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Abstract. The criteria#C(v) e MCC(v) allow evaluation of node connectivity on
computer networks. These criteria evaluate the connectivity based only on a neigh-
borhood of at least two nodes. This work presents a generalization of these criteria,
for which the minimum neighborhood size is variable. A reverse criterion that finds a
neighborhood that satisfies a desired connectivity is also presented.

Resumo. Os crit́erios #C(v) e MCC(v) foram apresentados como opções para
avaliação da conectividade de nós em redes de computadores. Esses critérios avaliam a
conectividade baseados em uma vizinhança de no mı́nimo dois ńos. Este trabalho apre-
senta uma generalização para esses critérios, na qual a vizinhançáe de no ḿınimo i

nós, comi variável. Tamb́emé apresentado um critério reverso que avalia a vizinhança
a partir de uma conectividade desejada.

1. Introdução

A topologia das redes de computadores está sujeita a alterações freqüentes, decorrentes
de inclusões e remoções de nós e enlaces, bem como de falhas e recuperações de falhas
nesses nós e enlaces. Essas alterações podem gerar falhas nos protocolos de roteamento,
e por conseqüência podem ocorrer perdas de pacotes e conexões na rede [1].

Uma abordagem proposta em trabalhos anteriores para evitara perda de pacotes
por alterações na topologia busca escolher nós altamente conexos na rede, de forma que,
em caso de ocorrência de falha no caminho escolhido para roteamento, um novo caminho,
ou desvio, é escolhido, permitindo a continuidade da comunicação entre os nós da rede.

Os critérios de conectividade#C(v) e MCC(v), denominados respectivamente
número de conectividade e componente de conectividade máxima, foram propostos em
[2] como uma forma de avaliar a conectividade de nós em redesde computadores. A
avaliação é baseada no cálculo do corte mı́nimo (ou fluxomáximo) entre o nó avaliado e
um de seus vizinhos.

Este trabalho propõe uma generalização dos critérios#C(v) e MCC(v), através
do uso de uma vizinhança maior para a avaliação do corte m´ınimo. Esta generalização
permite que o roteamento nas redes de computadores avalie a conectividade de um nó na
região ao qual ele faz parte.

O restante deste trabalho está organizado como segue. A sec¸ão 2 contextualiza
o trabalho, descrevendo os critérios na forma já apresentada em trabalhos anteriores. A
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Figura 1. Um exemplo de c álculo dos crit érios de conectividade

seção 3 descreve a generalização proposta neste trabalho. Finalmente, a seção 4 apresenta
as conclusões.

2. Os Critérios de Conectividade

Os critérios de conectividade#C(v) e MCC(v) foram inicialmente propostos em [2]
como uma forma de avaliar a conectividade de nós em redes de computadores. A definição
destes critérios é apresentada a seguir. Para o cálculo dos critérios, a topologia da rede
sem a presença de falhas é modelada utilizando um grafo não direcionado. Um grafo não
direcionado é um parG = (V, E), ondeV é um conjunto finito de elementos chamados
nós ou vértices, eE é um conjunto finito de elementos chamados arestas. Cada aresta é
um conjunto{u, v}, comu, v ∈ V .

Definição 2.1(#C(v)): SejaG = (V, E) um grafo, e sejav ∈ V um vértice
deste grafo. SejaV ′ o maior subconjunto não trivial (com pelo menos dois vértices) de
V , contendov, tal que o menor corte mı́nimo entre qualquer par de nós deV ′ em G

é máximo. O número de conectividade#C(v) é definido como o menor corte mı́nimo
entrev e qualquer outro nó deV ′.

Definição 2.2(MCC(v)): SejaG = (V, E) um grafo, e sejav ∈ V um vértice
deste grafo. O componente de conectividade máximaMCC(v) é definido como o maior
subconjuntoV ′ deV tal que o corte mı́nimo entre qualquer par de nós deV ′ é superior
ou igual a#C(v).

A figura 1 ilustra um grafo juntamente com os valores dos crit´erios de conectivi-
dade dos nodos. O número de conectividade de cada nodo corresponde ao número asso-
ciado ao cı́rculo mais restrito que envolve o mesmo. Os cı́rculos representam oMCC(v)
dos nodos do grafo, juntamente com o número de conectividade associado. Por exemplo,
considere o vérticea. O corte mı́nimo entre este vértice e o vérticeb é 4, visto que é
necessário remover 4 arestas para que ambos fiquem desconexos entre si. Desta forma,
#C(a) = 4, pois todos os pares de nodos em{a, b, c, f} possuem corte mı́nimo com
cardinalidade igual a 4. Pode-se verificar que o corte mı́nimo entre qualquer par de nodos
do conjunto{a, b, c, d, e, f} é igual ou maior a 4, e que não há nenhum outro nodo que
possua esta propriedade. Logo,MCC(a) = {a, b, c, d, e, f}.



O cálculo dos critérios de conectividade é realizado utilizando uma estrutura au-
xiliar, denominada árvore de corte, ou árvore de Gomory-Hu [3]. A árvore de corte é uma
árvore (grafo sem ciclos) com arestas valoradas e com os mesmos nós do grafo original,
na qual o corte entre dois nós no grafo original é igual à aresta de menor valor no caminho
único entre os nós na árvore de corte.

Em uma árvore de corte, o#C(v) é igual ao maior valor entre as arestas adjacente
ao nóv na árvore de corte. OMCC(v) é obtido através de uma busca na árvore de corte,
percorrendo apenas arestas com valor igual ou superior ao valor do#C(v) [2].

3. Generalizaç̃ao dos Critérios de Conectividade
A definição de#C(v) avalia a conectividade de um nó utilizando uma vizinhançaque
pode ser de apenas dois nós (o próprio nó e mais um vizinho). Isso é verificado no
tamanho do subgrafoV ′, utilizado na definição do#C(v). Neste trabalho é proposta
uma generalização deste critério, e por conseqüênciado critérioMCC(v), de forma a
possibilitar o cálculo em uma vizinhança maior. A generalização é descrita a seguir. Nas
definições,i representa a vizinhança que será utilizada para avaliação dos nós.

Definição 3.1(#Ci(v)): SejaG = (V, E) um grafo, e sejav ∈ V um vértice deste
grafo. SejaV ′ o maior subconjunto comi vértices deV , v ∈ V ′, tal que o menor corte
mı́nimo entre qualquer par de nós deV ′ em G é máximo. O número de conectividade
#Ci(v), 2 ≤ i ≤ |V |, é definido como o menor corte mı́nimo entrev e qualquer outro nó
deV ′.

Definição 3.2(MCCi(v)): SejaG = (V, E) um grafo, e sejav ∈ V um vértice
deste grafo. O componente de conectividade máximaMCCi(v), 2 ≤ i ≤ |V |, é definido
como o maior subconjuntoV ′ deV tal que o corte mı́nimo entre qualquer par de nós de
V ′ é superior ou igual a#Ci(v).

Pode-se observar os critérios mencionados na figura 1. Nesta figura, considere o
nód. Para uma vizinhança de 2 nós, o conjunto{d, e} possui corte mı́nimo igual a 5 para
o único par de nós do conjunto. Desta forma,#C2(d) = 5. Para uma vizinhança de 3
nós, um dos conjuntos com maior corte mı́nimo é{a, c, e}, em que cada par de nós possui
corte mı́nimo igual ou superior a 4. Portanto,#C3(d) = 4. Analogamente chega-se que
MCC2(d) = {d, e} eMCC3(d) = {a, b, c, d, e, f}.

Para obtenção do#Ci(v) pode ser utilizado o algoritmo descrito a seguir. O
algoritmo recebe como entrada um grafoG = (V, E), um nóv ∈ V e um tamanho de
vizinhançai, 2 ≤ i ≤ |V |.

1. SejaC um conjunto de nós contendo apenas o nóv, e sejan igual a+∞. Seja
T = (V, ET ) a árvore de corte do grafoG.

2. Se|C| ≥ i então o algoritmo termina.#Ci(v) é igual an.
3. Sejae a aresta da árvore de corte que liga um nó emC a um nó em(V − C) com

maior valor associado. Se o valor associado ae for inferior an, entãon passa a
valer o valor associado ae.

4. O nó adjacente ae que não pertence aC é incluı́do emC. Volta ao passo 2.

O algoritmo para o cálculo doMCCi(v) é o mesmo descrito em [2] para o cálculo
do MCC(v), porém é utilizado o número de conectividade genérico (#Ci(v)) em lugar
do especı́fico (#C(v)).



A abordagem descrita acima permite que, a partir de uma vizinhança definida,
encontre-se a conectividade de um nó nessa vizinhança. Outra abordagem possı́vel é a
de encontrar a vizinhança máxima para uma conectividade definida. Este critério pode
ser utilizado para casos em que a conectividade do nó é suficientemente alta, e deseja-se
avaliar até que ponto uma conectividade definida é alcançada por um nó. Desta forma,
é definido um novo critério reverso denominadoLCCn(v), ou componente de conectivi-
dade limitada (Limited Connectivity Component) de um nóv.

Definição 3.3(LCCn(v)): SejaG = (V, E) um grafo, e sejav ∈ V um vértice
deste grafo. O componente de conectividade limitadaLCCn(v) é definido como o maior
subconjunto deV tal que o corte mı́nimo entre qualquer par de nós é superiorou igual a
n.

Como um exemplo da aplicação deste critério, considere onód ilustrado na figura
1. Se a conectividade desejada é igual a 5, apenas o nóe possui corte mı́nimo igual ou
superior a 5. Logo,LCC5(d) = {d, e}. Para conectividade igual a 4, são alcançados
também os nósa, b, c e f , logoLCC4(d) = {a, b, c, d, e, f}. Observe que não há nós na
rede para os quais o corte mı́nimo com o nód seja superior a 5, logo para qualquer valor
n superior a 5,LCCn(d) = {d}.

Para o cálculo doLCCn(v) pode ser utilizado o algoritmo a seguir. O algoritmo
recebe como entrada um grafoG = (V, E), um nóv ∈ V e uma conectividade definida
n, n ≥ 1.

1. SejaC um conjunto de nós contendo apenas o nóv. SejaT = (V, ET ) a árvore de
corte do grafoG.

2. Sejae uma aresta da árvore de corte qualquer que liga um nó emC a um nó em
(V −C) e que possui valor associado superior an. Se esta aresta não existir, então
o algoritmo termina, comLCCn(v) igual aC.

3. O nó adjacente ae que não pertence aC é incluı́do emC. Volta ao passo 2.

Como um paralelo entre os critérios, assume-se pelas definições que∀v, #C(v) =
#C2(v) eMCC(v) = MCC2(v). Também é assumido queMCCi(v) = LCC#Ci(v)(v).

4. Conclus̃ao
Neste trabalho apresentamos a generalização de dois critérios de conectividade utilizados
em algoritmos de roteamento em redes de computadores. Tamb´em apresentamos um novo
critério reverso que encontra a vizinhança de um nó que possui um valor de conectividade
definido. Trabalhos futuros incluem a aplicação dos crit´erios genéricos em um algoritmo
prático de roteamento em redes de computadores.
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Abstract. Due to the increasing complexity of computational systems, the use  
of  development  platforms  has  become  very  popular.  They  provide  many 
services  that  allow  developers  to  keep  their  focus  of  attention  in  the 
applications they are implementing. The J2EE platform is the technological  
solution  by  Sun  Microsystems  that  provides  support  services  for  the  
development of  Web applications. However, the J2EE platform doesn’t offer 
support  to applications  that  have fault  tolerance as a requisite.  This  work 
presents  the use of  Aspect-Oriented Programming to  add transparently  an 
objects   replication  service  for  applications  developed  under  the  J2EE  
platform.

1. Introdução
A  sociedade  moderna  depende  fortemente  dos  serviços  prestados  por  sistemas 
computacionais. A informática vêm sendo usada de forma intensa nas várias atividades 
humanas. A Internet se tornou a plataforma chave para serviços de entretenimento e de 
informação,  incluindo-se  aí  sistemas  colaborativos,  comércio  eletrônico,  serviços 
bancários, relacionamento com clientes e parceiros de negócio entre outras. Este cenário 
evidencia a exigência de sistemas computacionais robustos, os quais possuem um maior 
grau de complexidade na sua criação pois devem implementar requisitos de segurança, 
disponibilidade, confiabilidade, desempenho, etc.

Para  lidar  com essa  complexidade,  a  tendência  atual  do  desenvolvimento  de 
sistemas computacionais é fazer uso de arquiteturas baseadas em componentes. Esse 
modelo permite  uma maior modularização do software,  facilitando a  reutilização de 
componentes  e  simplificando  o  desenvolvimento  pois  o  ambiente  de  execução 
implementa diversos serviços complexos necessários para a aplicação. A especificação 
J2EE (Java 2 Enterprise Edition) [Kurniawan 2002]  é a solução tecnológica provida 
pela  SUN Microsystems  que,  em conjunto  com outras  especificações,  fornece  uma 
abordagem  baseada  em  componentes  para  o  desenvolvimento  de  aplicações 
transacionais distribuídas.

Os  serviços  da  plataforma  J2EE  não  foram especificados  para  a  criação  de 
aplicações com requisitos de confiabilidade e disponibilidade. Assim, mecanismos de 
tolerância a falhas devem ser implementados pela própria aplicação. Isso exige que os 
projetistas e desenvolvedores de software, além de lidar com os problemas pertinentes 
das suas aplicações, devem desenvolver e inserir estes mecanismos nos seus códigos, 
aumentando  o  tempo  de  desenvolvimento  e  conseqüentemente  o  custo  destas 
aplicações.

1Este trabalho é financiado pelo CNPq (processo 506374/2004-1)



Neste artigo é mostrada uma forma de inserir objetos de uma aplicação, que 
necessitam  ser  tolerantes  a  falhas,  em  um  cache  de  objetos  através  do  uso  da 
Programação Orientada a Aspectos (POA) [Filman et  al.  2005].  O cache de objetos 
pode  ser  configurado para  ser  replicado em diversas  JVM (Java Virtual  Machine), 
fazendo com que os objetos nele inseridos sejam replicados em todas as instâncias da 
JVM.  O que difere este trabalho com o de [Penchikala 2004]  é a disponibilização de 
um  framework que  oferece  estruturas  de  componentes  e  aspectos  para  permitir  a 
inserção de replicação em aplicações corporativas no ambiente web. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A seção 2 descreve 
a replicação através de um cache de objetos. A seção 3 justifica o uso da Programação 
Orientada a Aspectos e descreve como utilizar aspectos para inserir o mecanismo de 
replicação em uma aplicação J2EE. A seção 4 conclui o artigo.

2. Replicação Através de um Cache de Objetos
Um cache  de  objetos  é  um mecanismo que  permite  armazenar  em memória  dados 
freqüentemente acessados, reduzindo acessos ao armazenamento secundário e com isso 
aumentando o desempenho das aplicações [Penchikala 2004]. 

Um dos módulos componentes da família de serviços do servidor de aplicações 
JBoss é o JBossCache [JBossCache Web Site]. Este módulo disponibiliza duas API´s 
que implementam um cache de objetos, o TreeCache e o TreeCacheAop . Estas API´s 
permitem estabelecer um cache que pode ser utilizado de forma local, sem replicação, 
ou distribuído, com replicação síncrona ou assíncrona (configurada pelo programador).

O TreeCache implementa uma estrutura em árvore, com um conjunto de dados, 
na forma de uma tabela HASH (hashmap)  de chaves e valores em cada nodo [Ban et. 
al].  Nos nodos da árvore podem ser  inseridos objetos POJO2.  Esta  árvore pode ser 
configurada para ser local ou replicada. As árvores locais existem somente na máquina 
virtual na qual elas foram criadas e não replicam as alterações para os outros nodos do 
grupo. As árvores replicadas propagam qualquer mudança nos seus nodos para todas as 
árvores replicadas no mesmo grupo. Um grupo pode incluir diferentes computadores em 
uma rede ou diferentes máquinas virtuais java em um único computador. Para realizar a 
troca confiável de mensagens entre os membros do grupo que possuem réplicas das 
árvores é utilizado o sistema de comunicação de grupos JGroups [JGroups Web Site].

O  TreeCacheAop  herda  todas  as  funcionalidades  disponibilizadas  pelo 
TreeCache, acrescentando a capacidade de, dinamicamente, através da POA, prover a 
capacidade de gerenciamento transparente dos objetos inseridos nos seus nodos. Isto é 
obtido pelo uso dos métodos get/set associados com os POJOs.

3. Replicação Através da Programação Orientada a Aspectos
Um sistema computacional possui requisitos que podem ser classificados em funcionais 
e não-funcionais.  A programação orientada a objetos permite uma boa modularização 
dos requisitos funcionais, porém, não oferece módulos adequados para a implementação 
dos não-funcionais. A implementação destes resulta em espalhamento de código (um 
requisito está presente em vários módulos do sistema) e intrusão (quando módulos de 

2 Objetos  Java  que  seguem  a  estrutura  de  construtor  padrão  sem  argumentos  e  métodos 
acessadores (getters e setters) para seus atributos.



um sistema devem, simultaneamente,  interagir  com diversos requisitos)  [Lippert  and 
Lopes  2000].  Os  requisitos  que  se  espalham  em  diversos  módulos  do  sistema 
computacional  são  denominados  de  requisitos  transversais.  A  combinação  do 
espalhamento de código com a intrusão leva ao desenvolvimento de sistemas com baixa 
rastreabilidade,  baixa  produtividade  e  baixa  reusabilidade  do  código,  resultando em 
código com baixa qualidade e de difícil evolução.

A inserção do mecanismo de replicação em uma aplicação, através da criação de 
objetos  das  classes  TreeCache e  TreeCacheAop,  faz  com que  surjam os  problemas 
citados acima. Estes problemas (requisitos transversais) podem ser evitados com o uso 
da Programação Orientada a Aspectos [Filman 2005][Kiczales et al. 2001][Kiczales et 
al.  1997].  Ela  complementa  a  Programação Orientada a  Objetos,  onde os requisitos 
funcionais  do sistema são implementados por classes e os requisitos transversais do 
sistema  são  implementados  por  módulos  denominados  Aspectos.  Os  aspectos 
modificam classes,  métodos e/ou outros aspectos através  de mecanismos estáticos e 
mecanismos dinâmicos. Os mecanismos estáticos preocupam-se com a adição de estado 
e  comportamento nas  classes,  enquanto que os  mecanismos dinâmicos  modificam a 
semântica destas em tempo de execução.

Com  a  programação  orientada  a  aspectos,  é  possível  inserir,  de  forma 
transparente,  o  serviço  de  replicação  em  um  sistema  computacional.  Utilizando 
aspectos, o desenvolvedor pode se concentrar na resolução dos problemas pertinentes da 
aplicação que está criando, não precisando se preocupar com a tolerância à falhas. Esta 
é  acrescentada  ao  sistema  através  de  aspectos.  O  tempo  de  criação  da  aplicação  é 
reduzido e a reusabilidade do código é garantida porque os módulos do sistema somente 
implementarão requisitos funcionais.

3.1 Inserção de Replicação Através de Aspectos

A figura 1 apresenta um diagrama de componentes que mostra a utilização de aspectos 
para inserir objetos específicos da aplicação (objetos críticos do sistema, que necessitam 
ser  tolerantes  a  falhas)  no  cache  de  objetos.  O  mecanismo  de  replicação  está 
implementado em um módulo chamado ReplicationService. Este implementa métodos 
que fazem uso da classe TreeCacheAop para estabelecer um cache em um ou mais 
nodos de  um  sistema distribuído. Se for  utilizado somente um nodo,  a  tolerância  a 
falhas  não  é  alcançada  porque  este  se  torna  um ponto  único  de  falhas.  Os  objetos 
(POJO) inseridos neste cache são replicados em todos os nodos que formam o cache. 

Para  evitar  inserir  objetos  da  classe  ReplicationService  na  aplicação,  o  que 
caracterizaria o espalhamento de código e a intrusão, aspectos são utilizados. Através de 
aspectos,  pontos  de  junção  da  aplicação,  especificados  pelo  desenvolvedor,  são 
capturados e serviços da classe ReplicationService são executados. Estes serviços são a 
inserção, retirada e consulta de objetos no cache. A alteração do estado de um objeto 
que está presente no cache é realizada de forma transparente pela classe TreeCacheAop.

Figura 1 – Arquitetura para Utilização da POA

Este trabalho propõe um  framework que disponibiliza aos desenvolvedores de 



aplicações corporativas no ambiente web, o componente ReplicationService e modelos 
semi-prontos de aspectos (templates) concretos e abstratos. Aspectos abstratos definem 
funções genéricas e os aspectos concretos, que herdam as funcionalidades dos aspectos 
abstratos,  podem ser definidos para situações  particulares de uma aplicação.  Assim, 
aspectos  concretos  podem ser  criados  para definir  quais  objetos  críticos  do  sistema 
devem ser replicados. Os aspectos abstratos se responsabilizam por executar os serviços 
da  classe  ReplicationService.  O  desenvolvedor  somente  terá  de  realizar  algumas 
alterações nos aspectos disponibilizados para poder fazer uso da replicação.

4. Conclusão
Este  trabalho  mostrou  que  um  serviço  de  cache  de  objetos,  configurado  para  ser 
replicado pode  ser  utilizado para  prover  tolerância  a  falhas.  As  API´s  TreeCache e 
TreeCacheAop podem ser utilizadas em um servidor de aplicações J2EE (JBoss).

É também proposta a utilização de aspectos para inserir os serviços do cache de 
objetos  em  aplicações  desenvolvidas  na  arquitetura  J2EE.  Este  é  um  trabalho  em 
andamento,  que  faz  parte  de  um  projeto  maior  cujo  objetivo  é  desenvolver  um 
framework que  forneça  diversos  serviços  de  tolerância  a  falhas  para  aplicações 
desenvolvidas na arquitetura J2EE. Este framework disponibilizará aspectos prontos ou 
semi-prontos (templates) que simplificarão o uso de mecanismos de tolerância a falhas 
por desenvolvedores de aplicações web na plataforma J2EE.
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Luciano Azevedo Cassol1, Avelino Francisco Zorzo2, Andr é Zampieri1
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Abstract. The use of mechanisms of fault tolerance in the development of sys-
tems is more and more frequent. A problem that can happen in these mechanism
is the tangling among the fault tolerance mechanism and the system in deve-
lopment, as well as the fault tolerance code scattering in several points of the
system. The use of aspect oriented programming can aid in the task of separa-
ting multi-dimensional interests in the software development. This work presents
an extension of the framework for dependable multiparty interactions through
the use of aspect oriented programming with the objective of obtaining transpa-
rency in its use in system development.

1. Introdução

No ciclo de desenvolvimento desoftware, o tratamento de exceções deve ser pensando em
toda a sua estrutura.É necesśario saber o que o sistema deve e o que o sistema não deve
fazer. Normalmente essa análise requer um esforço muito grande por parte dos projetistas
de software. Identificar o quée normal e o quée excepcionaĺe um processo manual e
pasśıvel de erros que podem gerar situações catastŕoficas.

O tratamento de exceções na maioria das linguagens de programação requer uma
disciplina ŕıgida por parte dos programadores e a realidadeé que ossoftwareque s̃ao
desenvolvidos hoje usam linguagens de programação que prevêem pouco suporte ao tra-
tamento de exceções.

Há um efeito colateral ao programar tratamento de exceções na aplicaç̃ao, o
entrelaçamento entre o código do comportamento normal do sistema e o código para
descoberta e tratamento de exceções [Lippert and Lopes 2000]. O entrelaçamentoé uma
conseq̈uência tanto da linguagem de programação quanto decis̃oes de projeto.

O uso da programação orientada a aspectos vem para auxiliar o projeto de
verificaç̃ao de situaç̃oes anormais, uma vez que o modelo de programação orientada a
aspectos preocupa-se com aspectos transversais da aplicação [Kiczales et al. 1997].

O objetivo principal do desenvolvimento desoftwareorientado a aspectosé auxi-
liar na tarefa de separar interesses multi-dimensionais, usando mecanismos de abstração
e composiç̃ao permitindo especificar e combinar os diferentes módulos de uma aplicação
[Kiczales et al. 1997].

∗Trabalho parcialmente financiado pelo CNPQ - Chamada CT-INFO: CNPq 31/2004 - PDPG-TI.



O trabalho de [Lippert and Lopes 2000] apresenta um estudo sobre o uso de
programaç̃ao orientada a aspectos para diminuir o entrelaçamento do controle e tra-
tamento de exceções em Java. Outros trabalhos como [Simons and Stafford 2004] e
[Silveira and Weber 2005] também utilizam a programação orientada a aspectos como
uma forma de ñao espalhar o ćodigo na aplicaç̃ao cliente para diferentes domı́nios.

O presente trabalho apresenta uma extensão orientada a aspectos doframeworkde
interaç̃oes multi-participantes confiáveis (DMI) que possibilite uma transparência no uso
desseframeworkpor aplicaç̃oes clientes. Este trabalho está organizado da seguinte forma:
a Seç̃ao 2 apresenta as interações multi-participantes confiáveis; a Seç̃ao 3 apresenta a
extens̃ao orientada a aspectos proposta; e, a Seção 4 apresenta as conclusões sobre esse
trabalho.

2. Interações Multi-participantes Confiáveis Orientadas a Aspectos

Interaç̃oes Multi-participantes Confiáveis (DMI) é uma abstraç̃ao de controle geral que
é usada para uma interação entre diversos participantes e fornece instrumentos para o
tratamento de exceções concorrentes. Tem como função auxiliar na construção de ativi-
dades concorrentes complexas e auxiliar na recuperação de erros em sistemas onde existe
cooperaç̃ao entre as atividades concorrentes [Zorzo and Stroud 1999].

Uma DMI é um tipo de interaç̃ao multi-participante que fornece instrumentos para
tratamento de exceções concorrentes: quando uma exceção ocorre em um dos participan-
tes da interaç̃ao, mas ñao é tratada por ele, a exceção deve ser propagada para todos os
participantes da interação. Uma DMI tamb́em assegura a consistência na sáıda: um par-
ticipante somente deixa sua interação quando todos tiverem terminado suas funções e
os dados que são acessados competitivamente por diversas interações estiverem em um
estado consistente.

O desenvolvimento de sistemas que utilizem oframeworkde DMI necessita uma
arquitetura de projeto desoftwareestruturada para utilizar oframework. Esse tipo de
caracteŕıstica faz com que o desenvolvimento do sistema tenha que ser baseado no uso do
framework, tornando essa decisão uma decis̃ao da fase de projeto dosoftware.

Essa forma de construção de aplicaç̃oes que utilizem oframeworkde DMI ocasi-
ona um conjunto de restrições que muitas vezes podem ocasionar problemas para utilizar
o frameworkde DMI. Entre essas restriçõesé importante ressaltar o entrelaçamento de
código no momento da criação da DMI.

O código da Figura 1 mostra como a aplicação cliente deve criar uma DMI. Na
linha cinco da classeRole1 é posśıvel visualizar que a classeRole1 tem que esten-
der a classeRoleImpl do framework de DMI. Na linha dois da classeExampleNR é
posśıvel observar a criaç̃ao da refer̂enciaà classeRole pertencente aoframework. Entre
as linhas quatro e dez ocorre a criação dos objetos relativos as classes doframework. Esse
entrelaçamento, quée uma forma de dependência, causaria transtornos em uma eventual
troca deframeworkpara tratamento de exceções.

Um dos principais pontos de entrelaçamento entre aplicação cliente e ofra-
mework, é a obrigatoriedade que a aplicação cliente tem de extender determinadas classes
do frameworke re-implementar o comportamento de alguns métodos. Essa obrigatorie-
dade acarreta uma rigidez na arquitetura dosoftware. Essa rigidez dificulta a utilização



deframeworksque ñao possibilitem uma flexibilidade no modelo de implementação.

1. import java.rmi.RemoteException;
2. import drip.Manager;
3. import drip.RoleImpl;
4.
5. public class Role1 extends RoleImpl {
6. public Role1(String n, Manager mgr, Manager leader)

throws RemoteException{
7. super (mgr, leader, n);
8. }
9.
10. public void body(Object list[])

throws Exception, RemoteException {
11. try{
12. System.out.println("Role 1 ...");
13. } catch (Exception e) {
14. throw e;
15. }
16. }
17.}

1. public class ExampleNR implements Runnable {
2. Role role1, role2, role3;
3. public ExampleNR() throws Exception {
4. Manager leader = new ManagerImpl("leader","DMI");
5. Manager mgr2 = new ManagerImpl("mgr2","DMI");
6. Manager mgr3 = new ManagerImpl("mgr3","DMI");
7.
8. role1 = new Role1 ("Role1", leader, leader);
9. role2 = new Role2 ("Role2", mgr2, leader);
10. role3 = new Role3 ("Role3", mgr3, leader);
11. }
12. public void run() {
14. }
12.}

Figura 1. Exemplo de c ódigo com o framework DMI

Uma soluç̃ao que transformasse oframeworkem um componente transparente, ao
ponto de poder ser ligado e desligado quando necessário, resolve esse problema e faci-
lita a ader̂encia do uso de DMI em aplicações legadas, bem como o desenvolvimento de
novas aplicaç̃oes deixando a arquitetura dosoftwareda aplicaç̃ao cliente independente
do uso ou ñao doframeworkde DMI. O desenvolvimento desoftwareorientado a as-
pectos (DSOA) visa resolver os problemas de entrelaçamento e espalhamento de código
[Kiczales et al. 1997].

3. Extens̃ao orientada a aspectos doframeworkde DMI

A nova estrutura orientada a aspectos para oframeworkde DMI é baseada numa estrutura
onde um conjunto de aspectos estão separados do código funcional dos objetos. Uma
arquitetura reflexiváe usada para introduzir dois nı́veis diferentes de execução:

• Funcional: as funcionalidades do modelo orientado a objetos estão definidas nesse
ńıvel. Foram acrescentados um conjunto deannotations(Java 5) na estrutura ori-
ginal do framework. Esse componente tem como função ”anotar”o ćodigo de
modo que um conjunto de aspectos possam interceptar esse trecho de código e
interagir com a aplicaç̃ao cliente.

• Aspectos: os aspectos são definidos nesse nı́vel. Há um conjunto de aspectos que
são responśaveis por retirarem o entrelaçamento de código entre oframeworke
aplicaç̃ao cliente mas também s̃ao responśaveis por proverem as funcionalidades
do frameworkpara a aplicaç̃ao cliente.

A Figura 2 apresenta a arquitetura proposta para o novoframeworkondeé posśıvel
visualizar uma separação clara ente os componentes da aplicação cliente e os componen-
tes da estrutura de DMI. Um conjunto de aspectos faz o relacionamento entre essas duas
estruturas. Esses aspectos não est̃ao inseridos no ćodigo da aplicaç̃ao cliente, evitando
assim um acoplamento entre essas estruturas.

O código da Figura 3 mostra como uma determinada classe pode utilizar a nova
estrutura do framework de DMI para redução do entrelaçamento de código entre os com-
ponentes. A linha 2 apresenta umaannotationcom informaç̃oes para os aspectos captu-
rarem a execuç̃ao dessa classe. Essaannotationé oúnico ponto de entrelaçamento entre
aplicaç̃ao cliente e oframeworkde DMI.



Figura 2. Modelo da Arquitetura do framework DMI

1. public class BusinessClass{
2. @Dmi(name="DMI", number=2,exception="BusinessException", handlerException="BusinessHandler",
3. role="BusinessClass,BusinessRole", parameter="null, null", init = true)
4. public BusinessClass() {
5. System.out.println("Criaç ão da estrutura
6. de relacionamentos entre managers e roles"); }
7. @Role(0)
8. public void methodExecution(){
9. //codigo da role }
10.}

Figura 3. Exemplo de c ódigo com o framework DMI orientado a Aspectos

4. Conclus̃ao
O presente trabalho apresentou uma extensão orientada a aspectos para umframework
de tratamento de exceções concorrentes. O objetivo desse trabalho foi de extender o
frameworkexistente de modo que fosse possı́vel retirar o acoplamento do mesmo com
aplicaç̃oes clientes e ao mesmo tempo manter a compatibilidade com versões anteriores
do mesmo.

Esse trabalho está na fase de testes e validação da nova arquitetura doframework
de DMI. Essa validaç̃ao est́a sendo feita através da refatoraç̃ao de controladores de células
de produç̃ao [Zorzo and Stroud 1999] para a nova arquitetura. Após a finalizaç̃ao da fase
de validaç̃ao seŕa posśıvel fazer uma ańalise dos resultados obtidos com a arquitetura de
softwareorientada a aspectos paraframeworkde tratamento de exceções.

Referências
[Kiczales et al. 1997] Kiczales, G., Lamping, J., Mendhekar, A., Maeda, C., Lopes, C.,

Loingtier, J.-M., and Irwin, J. (1997). Aspect-oriented programming. In Akşit, M.
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Abstract. Several testing criteria and tools have been proposed lately, with the
goal of selecting and evaluating test data sets. However, most works focus only
procedural and object-oriented programs and little has been said about logic
programming languages, such as Prolog. Some works address the test of Prolog
programs however, do not introduce a testing criterion and not offer coverage
testing metrics. This work investigates the application ofthe Mutation Analysis
criterion for testing Prolog programs. In experiments of literature, this criterion
has been considered one of the most efficacious. A set of mutation operators for
this language is proposed, based on common mistakes made by the programmers
using this paradigm. A tool, named MutProlog, is described.This tool supports
the proposed operators and eases the development of Prolog programs. Results
from an experiment, using MutProlog, show the applicability of the proposed
operators and allow comparison with structural criteria.

1. Introduction

In the software development process, software testing is one of the most important ac-
tivities for software quality assurance. However, the testing activity is very expensive;
the testing teams should be properly trained and in some cases, adequate tools are not
available. Because of this, some works introduced testing techniques and criteria, with
the goal of revealing a great number of faults with minimal effort and costs.

Since to execute the program for all inputs of its domain, that is, to perform
an exhaustive testing is not always possible, the testing criteria were proposed to help
the tester in the task of selecting test data and/or of evaluating a given test set T.
A testing criterion is a predicate to be satisfied to considerthe testing activity ended
[Rapps and Weyuker 1985]. It offers a metric, based on the coverage of certain el-
ements, named required elements. This metric is used to consider whether a pro-
gram has been tested enough. For example, functional criteria consider functional as-
pects of the program. Structural criteria, such as control and data-flow based criteria
[Rapps and Weyuker 1985], consider internal aspects of the program or the specification
to generate the test data. Fault-based criteria derive testdata to show the presence or
absence of typical faults in a program, based on common errors in the software develop-
ment.

The different criteria are considered complementary because they can reveal dif-
ferent kind of faults. However, some empirical studies showthat the fault-based criteria
are the most efficacious to reveal faults [Mathur and Wong 1994, Wong 1993].



In spite of this great number of testing criteria and supporting tools, most of them
focus conventional procedural and object-oriented paradigms. Few works are dedicated
to logic programming languages, such as Prolog.

The majority of the works about test of Prolog programs, generates
test data considering only functional aspects [Choquet 1986, Denney 1991,
Gorlick et al. 1990, Hoffman and Strooper 1991]. The work of Bergadano et al
[Bergadano and Gunetti 1996] uses ILP (Inductive Logic Programming) and the works
described in [Boeck and Charlier 1990, Pereira 1986, Plumer1990] are related to debug-
ging and detection of anomalies. These works do not extend the testing criteria and not
allow the use of coverage metrics. To overcome this limitation, Luo et al [Luo et al. 1992]
propose the extension of structural criteria for testing Prolog programs. They propose a
control-flow graph for Prolog and two criteria based on this graph: all-branches, and all
pairs branch-to-branch.

In a complementary way, our work investigates the use of fault-based testing of
Prolog programs, particularly the use of mutation testing [De Millo et al. 1978]. Muta-
tion Analysis (MA) is based on two assumptions [De Millo et al. 1978]: 1) “competent
programmer hypothesis”, e.g. programmers do their programs very similar to the correct
program, according to a specification. When the users test a program, they use the correct
program that they have in mind, and if the program P being tested is not correct, there is
a set of alternatives (mutants) for P that can include at least one correct program; and 2)
coupling effect: complex faults are usually revealed by revealing simpler ones.

Mutation testing [De Millo et al. 1978] consists basically of generating mutant
programs for the program P being tested. A mutant is represented by a single muta-
tion in the original program established by a mutation operator. All mutants are executed
using a given input test data set T. If a mutant M presents different results from P it is said
to be dead. Otherwise, either there is no test data in T that iscapable to distinguish M
from P, or M and P are equivalent. Our goal must be to find a test data set able to kill all
non-equivalent mutants. The mutation score allows the adequacy evaluation of T.

The existence of equivalent mutants is a limitation to determine the mutation
score, because there is no algorithm to determine whether two programs compute the
same functions. Similar limitation is found when applying structural criteria. Some paths
required by these criteria are infeasible and they can not beautomatically determined.
The identification of infeasible paths and equivalent mutants are un-decidable questions
[Baldwin and Sayward 1979, Craft 1989, Frankl and Weyuker 1986].

In spite of the above limitations, we find in the literature tools that support struc-
tural and fault-based criteria. To allow the application ofmutation testing, a tool is funda-
mental. Proteum [Delamaro and Maldonado 1996] and Mothra [De Millo et al. 1988] are
examples of tools that implement Mutation Analysis, respectively for C and FORTRAN
languages.

To permit the application of mutation testing in Prolog programs it is necessary
the existence of mutation operators for this language and a tool to make possible the
automatic execution of the mutants and the evaluation of thetest data sets. With this goal
in mind, this paper introduces a set of mutation operators for Prolog and describes a tool,
named MutProlog that supports the proposed operators and the application of mutation



testing in this context.

The work is organized as follows. Section 2 describes related works that address
the test of Prolog programs. Section 3 describes a fault model for Prolog programs and,
based on this model, introduces the set of mutation operators. Section 4 shows functional
aspects of MutProlog. Section 5 describes procedures of usefor MutProlog. Section 6
presents the main results of an experiment conducted for evaluation of the introduced
operators. Section 7 concludes the paper.

2. Related Works

In the last decades, many works addressed the testing activity. Several testing criteria
and tools were proposed to easy the test. However, most of them focus only procedural
and object-oriented languages. Few works explore these criteria in the logic or functional
programming languages.

The works described in [Choquet 1986, Denney 1991, Gorlick et al. 1990,
Hoffman and Strooper 1991] generate test cases based on functional aspects of the
specification. Other works are related to debugging and detection of anomalies
[Boeck and Charlier 1990, Pereira 1986, Plumer 1990]. The work of Bergadano et al
[Bergadano and Gunetti 1996] uses ILP (Inductive Logic Programming) for generating
the test data without offers a coverage metric. Emer and Vergilio proposes the use of
Genetic Programming [Emer and Vergilio 2003] for generating mutant programs. They
comment that the approach can be used for any paradigm, however it is necessary a tool
based on genetic programming for evolving complete programs. The authors only explore
the test of C programs.

Luo et al [Luo et al. 1992] explore the use of structural criteria for testing Prolog
programs. They propose a control-flow graph for Prolog and two criteria based on the
graph: all-branches, and all pairs branch-to-branch. To satisfy these criteria, it is nec-
essary to execute the program with test data that exercise paths in the graph. The paths
must to include all the branches in the graph and all pairs of branches. In some cases,
the required elements (branches or pair of branches) can be infeasible, if all the paths
that exercise them are also infeasible. The tool TGT (Test Data Generation Tool) was
implemented to validate the structural criteria.

The work of Luo et al is the most similar to ours. In next section, we also ex-
plore the use of criteria for Prolog programs. However, we propose the use of Mutation
Analysis, that is a fault-based criterion. The main motivation to do this is that results
from experiments reported in the literature [Mathur and Wong 1994, Wong 1993] show
that this criterion is the most efficacious and we did not find any work that explores these
criteria in the mentioned context.

3. Mutation Operators for Prolog

This section introduces a set of mutation operators for Prolog based on our experi-
ence as programmers and on the characteristics of Prolog programs [Luo et al. 1992,
Moura and Vergilio 2000].

• the data structures are recursive lists, recursion is very used in Prolog.



• the unification of sub-goals in Prolog can proceed on two directions; the existence
of backtracking is a very important characteristic.

• there are not pre-defined types for the variables, they matchwith different kind of
variables, there is the anonymous variable.

• there are no routines, a set of clauses is used, and the concept of unit testing needs
to be redefined.

These characteristics are related to the main mistakes madeby the programmers
that most frequently do not have the explicit control. Considering these aspects, a clas-
sification for the main non syntactical faults of the programs is established and a muta-
tion operator for each class is introduced. They were classified in four groups. Table 1
presents a description and examples showing the transformation of the program caused
by each operator in each group.

1. clause mutation: each Prolog rule, finalized with a “.” is considered a clause. This
group includes changes in conjunction and disjunction, operations withcut (“!”),
changes in predicates, etc. The changes in predicates happens only in adjacent
predicates, because we are considering the hypothesis of the competent program-
mer [De Millo et al. 1978]. However, changes in operations with cut happens be-
long all the programs; errors usingcutare much more frequent.

2. operator mutations: differently of conventional languages there are few operators
in Prolog. We include the arithmetic and relational ones. The idea is to change
them by similar operators.

3. variable mutation: two types of variable are considered:anonymous or not. A
variable is changed by other one in the same clause, independently of its type.

4. constant mutation: constants are changed by other constants or variables of any
type in the same clause.

The introduced operators are capable of revealing the faults that they describe.
However, based on the coupling effect assumption [De Millo et al. 1978], complex faults
are combination of simpler faults and can be detected when simple faults are revealed. We
illustrate this fact with the programmerge[Bergadano and Gunetti 1996] (Figure 1a) and
its incorrect version with only four clauses (Figure 1b). The incorrect program does not
eliminate duplicates. A test set satisfying all-branches criterion may not reveal the fault.
However, a test data selected to kill the mutants generated by the operator “Relational
Operator” necessarily reveals the fault.

merge(A,[],A). merge(A,[],A).
merge([],B,B). merge([],B,B).
merge([A|],[B|Rb],[A|M]) :- A < B, merge([A|Ra],[B|Rb],[A|M]) :- A <= B,

merge(Ra,[B|Rb],M). merge(Ra,[B|Rb],M).
merge([A|Ra],[B|Rb],[A|M]) :- A = B, merge([A|Ra],[B|Rb],[B|M]) :- A > B,

merge(Ra,Rb,M). merge([A|Ra],Rb,M).
merge([A|Ra],[B|Rb],[B|M]) :- A > B,

merge([A|Ra],Rb,M).

Figure 1. Program mergea) Program original. b) Incorrect Version.

4. MutProlog

The complete automation of a testing criterion is impossible due to many testing limita-
tions. Considering these limitations, a tool, named MutProlog was developed to support



Table 1. Mutation Operators
Operator Description Original Program Example of Mutant

Group 1: Clause Mutations
Delete remove predicate P writel([]). writel([]).
Predicate in clause C writel([H|T]) :- write(H),nl, writel([H|T]) :- nl,

writel(T). writel(T).
Swap change the order likes(ana,X) :- toy(X), likes(ana,X) :- plays(ana,X),
Predicate in adjacent plays(ana,X). toy(X).

predicates
Conjunction change conjunction subset(S,[H|T]) :- subset(R,T), subset(S,[H|T]) :- subset(R,T),
by of predicates (S=R , S=[H|R]). (S=R ; S=[H|R]).
Disjunction by disjunction subset([],[]). subset([],[]).
Replacement
Disjunction change disjunction leastnum(X,[H|T]) :- leastnum(X,[H|T]) :-
by of predicates leastnum(Y,T), leastnum(Y,T),
Conjunction by conjunction (H=<Y,X=H,H>Y,X=Y). (H=<Y,X=H;H>Y,X=Y).
Replacement
Insert Cut insert cut bubblesort(L,L1) :- bubblesort(L,L1) :-

between swap(L,L2,0), swap(L,L2,0),!,
predicates bubblesort(L2,L1). bubblesort(L2,L1).

bubblesort(L,L). bubblesort(L,L).
Remove Cut remove cut not(G) :- G,!,fail. not(G) :- G,fail.

operator not(G). not(G).
Permute Cut change the insert(X,[H|T],[H|T1] :- !,X>H, insert(X,[H|T],[H|T1] :- X>H,!,

place of a cut insert(X,T,T1). insert(X,T,T1).
Group 2: Operator Mutation

Arithmetic change an arithmetic length([],0). length([],0).
Operator operator by other length([ |T],N) :- length([ |T],N) :-
Mutation arithmetic operator length(T,M),N is M+1. length(T,M),N is M*1.
Relational change a relational fault(X) :- fault(X) :-
Operator operator by other non(respond(X,Y)),X\ ==Y. non(respond(X,Y)),X>Y.
Mutation relational operator

Group 3: Variable Mutation
Variable by change a variable member(X,[T| ]). member(X,[X| ]).
Variable in clause C member(X,[|T]) :- member(X,T). member(X,[|T]) :- member(X,T).

by other one in C
Variable by change a variable length([],0). length([],0).
Anonymous by an anonymous length([H|T],N) :- length([ |T],N) :-
Variable variable length(T,M),N is M+1. length(T,M),N is M+1.
Anonymous change anonymous member(X,[X| ]). member(X,[X|T]).
Variable variable in clause C member(X,[|T]) :- member(X,T). member(X,[|T]) :- member(X,T).
by Variable by other variable in C

Group 4:Constant Mutation
Constant by change a constant length([],0). length([],1).
Constant in clause C length([ |T],N) :- length([ |T],N) :-

by other one length(T,M),N is M+1. length(T,M),N is M+1.
Constant by change a constant likes(ana,jose). likes(ana,jose).
Anonymous in clause C likes(jose,ana). likes(jose,).
Variable by an anonymous

variable
Anonymous change anonymous likes(ana,apple). likes(ana,apple).
Variable by variable in clause C likes(paulo,). likes(paulo,apple).
Constant by a constant in C
Constant by change a constant append([],L,L). append(L2,L,L).
Variable in clause C by append([H|T1],L2,[H|T]) :- append([H|T1],L2,[H|T]) :-

a variable in C append(T1,L2,T). append(T1,L2,T).

Variable by change a variable nth(N,X,[X|T]). nth(1,X,[X|T]).
Constant in clause C by a nth(N,X,[Y|T]) :- nth(N,X,[Y|T]) :-

constant in C nth(M,X,T),N is M+1. nth(M,X,T),N is M+1.



the introduced operators and to allow the fault-based testing. MutProlog was implemented
in C language and operational system Linux. It has four modules, illustrated in Figure 2
and described below.

Generate mutants: receives the source code in SWI Prolog and the configuration
file. It produces a directory(Mutants), that contains files and descriptions for the transfor-
mations to be applied. All the clauses in the source code are considered to generate the
mutants individually. The configuration file contains the percentage to be applied for each
operator. For example, for programmerge, a configuration file from Figure 3 indicates a
percentage of 50 to the operator “Insert cut”. This means, iffor a clause, 4 mutants can
be generated applying this operator, only 50% (2) are generated.

Generate scripts: generates a script for automatic execution of the mutants.It
is executed after the generation of the mutants. This moduleuses the parameters “in-
put variable” and “outputvariable” given in the configuration file. For example,merge
has two input variables and only one output.

Execute mutants: this module is used in two cases. In the first one, the user adds
test data to the existent ones, and the source code is executed, its input and outputs are
saved in a directory. In the second case, the mutants are executed and their outputs are
compared with the original outputs. This module can be executed many times, but only
the alive and enabled mutants are executed. To each mutant isassociated to a status that
can be: dead, alive, anomalous or equivalent. Mutants that produce an execution error,
such as division by zero, are identified as anomalous. Equivalent mutants produce the
same original output for all inputs; they are identified by the tester, because determining
equivalence between programs is an un-decidable question [Baldwin and Sayward 1979,
Craft 1989]. The tester can also enable or not a test data.

Evaluate mutants: the coverage is calculated using the formula below:

MS(P, T ) =
Md(P, T )

M(P ) − Me(P )
, where :

• P : program under test;
• T : set of given test data;
• MS(P, T ): mutation score;
• Md(P, T ): number of dead mutants;
• M(P ): number of no anomalous generated mutants;
• Me(P ): number of equivalent mutants.

According to the obtained coverage the tester decides to stop testing or to add
more test data to reach the desired coverage.
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Figure 2. Main Modules of MutProlog

5. An Example of Use
As mentioned in Section 2, a testing criterion requires a setof elements to be exercised
by the test data. It can be used for selection or evaluation oftest data sets. In the case of
MutProlog, the required elements are mutants programs thatshould be dead by the test
data.

5.1. Selection of Test Data

Suppose that we have to test a program P, but we do not have any test case set. We can use
Mutation Analysis and MutProlog as a guideline for the selection of test data. We should
conduct the following steps:

1. Create a configuration file for the program.
2. Generate the mutants, using MutProlog.
3. For each generated mutant, generate a test data t to produce different outputs exe-

cuting P and the mutant. If such case does not exist, set the mutant as equivalent.
4. Generate scripts using MutProlog and execute the mutantsand P with t. The test

data is saved. If the output produced by P is not correct, the fault needs to be
removed and a regression testing is necessary. If the outputproduced by a mutant
is correct, it is very easy to correct the original program, since P and the mutant
differs only by a syntactical change.

5. If the outputs are really different, then the mutant is really dead. MutProlog cal-
culates the mutation score (or coverage).

6. If the desired score was obtained, stop testing. Otherwise, choose another mutant
and repeat Steps 3, 4 and 5.

At the end of the process we have tested P and now we have a set T of test data
generated using the Mutation Analysis criterion and a levelof reliability, given by the



input_variable=X
input_variable=Y
output_variable=Z
ClauseMutationPredicateDeletion=100
ClauseMutationSwapPredicates=100
ClauseMutationConjunctionByDisjunctionReplacement=100
ClauseMutationDisjunctionByConjunctionReplacement=100
ClauseMutationInsertCut=50
ClauseMutationRemoveCut=100
ClauseMutationPermuteCut=100
OperatorMutationArithmetic=100
OperatorMutationRelational=100
VariableMutationVariableByVariable=100
VariableMutationVariableByVariableAnonymous=100
VariableMutationVariableAnonymousByVariable=100
ConstantMutationConstantByConstantReplacement=100
ConstantMutationConstantByVariableAnonymous=100
ConstantMutationVariableAnonymousByConstant=100
ConstantMutationConstantByVariable=100
ConstantMutationVariableByConstant=100

Figure 3. Configuration File for merge

obtained coverage of T. Observe that if we have an initial setT, Step 3 is not necessary,
we can execute the mutants, check the outputs and calculate the mutation score for all the
test data in T. After this, we decide to continue or not, usingMutProlog to improve T. This
allows the combination of other testing techniques with fault-based testing. The initial set
of test data could be generated using, for example, functional or structural techniques.

5.2. Evaluation of Test Data Sets

A testing criterion is also used to assess the quality of a test dataset. For example, consider
two test sets:T1 andT2, and the question: Which set is better? We can answer the question
using MutProlog and the following steps:

1. Create a configuration file for the program.
2. Generate the mutants, using MutProlog.
3. Generate the scripts and execute the mutants and the original program usingT1

andT2.
4. Calculate the scores and choose the test set with the greatest score.

This procedure can also be used to evaluate a particular testset T, to know how
good it is by considering the Mutation Analysis criterion.

6. Experiments

The experiment used four programs (elemrep, numap, ord selemerge). The goal of the
experiment is a preliminary evaluation of the proposed operators. The steps below were
followed for every program:

1. generation of the configuration file and of the mutants. Allthe operators were
applied 100%.

2. generation of test data, execution of the mutants e evaluation of the results.
3. generation of additional test data to kill the alive mutants and determination of the

equivalent mutants.
4. execution of the mutants with the new test data.



5. repetition of the last two steps until all non-equivalentmutants are dead. At the
end of this step, we obtained MutProlog-adequate test sets (Tmp), composed only
by test data that really killed a mutant. Table 2 shows the obtained results. For
programmerge186 mutants were generated, 171 died with 4 test data and 15 are
equivalents.Tmp for mergehas 4 elements.

6. generation of the control-flow graphs for all programs andof the required elements
for the all-branches criterion.

7. identification of infeasible structural elements. Table3 shows the required and
infeasible branches found.

8. evaluation ofTmp. Table 4 shows the results of this step. TheTmp sets always get
a 100% coverage of all branches. That is, theTmp sets are all-branches adequate.
We can observe in that table, that some test data ofTmp do not contribute to cover
any branch. Only 6 test data are necessary. Considering onlythese necessary test
data, we obtainedTb sets, all-branches adequate test sets, which are sub-sets of
Tmp.

9. submission ofTb sets in MutProlog. The scores are in the last colunms of Table4.

Table 2. Generated and Equivalent Mutants and, Required Tes t data
Program Generated Equivalent Test data

Mutants Mutants (Tmp)
elemrep 314 21 (6,68%) 3
num ap 208 18 (8,65%) 3
ord sel 187 9 (4,81%) 3
merge 186 15 (8,06%) 4
Total 895 63 (7,03%) 13

Table 3. Required and Infeasible Branches
Program Required Infeasible
elemrep 17 0
num ap 14 0
ord sel 10 0
merge 26 0
Total 67 0

The numbers in Table 2 are very small when compared with the ones obtained
in experiments with traditional programs. The number of generated mutants and neces-
sary test data are very small. This happens because Prolog programs are smaller than C
programs.

The percentage of equivalent mutants found, around 7%, is also low, showing that
the operators set generated a small number of equivalent mutants. This is very important,
because the manual determination of equivalent mutants spends a lot of effort and time in
the testing activity. We observe that there are no infeasible branches.

To compare mutation testing and structural testing we used three factors, usually
used in works from the literature: cost, given by the number of test data; strength, related
to the difficulty of satisfying a criterion, given that another one was satisfied; and efficacy,
related to the number of revealed faults.



Table 4. Strenght Results
MutProlog X All-Branches All-Branches X MutProlog

Program Test data Control Flow Test Data MutProlog
Coverage Coverage

elemrep 1 100% 1 79,8%
num ap 1 100% 1 93,75%
ord sel 1 100% 1 92,5%
merge 3 100% 3 97,07%
Total 6 100% 6 90,25%

Table 5. Number of Faults Revealed by the Test Sets
Program Faults Revealed faults Revealed faults

Tb Tmp

elemrep 5 4 (80%) 5 (100%)
num ap 5 5 (100%) 5 (100%)
ord sel 5 4 (100%) 4 (80%)
merge 5 5 (60%) 5 (100%)
Total 20 18 (90%) 19 (95%)

• Cost: the cost of mutation testing is 2 times greater than the costof the structural
criterion. In traditional programs this cost can be until 3 times more, because of
this, the obtained cost was smaller than we expected.

• Strength: The MutProlog adequate sets covered 100% of the required branches.
However, 10% of the non-equivalent mutants were not killed by the all-branches
adequate sets. This can mean that the all-branches adequatesets may be not in-
clude test data capable to reveal the faults described by theoperators that generated
those not dead mutants.

• Efficacy: With the goal of evaluating the efficacy of both criteria, wecreated wrong
versions for the programs, introducing one or more faults ineach program. Table
5 shows the total number of faults introduced in a random way in each program.
The wrong versions were executed by theTb andTmp sets. TheTmp sets found
one error (5%) more than theTb sets.

7. Conclusions

This work addressed the application of Mutation Analysis for testing Prolog programs
and described a supporting tool.

We introduced a set of mutation operators, based on Prolog characteristics and on
typical faults found in the programs. As illustrated in Section 4, the operators allow the
discovering of the faults described, as well as their combination.

A tool that implements the operators and supports the practical application of the
criterion was described. MutProlog generates and executesthe mutants automatically,
and calculate the coverage obtained for a given test data set. The use of MutProlog can
ease the development of Prolog programs and to reduce the cost of the testing activity.

The results of the experiment accomplished are very promising and show the ap-
plicability of the mutant operators proposed. The percentage of generated and equiva-



lent mutants is lower than for traditional programs, because Prolog programs are usually
smaller.

When compared with structural testing, the results are similar to traditional pro-
grams. Mutation testing requires a greater number of test data than the all-branches cri-
terion. The strength results show that to satisfy the mutantcriterion is harder than the
structural criterion. We have a greater probability of satisfying all-branches criterion if
the mutant criterion was satisfied.

The results also indicate a greater efficacy but new studies should be conducted.
This is only a preliminary work. The set of operators herein introduced should be better
investigated. New operators should be proposed, mainly to help the inter-clause testing.
These operators can be proposed based on the concept of interface mutation applied to
integration testing [Delamaro and et al 1996].

In a second step, we intend to accomplish an experiment to investigate essential
operators for Prolog. Sets of operators could be established according to some aspects
and kind of application related to the program being tested.This has been successfully
done in conventional programs for decreasing costs.

Some improvements in MutProlog are necessary, such as, the development of a
graphical interface and mechanisms to help the tester in theidentification of equivalent
mutants and in the automatic generation of test data.
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Abstract. Test purposes are properties that specify behaviours an implementa-
tion under test (IUT) should exhibit. Such properties are usually specified th-
rough analyses performed over a model for the IUT. When performed over for-
mal specifications, these analyses can be automated through formal techniques,
such as model checking. This paper presents the adaption of the algorithms of a
model checker in order to provide a new approach for model analyses aimed at
the test purpose generation.

Resumo. Objetivos de teste são artefatos utilizados como guias da geração
de casos de teste. Representam propriedades que definem os comportamen-
tos a serem exibidos por uma implementação sob teste (IST). São especifica-
dos com base em análises sobre um modelo da IST. Quando realizadas sobre
especificações formais, estas análises podem ser automatizadas por técnicas ri-
gorosas, como a verificação de modelos. Este artigo apresenta uma adaptação
dos algoritmos de um verificador de modelos para a realização de análises vol-
tadas para a geração de objetivos de teste.

1. Introdução
Sistemas reativos são caracterizados pela sua interação com o ambiente ao qual estão
inseridos. Ambientes complexos geralmente exigem interações remotas, caracterizadas
por distribuição, não-determinismo e concorrência, assim como a continuidade indefinida
de sua execução. O correto desenvolvimento destes sistemas demanda grandes esforços
nas atividades de especificação, implementação e de verificação e validação (v&v).

A alta complexidade envolvida na especificação de sistemas com tais carac-
terı́sticas exige grande esforço para a produção de modelos corretos. Esta atividade
tem sido auxiliada pela utilização de formalismos (e.g. [Jensen 1992, Hoare 1985])
que permitem a especificação precisa dos sistemas. Neste contexto, a verificação de
modelos [Clarke et al. 1999] é uma importante técnica de v&v utilizada na correção
das especificações formais, geralmente definidas como modelos para os sistemas. A
verificação de modelos é uma rigorosa técnica de verificação automática de propri-
edades sobre modelos formais. As propriedades a serem verificadas são definidas
por meio de fórmulas especificadas em formalismos de lógica temporal, como a CTL
[Clarke et al. 1999]. A verificação é realizada por meio de algoritmos de busca sobre o
espaço de estados de um modelo. O espaço de estados é uma representação abstrata de

∗Este trabalho é financiado pela FAPESQ/CNPq (Projeto 060/03 e Processo CNPq 550466/2005-3). O
primeiro autor é financiado pela CAPES.



menor nı́vel do modelo e deve representar todos os estados do sistema e de suas transições
por um grafo, como por exemplo sistemas de transições rotuladas (STR). A busca deve
responder se o modelo satisfaz ou não a propriedade, retornando um caminho sobre o
grafo como exemplo ou contra-exemplo, respectivamente.

Apesar de sua contribuição na produção de sistemas mais robustos e confiáveis,
a verificação de modelos não assegura que a implementação dos sistemas corresponda
de maneira fiel ao modelo especificado, pois, faltas podem ser inseridas durante a
etapa de implementação. Portanto, técnicas de v&v devem ainda ser aplicadas sobre a
implementação a fim de detectar possı́veis faltas.

Dentre as técnicas de v&v aplicadas à implementação, teste é a mais popular. Sua
aplicação é caracterizada pela realização de experimentos a partir da interação direta com
o software. Para sistemas reativos estas interações são realizadas por meio de pontos
de observação e controle (PCO’s) [Jard and Jéron 2004], que são baseados em entradas
e saı́das do sistema, e produzem resultados que são então monitorados, permitindo pos-
terior análise para validação. Entretanto, sua aplicação a sistemas reativos que operam
em ambientes complexos pode tornar-se cara e ineficiente devido ao não-determinismo
inerente aos mesmos.

A aplicação de técnicas de teste a partir de especificações formais compõe uma
importante linha dos esforços para agregar maior rigor e eficiência aos testes de sistemas
reativos [Tretmans 1996]. Casos de teste que têm como finalidade avaliar a conformidade
entre especificação e implementação podem ser gerados de maneira automática com base
em análises sobre a especificação. A esta técnica denomina-se teste de conformidade. A
implementação sob teste (IST) é tratada como uma caixa preta, tendo o seu comporta-
mento visı́vel por meio de interações diretas, pelos PCO’s.

Uma abordagem para a geração dos casos de teste baseia-se na especificação de
propriedades desejáveis para o modelo, conhecidas como objetivos de teste, a partir das
quais os casos de teste são projetados [de Vries and Tretmans 2001]. Os objetivos de teste
são definidos com base em análises sobre modelos e geralmente provêem foco especı́fico
em partes destes. São utilizados como guias na geração de casos de teste, que por sua vez,
devem avaliar a conformidade entre os comportamentos especificados e implementados.

O reconhecimento da caracterı́stica complementar das técnicas de teste, em espe-
cial o teste de conformidade, e de verificação de modelos tem atraı́do muitos esforços para
a aplicação conjunta e/ou fusão de ambas. Técnicas e ferramentas de teste de conformi-
dade para sistemas reativos, baseadas na aplicação de técnicas de verificação de modelos,
[de Vries and Tretmans 1998, Jard and Jéron 2004] têm sido desenvolvidas e aplicadas a
projetos da indústria [Fernandez et al. 1997]. Em [Ammann et al. 1998] contra-exemplos
fornecidos por verificadores de modelos são convertidos diretamente em casos de teste,
no entanto sem basear-se em uma teoria sólida de testes. Contra-exemplos representam
seqüências de execuções simples da IST, não sendo assim, adequados para a aplicação
como casos de teste de sistemas reativos não-deterministas. Em [Jard and Jéron 2004] é
apresentada uma ferramenta de geração automática de casos de teste. Esta ferramenta
é baseada em uma sólida teoria de testes formais, apresentada em [Tretmans 1996], e
baseia-se em objetivos de teste para guiar a geração de casos de teste. Entretanto, não
provê mecanismos de geração dos objetivos de teste, especificados na forma de STR.



A geração de objetivos de teste é abordada em [Henniger et al. 2003,
Silva and Machado 2006]. Em [Henniger et al. 2003] é apresentado um algoritmo para
geração de objetivos de teste em MSC’s (Message sequence charts). A técnica con-
siste em identificar em modelos, representados por máquinas de estados de comunicação
assı́ncrona, os comportamentos definidos como significantes, dos quais definem-se os ob-
jetivos de teste. Um caso de teste deve ser gerado para cada objetivo de teste. Apesar
da capacidade de identificar diretamente nos modelos os comportamentos significantes
do sistema, o conjunto de casos de teste gerado tende a ser reduzido, não garantindo sua
exaustão. Isto acontece pelo fato de o método não prover maior nı́vel de abstração dos
objetivos de teste em relação ao grafo de representação dos estados do modelo.

Em [Silva and Machado 2006] apresentamos uma técnica de geração de objeti-
vos de teste, na forma de STR, com base em propriedades especificadas em CTL. A
geração fundamenta-se na análise de propriedades CTL sobre um modelo, de modo a ob-
ter informações para a definição do STR relativo ao objetivo de teste. Estas informações
são obtidas por meio da extração de caminhos do modelo relacionados a propriedades
CTL, para a qual é necessária a adaptação do processo de verificação de modelos. Esta
adaptação provê maior rigor e precisão à analise de modelos para a geração de objetivos
de teste, compondo importante passo no processo de automação do teste de conformidade.

Neste trabalho abordamos a consolidação da aplicação da verificação de modelos
como mecanismo de automação da geração de objetivos de teste. A adaptação algorı́tmica
idealizada sobre algoritmos de busca e extração de exemplos e contra-exemplos de verifi-
cadores de modelos, necessária à implementação da técnica [Silva and Machado 2006], é
apresentada em relação ao verificador de modelos Veritas [Rodrigues et al. 2004].

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: A Seção 2 apresenta a técnica
proposta em [Silva and Machado 2006]; A Seção 3 apresenta o verificador de modelos
Veritas e a adaptação realizada sobre seus algoritmos para a implementação da técnica; A
Seção 4 apresenta um estudo de caso, realizado com base na adaptação do Veritas, para a
geração de um objetivo de teste e de casos de teste; A Seção 5 apresenta as considerações
finais do trabalho.

2. Geração de Objetivos de Teste
A técnica apresentada em [Silva and Machado 2006] fundamenta-se no fato de que o que
se deseja verificar em um modelo, deseja-se testar em uma implementação. Fica assim,
estabelecida relação de equivalência entre as propriedades da verificação de modelos e dos
testes de conformidade. Os eficientes mecanismos de análise, baseados em propriedades
especificadas em lógica temporal, providos pela verificação de modelos são utilizados
para a geração de objetivos de teste, provendo maior rigor a este processo.

A técnica prevê a realização de análises sobre um modelo, da mesma forma que a
verificação de modelos realiza. No entanto, o processo é adaptado para obter informações
sobre o modelo para realizar a geração dos objetivos de teste. A adaptação no processo de
verificação de modelos dá-se com a mudança dos algoritmos referentes ao conectivo EU
de um verificador de modelos. Este conectivo define fórmulas do tipo EU(p, q), nas quais
verifica-se a existência de ao menos um caminho em que p seja válida em todos os estados
até que q o seja, ou que q seja válida inicialmente. Ao invés de extrair apenas um exemplo
ou contra-exemplo relativo à fórmula, o verificador passará a extrair maior número de



ambos, exemplos e contra-exemplos, como mostrado na Figura 1. Assim, permite-se uma
maior amostragem do espaço de estados para a extração de informações suficientes para
a elaboração de um grafo abstrato que represente o objetivo de teste.

Figura 1. Processo de geração do objetivo de teste

Um objetivo de teste é representado por um STR. Formalmente, um objetivo de
teste é uma tupla M = (Q, A,−→, q0), onde Q é um conjunto finito não vazio de estados,
A é o alfabeto de ações, −→⊆ Q×A×Q é a relação de transição e q0 ∈ Q é o estado ini-
cial. É munido de estados especiais de aceitação e rejeição (resp. accept e refuse). Estes
estados são utilizados como base para a geração dos casos de teste, definindo seqüências
de transições que representam os comportamentos que devem ou não ser selecionados,
respectivamente.

2.1. Extração Exemplos e Contra-exemplos
Uma vez que um objetivo de teste é descrito por um sistema de transições rotuladas, as
informações utilizadas para sua geração devem ser baseadas nas transições do modelo que
sejam relevantes em relação à propriedade CTL. Desta forma, a extração de maior número
de caminhos (i.e. exemplos e contra-exemplos do modelo) é realizada com a finalidade
de obter uma maior amostragem do modelo, de modo a proporcionar maior exaustão das
informações referentes às transições, que devem compor o STR do objetivo de teste.

Uma vez que os exemplos representam caminhos que satisfazem a propriedade,
devem ser usados para prover informações sobre o comportamento aceito pelo objetivo de
teste. Análises sobre suas transições devem classificá-las em relevantes ou irrelevantes em
relação à propriedade. As transições relevantes devem definir as seqüências de aceitação
do objetivo de teste. Já as irrelevantes devem ser abstraı́das. Sua abstração é representada
por transições especiais rotuladas com ”*”.

Uma vez que a técnica de verificação de modelos é definida sobre uma estrutura
que considera estados e transições (i.e. através de estruturas de kripke), a utilização de
abstrações de transições com ”*” em um STR pode originar objetivos de teste não repre-
sentativos, quando baseados apenas em exemplos. Sua abstração pode ser maior que a de-
sejada, uma vez que não se tem restrição sobre estados. Os casos de teste gerados a partir
de tal descrição podem conter transições que levem à violação da propriedade. Desta ma-
neira, caminhos que representem a violação da propriedade (i.e. contra-exemplos) devem
ser utilizados para prover informações para restringir o objetivo de teste. As transições
que causam a violação da propriedade devem definir as seqüências de transições que não
devem gerar casos de teste, compondo as seqüências que levam ao estado de rejeição. Es-
tas restrições são também importantes para o não-determinismo. Os casos de teste a serem
gerados devem, com base nestas seqüências, prever a ocorrência de respostas do sistema
que não correspondem ao objetivo de teste, de modo a não impactar nos resultados.



2.2. Análise e Abstração sobre Exemplos e Contra-exemplos
Para simplificar a análise realizada sobre os caminhos extraı́dos sobre o modelo, uma
representação abstrata sobre seus estados é realizada. O modelo utilizado para tal
representação baseia-se em máquina de estados finitos, formalmente definido pela tupla
(Q, Σ, δ, q0, F ), onde Q é um conjunto finito e não vazio de estados, Σ um conjunto finito
de sı́mbolos que compõem o alfabeto aceito pela máquina, q0 ∈ Q o estado inicial, δ a
função de transição δ : Q × Σ −→ Q e F ⊆ Q o conjunto de estados finais, denomina-
dos estados de aceitação. Os estados de cada caminho (exemplo ou contra-exemplo) são
classificados em conjuntos definidos pelas proposições da fórmula CTL, de acordo com a
relação de satisfação entre estados e proposições. A Figura 2 mostra um exemplo relacio-
nado a uma fórmula CTL EU(p, q). Os estados de um exemplo são classificados em dois
conjuntos de estados, de tipos p e q. Os estados que satisfazem apenas a proposição p são
denominados estados p. Os estados que satisfazem a proposição q são denominados esta-
dos q. Para fórmulas do tipo EU(p, q), os estados q representam os estados de aceitação
da máquina de estados.

p px y zp q

Figura 2. Representação simplificada de um exemplo relativo à fórmula EU(p, q)

A análise realizada sobre os caminhos deve classificar suas transições como rele-
vantes e irrelevantes em relação à propriedade, com base na detecção de mudança de es-
tados sobre a representação simplificada dos caminhos. Esta classificação é efetuada pela
identificação de transições e/ou suas seqüências de transições necessárias às mudanças
de estados. A detecção de seqüências de transições necessárias às mudanças de estados
é realizada pela interseção entre os dois conjuntos. Desta maneira, apenas seqüências
que ocorrem em ordens alternadas são detectadas. Conjuntos de transições que compõem
seqüências alternadas que causam mudança de estados devem sempre aparecer de forma
conjunta nos caminhos. Desta forma, dois subconjuntos de transições relevantes são cri-
ados, um para as transições identificadas na interseção e outro para as demais.

Após a análise sobre os caminhos e classificação das transições, ocorre a geração
do objetivo de teste. As transições dos subconjuntos de transições relevantes devem for-
mar o STR do objetivo de teste. As transições dos exemplos compõem os caminhos de
aceitação e as transições dos contra-exemplos compõem os caminhos de rejeição.

2.3. Exemplo de Aplicação da Técnica
A Figura 3 mostra um conjunto de caminhos relacionados a uma fórmula EU(p, q). Os
conjuntos de transições relevantes e irrelevantes definidos após a análise sobre os exem-
plos são L = {z, f, g} e N = {x, y, a, b, c, d, f, g}, respectivamente. Algumas transições
pertencem aos dois conjuntos (e.g. f e g). Podemos concluir que estas transições causam
mudanças de estado de maneira conjunta. Assim, a interseção dos dois conjuntos compõe
um terceiro conjunto I = {f, g} para agrupá-las.

Após a identificação das transições da interseção entre L e N , as demais transições
do conjunto L, definidas pela diferença entre L e I são utilizadas para conectar o estado
inicial do objetivo de teste ao estado de aceitação. Neste exemplo, esta diferença é repre-
sentada por S = {z}. Os caminhos que contêm transições que pertencem ao conjunto I
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Figura 3. Exemplos (3(a)) e contra-exemplos (3(b)) de uma fórmula EU(p, q)

são construı́dos com base em suas seqüências, que definem subconjuntos de I . Para cada
subconjunto, ou seja, para cada seqüência, um caminho entre o estado inicial do grafo e o
estado de aceitação é definido.

O grafo definido por este procedimento, sobre os exemplos extraı́dos do modelo,
denomina-se grafo de aceitação (Figura 4(a)). O mesmo procedimento deve ser aplicado
em relação aos contra-exemplos (Figura 3(b)) no intuito de construir o grafo de rejeição
(Figura 4(b)). O grafo que representa o objetivo de teste deve conter as informações
reunidas nos dois grafos. O objetivo de teste resultante é mostrado na Figura 4(c).
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Figura 4. Grafos obtidos no processo

3. Adaptação sobre o Veritas
O Veritas [Rodrigues et al. 2004] é um verificador de modelos CTL baseado em espaços
de estados RPOO (Redes de Petri Orientadas a Objetos) [Guerra et al. 2004], que é uma
linguagem de modelagem que adiciona às redes de Petri [Jensen 1992] caracterı́sticas da
orientação a objetos. Com a adaptação, delineada nesta seção, sobre seu algoritmo de
busca relativo ao conectivo EU, que originalmente visa uma busca mı́nima por um espaço
de estados, a finalidade do Veritas passa a ser prover informações para a geração dos
objetivos de teste por meio de maior exaustão na busca de caminhos relativos à fórmula.

O Veritas implementa algoritmos de busca em profundidade baseados na aborda-
gem definida em [Heljanko 1997, Vergauwen and Lewi 1993], que facilita a extração de
exemplos e contra-exemplos durante a verificação do modelo. Nesta abordagem, cada tipo
de conectivo (e.g. EU, EG) define a forma de pesquisa sobre o espaço de estados, que deve
ser iniciada em um estado especı́fico. Esta estratégia permite que subfórmulas não sejam



verificadas sobre todo o modelo, como a definida em [Clarke et al. 1999], minimizando a
pesquisa realizada. Sua verificação pode ser realizada com base em estados encontrados
após certa profundidade alcançada na busca, como por exemplo, na verificação de outras
subfórmulas. Esta definição de verificação, em estados especı́ficos, define um exemplo
ou contra-exemplo durante a verificação ao passo em que o algoritmo evolui na busca.

A implementação sobre o algoritmo referente ao conectivo EU define que a pes-
quisa sobre o modelo deve parar ao encontrar um caminho que satisfaz a fórmula aplicada
à verificação. Assim, apenas a extração de um exemplo é realizada. Nenhum contra-
exemplo é apresentado em caso contrário.

O algoritmo 1 mostra o procedimento de busca definido pelo Veritas para o conec-
tivo referido. O procedimento, denominado check EU, recebe como argumento a fórmula
f , o estado a ser verificado s e o caminho percorrido π. Caso o estado tenha sido previ-
amente visitado e sua avaliação em relação à fórmula tenha sido verdadeira, a pesquisa
deve ser finalizada (linhas 2,3 e 4, respectivamente).

Algoritmo 1 Algoritmo de busca relativo ao conectivo EU
1: proc check EU(f, s, π)
2: if marked(f, s) then
3: if info(f, s) then
4: continue = false

5: end if
6: else
7: mark(f, s)
8: if check(arg(f, 2),s,π) then
9: setInfo(f, s, true)

10: insert(s, π)
11: continue = false

12: else
13: if check(arg(f, 1),s,π) then
14: for all t ∈ sucessors(s) ∧ continue do
15: check EU(f, t, π)
16: end for
17: if ¬ continue then
18: insert(s,π)
19: setInfo(f, s, true)
20: end if
21: end if
22: end if
23: end if

O segundo argumento da fórmula, que denominaremos q, deve ser verificado em
relação ao estado (linha 8). O procedimento check deve identificar o tipo de fórmula que
recebe como argumento, neste caso q, devendo invocar o método de verificação correto
correspondente. Neste caso, q pode ser uma proposição atômica, que deve ter sua validade
verificada apenas no estado corrente (s), ou pode ser uma fórmula qualquer, definindo o
aninhamento da fórmula que deve ser verificada por recursão.

Caso a avaliação de q seja positiva em s, a pesquisa é interrompida (linha 11),



uma vez que a condição de parada de EU(p, q) é a satisfação de q, inicialmente, ou após
uma seqüência de estados que satisfazem p. O estado s é adicionado ao caminho π (linha
9) e o resultado, utilizado pelo verificador em etapa posterior, é armazenado (linha 10).
Esta última informação (função info) é utilizada pelo verificador para definir o resultado
da verificação.

Caso q não seja verdadeira, o primeiro argumento, p, é verificado (linha 13). Caso
a avaliação de p seja verdadeira, a busca deve continuar pelos estados sucessores de s,
através de recursão (linha 15). Após a verificação dos estados sucessores, caso a avaliação
tenha sido positiva para algum caminho alcançado pela recursão (linha 17), s é adicionado
ao inı́cio do caminho (linha 18) e a fórmula é avaliada como verdadeira (linha 19).

3.1. Adaptação Algorı́tmica
A adaptação mostrada pelo algoritmo 2 restringe a verificação a fórmulas EU não aninha-
das, ou seja, para as quais os argumentos p e q sejam apenas proposições atômicas. Nesta
adaptação, a classificação das transições do modelo é efetuada ao passo em que realiza
a busca e extração dos caminhos, que são utilizados para obtenção de informações sobre
predecessão entre transições no algoritmo de sı́ntese de objetivos de teste.

Algoritmo 2 Algoritmo de busca relativo ao conectivo EU
1: proc check EU(f, s, π)
2: if ¬marked(f, s) then
3: mark(f, s)
4: if check(arg(f, 2),s,π) then
5: setInfo(f, s, true)
6: insert(s, π)
7: save(π,examples)
8: add(getT ransition(last(π), s), acc, L)
9: else

10: if check(arg(f, 1),s,π) then
11: add(getT ransition(last(π), s),#, N )
12: insert(s,π)
13: for all t ∈ sucessors(s) ∧ continue do
14: check EU(f, t, π)
15: end for
16: else
17: add(getT ransition(last(π), s), ref, L)
18: insert(s, π)
19: save(π,counter − examples)
20: end if
21: end if
22: else
23: if add(getT ransition(last(π), s), acc, L) ∧ info(f, s) then
24: insert(s, π)
25: save(π,examples)
26: end if
27: end if

Sua condição de parada é a cobertura de todos os estados q sem que percorra ca-



minhos com auto-laços (linha 2). Caminhos que contêm estados q previamente cobertos
serão extraı́dos caso haja transições não contidas em outros caminhos extraı́dos anteri-
ormente. A Figura 5 mostra um esquema da busca realizada pelo algoritmo sobre um
modelo. Os estados q são representados pelos estados 4 e 6. Os exemplos a serem ex-
traı́dos são representados pela setas contı́nuas. O exemplo composto pelas setas tracejadas
é descartado.

1

2 3

4 5 6

Figura 5. Estratégia de extração de caminhos

O controle realizado sobre a extração de caminhos com estados q previamente co-
bertos é apresentado entre as linhas 23 e 26. A função info passa a ser utilizada apenas
para controle destes estados, deixando de ser acionada na avaliação de estados p. Assim,
caso o estado visitado seja um estado q e a transição em questão não tenha sido previa-
mente coletada (linha 23), o caminho é extraı́do (linhas 24 e 25).

Caso a avaliação de q seja positiva em relação ao estado s (linha 4), seu resultado
é armazenado (linha 5), e s é adicionado ao caminho π (linha 6), que deve ser armazenado
como exemplo (linha 7). A transição que ocorre entre s e seu antecessor é armazenada
no conjunto de transições relevantes L com a informação sobre o estado resultante, que
neste caso é o de aceitação (representado por acc, linha 8).

Caso q não seja verdadeira, p é verificado (linha 10). Caso a avaliação de p seja
verdadeira, a transição que ocorre entre s e seu antecessor é armazenada no conjunto de
transições irrelevantes N (linha 11). Para este conjunto, a informação de estado não é
armazenada, uma vez que as transições são representadas por auto-laços de rótulo ”*”. A
busca continua pelos estados sucessores de s (linha 14).

A avaliação negativa de p em s define um contra-exemplo, que deve ser extraı́do
(linhas 17 e 18). A transição que ocorre entre s e seu antecessor é armazenada no conjunto
de transições relevantes L, definindo o estado de rejeição (ref ) como resultante (linha 17).

4. Estudo de Caso
Para demonstrar o funcionamento da técnica e dos algoritmos, um estudo de caso foi
realizado sobre o protocolo IP Móvel [Perkins 2002]. Um objetivo de teste foi gerado e
então, casos de teste foram gerados pela ferramenta TGV [Jard and Jéron 2004] a fim de
validar o objetivo de teste.

Os protocolos de roteamento da Internet não operam com a possibilidade de
migração de seus nodos de forma dinâmica, não prevendo alterações de endereços IP.
A migração de um nodo pode causar a perda de conexão com a rede. O IP móvel foi
desenvolvido para corrigir este problema, de modo que as migrações ocorram de forma
transparente às aplicações mantendo a conexão dos dispositivos móveis (mobile nodes).



Para prover a transparência nas migrações, o protocolo propõe como solução que
um dispositivo móvel (MN) possua dois endereços IP, o endereço original (home address),
e um endereço que será atribuı́do a cada migração, denominado care-of-address (COA).
O home address é obtido na rede de origem (home network), enquanto o COA é obtido
na rede estrangeira (foreign network) para a qual o dispositivo esteja migrando. Assim,
enquanto está em uma rede estrangeira, o dispositivo deve receber os pacotes através
do roteador desta, o foreign agent (FA). Este roteador, por sua vez, recebe os pacotes
destinados ao dispositivo através do roteador da rede de origem, o home agent (HA).
Os pacotes enviados por um host ao dispositivo são destinados ao home address, que ao
chegar ao home agent é encapsulado em outro pacote cujo endereço de destino é o COA.

O processo de migração de um dispositivo consiste na descoberta de um COA ao
conectar-se à rede estrangeira e posterior registro deste junto ao home agent. Este registro
é intermediado pelo foreign agent, que encaminha a mensagem informando o COA ao
home agent, que por sua vez, atualiza os registros e confirma tal atualização.

4.1. Extração de Caminhos e Geração do Objetivo de Teste
Como um objetivo de teste deseja-se avaliar a conformidade entre uma IST e um modelo
para o envio das mensagens ao mobile node. Inicialmente em sua rede local, enquanto
não migrar-se, as mensagens devem ser encaminhadas pelo home agent. Uma fórmula
EU(p, q) é especificada, para a qual p é a proposição atômica ”O mobile node encontra-
se em sua home network” e q a proposição ”O home agent entrega as mensagens ao
mobile node”. Um tipo especı́fico de mensagem foi definido para prover maior restrição
aos exemplos e contra-exemplos deste estudo de caso.

A análise realizada sobre o modelo, que possui um total de 1086 estados e 2502
transições, possibilitou a extração de 36 caminhos com 64 estados e 63 transições. A cada
caminho em que a propriedade foi satisfeita, através da ocorrência de eventos em que o
home agent entrega a mensagem o mobile node, definiu-se um exemplo a ser extraı́do.
O número de exemplos extraı́dos foi 7. Suas transições foram classificadas durante o
procedimento de busca do algoritmo, que encontrou uma transição relevante, representada
pelo rótulo ”HA:MN.receiveDatagram(dat)”. As demais transições foram classificadas
como irrelevantes, por não causarem mudanças de estados em relação à representação
simplificada de estados. Estas transições são representadas por intermédio de abstrações
em transições rotuladas com ”*” no objetivo de teste.

Os contra-exemplos, em 29, corresponderam à migração do mobile node antes
do recebimento da mensagem. O processo de classificação das transições definiu como
relevante apenas uma transição, de rótulo ”FA:MN:receiveAdv(ip)”. O objetivo de teste
gerado com base nestas informações é apresentado na Figura 6.

A geração de casos de teste correspondentes ao objetivo de teste da Figura 6 foi
efetuada pela ferramenta TGV. Um grafo completo dos casos de teste (CTG) foi gerado.
Este CTG contém 65 estados e 82 transições, abrangendo os estados e transições contidos
nos caminhos extraı́dos pelo verificador. O conjunto de transições contidas no CTG foi
igual ao dos caminhos extraı́dos do modelo. A diferença de números deve-se à estratégia
de extração definida pelo algoritmo.

Como o algoritmo de busca apresentado tem como objetivo cobrir todos os estados
q, a cobertura do CTG em relação a estes estados foi a mesma dos caminhos obtidos. En-
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Figura 6. Objetivo de teste resultante

tretanto, além dos exemplos coletados, o CTG cobriu todas as possibilidades de caminhos
sobre os estados q (e.g. o exemplo de seta tracejada da Figura 5 também foi coberto). Esta
análise mostra uma exaustão dos casos de teste sobre o modelo em relação à propriedade
CTL inicialmente especificada.

A combinação de estados e transições do CTG permite a definição de diferentes
casos de teste que, em caso de laços no modelo, podem ser infinitos. Os casos de teste
gerados devem prever situações em que o não-determinismo do sistema impossibilite a
execução das seqüências de ações necessárias à validação do objetivo de teste, implicando
em veredictos inconclusivos na sua execução. Desta forma, um caso de teste extraı́do do
CTG pode ser composto pelas seqüências de uma parcela dos exemplos e contra-exemplos
obtidos do modelo. Como exemplo, um caso de teste gerado conteve 36 estados e 38
transições, abrangendo boa parcela dos caminhos produzidos na busca, fato que mostra
ser inapropriada a conversão direta de exemplos e contra-exemplos em casos de teste.

5. Conclusão
A adaptação sobre um verificador de modelos, realizada sobre o Veritas neste traba-
lho, possibilita a implementação da técnica de geração de objetivos de teste por meio
da especificação direta de propriedades baseadas em lógica temporal CTL. A estratégia
de extração de caminhos, adotada com o algoritmo, mostrou-se eficiente mecanismo de
coleta de informações para o processo de geração. A abstração de determinados caminhos
possibilitou uma otimização do processo, sem perda de informações.

Assim como diversos trabalhos têm se baseado na aplicação de técnicas de
verificação de modelos para a geração de casos de teste, como em [Jard and Jéron 2004,
de Vries and Tretmans 1998], a eficiência alcançada na geração de objetivos de teste mos-
tra a viabilidade de ampla integração das técnicas, provendo maior rigor ao teste. Dentre
os próximos passos desta integração estão a adaptação dos algoritmos baseados em outros
operadores CTL (e.g. EU, EX), e a adaptação de algoritmos de verificação de modelos
baseados em lógica temporal linear (LTL) [Clarke et al. 1999] para a geração de objeti-
vos de teste. Uma vez que CTL e LTL têm poderes de expressão complementares, esta
adaptação possibilita à técnica [Silva and Machado 2006] uma maior abrangência e poder
de expressividade na especificação de propriedades para a geração de casos de teste.
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Abstract. Communication faults are inevitable during the use of network ap-
plications; those applications should offer mechanisms to tolerate those faults.
Fault injection is a flexible, low-cost experimental validation technique for fault
tolerance mechanisms. This paper describes FIERCE, a fault injector aimed
at testing Java network applications that use the TCP communication proto-
col. The tool injects faults through Java system class instrumentation. FIERCE
emulates the errors that can affect a TCP connection, allowing the test of the
application.

Resumo. É inevitável a ocorrência de falhas de comunicação durante a exe-
cução de aplicações de rede; a aplicação deve apresentar mecanismos para
tolerá-las. Injeção de falhas é uma técnica de validação experimental de meca-
nismos de tolerância a falhas flexível e de baixo custo. Este trabalho apresenta
FIERCE, um injetor de falhas de comunicação para teste de aplicações Java
que usam o protocolo TCP. A ferramenta injeta falhas de comunicação através
da instrumentação das classes de sistema da plataforma Java. FIERCE emula
os erros que podem afetar uma conexão TCP, permitindo o teste da aplicação.

1. Introdução

É irreal considerar que aplicações que usem comunicação via redes de computadores não
sofram efeitos de falhas. Pacotes perdidos, congestionamento, problemas de segurança,
particionamentos e erros de operação ou programação não só nas pontas como em todos
os elementos que compõem essa rede tornam o ambiente altamente propenso à manifes-
tação de defeitos. As aplicações devem considerar mecanismos de tolerância a falhas
para que sua dependabilidade seja aceitável. Dependabilidade pode ser definida como
o grau de confiança que se pode depositar em um sistema computacional e é a soma de
vários atributos: confiabilidade, disponibilidade, integridade, safety, manutenabilidade e
confidencialidade [Avizienis et al. 2004].

Esse nível de dependabilidade é assegurado através da condução de um plano
de garantia de qualidade (quality assurance). Um bom plano assegura que o projeto
é apropriado, a implementação é cuidadosa e o produto vai ao encontro aos requisitos
estabelecidos. Um melhor plano inclui a análise de defeitos e uma melhora contínua no
produto. A principal atividade usada é o teste de software [Feldman 2005].

Entre as diversas técnicas disponíveis para o teste de software, a injeção de falhas
apresenta uma alta flexibilidade aliada a um baixo custo de implementação. Um protótipo



funcional do sistema é executado em um ambiente controlado onde a ocorrência de falhas
é emulada enquanto que seu comportamento é monitorado e analisado. Diferentes cená-
rios de falhas podem ser especificados, repetindo o teste o quanto necessário. Esta técnica
tem como objetivos auxiliar na fase de teste de depuração do software, identificar garga-
los de dependabilidade, analisar 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].

Devido às suas características de tolerância a falhas, o protocolo mais usado para
a comunicação de dados pela Internet é o TCP. Grande parte dos protocolos de mais alto
nível, como HTTP e RMI, tem ele como base. Pacotes perdidos ou corrompidos são iden-
tificados e recuperados através do uso dos mecanismos de confirmação de recebimento,
de números de identificação e de checksum. No entanto, o TCP não pode se recuperar de
todas as possíveis falhas que afetam a comunicação entre processos remotos: as conexões
entre processos podem ser quebradas e os processos podem também parar de responder.
Para testar uma aplicação de rede baseada em TCP, esses possíveis comportamentos de-
vem ser emulados.

Existem diversos injetores de falhas que atuam em programas que usam esse pro-
tocolo; no entanto, apresentam decisões de projeto que tornam sua utilização difícil ou
pouco flexível. Como a própria implementação do protocolo TCP mascara boa parte das
falhas introduzidas nas camadas mais baixas da pilha de rede, como omissão ou corrupção
de pacotes, o uso de injetores que atuem nesse nível é dificultado no teste de aplicações
de mais alto nível. Por outro lado, injetores especializados em protocolos de aplicação
especiais, como HTTP ou SOAP, trocam o incremento na especialização por uma perda
de flexibilidade.

Para preencher o nicho existente entre as duas categorias de injetores de falhas
para comunicação TCP/IP, foi desenvolvida a ferramenta FIERCE. FIERCE intercepta as
chamadas de comunicação TCP/IP durante a execução de uma aplicação Java, injetando
as falhas configuradas para o experimento. A ferramenta emula os erros que o protocolo
TCP/IP não mascara, possibilitando o teste da aplicação através da verificação da correta
manipulação das situações excepcionais que podem levar a defeitos. A injeção desses
erros, de difícil reprodução sem a ferramenta, aumenta o número de possíveis casos de
teste a serem realizados com o sistema alvo.

FIERCE é construído sobre uma infra-estrutura criada para a implementação de
FIONA, um injetor de falhas para aplicações Java que realizam comunicação usando o
protocolo UDP/IP [Gerchman et al. 2005]. FIONA realiza a instrumentação das classes
de comunicação usando a biblioteca de depuração e monitoramento JVMTI, possibili-
tando uma injeção de falhas de forma transparente para a aplicação. Sua estrutura foi
usada para a construção de FIERCE, possibilitando o reuso de código já estável e funci-
onal.

A Seção 2 apresenta as características do método de injeção de falhas para teste de
aplicações, algumas ferramentas existentes e a motivação para a criação de FIERCE. A
Seção 3 descreve a ferramenta, sua arquitetura e o modelo de falhas usado. Um exemplo
de uso é mostrado na Seção 4. Considerações finais são encontradas na Seção 5.



2. Ferramentas de injeção de falhas

Qualquer que seja o mecanismo de tolerância a falhas implementado em um sistema, é
necessária sua validação em um ambiente controlado de testes antes que este entre em
produção. Adiar a fase de testes dos mecanismos de tolerância a falhas para um período
após a entrada do sistema em produção pode ser desastroso: não há garantia que este
funcione de uma maneira correta. Em sistemas onde os requisitos de tolerância a falhas
tenham uma maior importância, a fase de validação é essencial.

Injeção de falhas é um método de validação experimental de software que apre-
senta eficiência e baixo custo. Ao contrário de métodos analíticos, requer um protótipo
funcional do sistema sob testes, que terá seu comportamento avaliado em um ambiente
onde falhas são artificialmente introduzidas. A injeção de falhas pode ser usada para
vários objetivos [Hsueh et al. 1997]: identificar gargalos de dependabilidade, analisar o
comportamento do sistema na presença de falhas, determinar a cobertura dos mecanis-
mos de detecção e recuperação de erros e avaliar a eficácia dos mecanismos de tolerância
a falhas, inclusive a perda de desempenho introduzida por eles.

A injeção de falhas pode ser realizada por hardware ou por software. A primeira
categoria usa equipamentos adicionais, como ponteiras ativas, para introduzir falhas dire-
tamente no hardware do sistema alvo. A injeção por software se aproveita dos ganchos
(hooks) providos pelo sistema operacional, bibliotecas e processadores usados. O inje-
tor usa esses ganchos para forçar um comportamento incorreto do sistema. Os ganchos
podem ser interfaces de depuração e monitoramento que permitam alterar o estado dos
programas em execução. A injeção por software apresenta um grande número de vanta-
gens como baixo custo (por não ter necessidade de aquisição de equipamentos externos),
nível mais alto de abstração (aumentando a flexibilidade do método) e simplicidade de
implementação.

O foco deste trabalho é a injeção de falhas de comunicação, e o método usado para
tanto é a atuação nos subsistemas de troca de mensagens pela rede. A troca de mensa-
gens por uma rede de computadores é realizada através de primitivas send e receive,
oferecidas pelo módulo de rede presente no sistema (normalmente, parte do sistema ope-
racional). A ferramenta de injeção instrumenta essas chamadas, monitorando por uma
mensagem enviada ou recebida que seja de interesse para o teste em andamento. Quando
uma mensagem de interesse for capturada, uma ação é realizada sobre ela, como seu des-
carte ou alteração, ou sobre algum elemento externo, como um contador ou temporizador.

Diversas ferramentas para injeção de falhas de comunicação foram desenvolvidas,
cada uma com um objetivo e uma estratégia de implementação diferente. No entanto,
nenhuma se encaixa de maneira satisfatória no objetivo do teste de aplicações Java que
usem comunicação por TCP.

ORCHESTRA [Dawson et al. 1997] é uma ferramenta para teste de implemen-
tação de protocolos de comunicação. É focada no teste de módulos do sistema operaci-
onal, e não de aplicações e sistemas distribuídos. A ferramenta adiciona uma camada de
injeção de falhas no kernel do sistema, necessitando módulos diferentes para cada pro-
tocolo sob teste. ORCHESTRA foi inicialmente desenvolvida para o microkernel Mach
e posteriormente portada para os sistemas operacionais Linux e Solaris. No entanto, o
desenvolvimento dessa ferramenta foi descontinuado e tornou-se obsoleta frente às novas



versões destes.

ComFIRM [Drebes et al. 2006] é uma ferramenta cujos objetivos são pequena in-
trusividade e alta flexibilidade. Em sua última versão, é compilada como um módulo
para o kernel Linux, permitindo uma fácil ativação e desativação. ComFIRM atua nas
camadas mais baixas do subsistema de troca de mensagens de rede, podendo tomar atitu-
des dependendo do conteúdo da mensagem, de qualquer cabeçalho associado a ela ou de
agentes próprios do injetor, como temporizadores e contadores. É permitida a modifica-
ção, descarte e atraso das mensagens, ações governadas por regras alimentadas através de
um formato próprio.

WS-FIT [Looker et al. 2004] é um injetor de falhas de comunicação para o teste
de chamadas de web services que usem o protocolo SOAP (Simple Object Access Pro-
tocol). A ferramenta oferece uma biblioteca SOAP instrumentada que permite alterar
as mensagens trocadas entre os provedores e clientes de web services, contornando as
dificuldades com criptografia que injetores de nível mais baixo, como ORCHESTRA,
enfrentariam.

FIONA [Gerchman et al. 2005] é uma ferramenta de injeção de falhas voltada à
validação de aplicações distribuídas desenvolvidas usando a plataforma Java. Para atingir
essa meta, as classes de comunicação usadas pela JVM (Java Virtual Machine) são instru-
mentadas, de forma a emular a ocorrência de erros. No entanto, a ferramenta injeta falhas
apenas em aplicações que usem o protocolo UDP (User Datagram Protocol).

Ferramentas que atuam em níveis mais baixos das camadas de rede, como OR-
CHESTRA, distanciam-se do teste de aplicações ao focar no teste da implementação de
protocolos no sistema operacional. A abordagem de manipulação de mensagens oferecida
por ComFIRM pode dificultar o teste de aplicações, pois é necessário um conhecimento
profundo de todos os protocolos envolvidos na comunicação para a montagem correta das
regras. Ferramentas como WS-FIT têm o foco em protocolos ou aplicações específicas,
trocando a flexibilidade pela especialização. FIONA injeta falhas apenas em comunicação
via UDP, deixando de lado aplicações que usam o protocolo TCP — o tipo de aplicação
que é foco deste trabalho.

O injetor de falhas FIERCE busca uma solução flexível que se encaixe no objetivo
do teste de aplicações Java. A ferramenta FIONA é a que mais se aproxima deste obje-
tivo. Assim, foi decidido usar a infra-estrutura de instrumentação e alteração de classes
oferecida por ela de forma a construir um injetor que atuasse também em comunicação
pelo protocolo TCP.

3. A ferramenta FIERCE

A ferramenta de injeção de falhas FIERCE (Fault Injection Environment for Remote
Communication Evaluation) tem como objetivo o teste de aplicações de rede Java que
usem comunicação via TCP. FIERCE injeta falhas através da instrumentação das classes
de comunicação usadas pela plataforma Java.

Vários desafios são apresentados no desenvolvimento de um injetor para aplica-
ções que usam TCP: além da programação em si, um modelo de falhas que represente a
realidade dos cenários encontrados deve ser estabelecido.



3.1. Modelo de falhas
Segundo Schneider [Schneider 1993], um modelo de falhas é uma coleção de atributos
e um conjunto de regras que governam a interação entre componentes que falharam. A
adoção de um modelo de falhas permite planejar os mecanismos de tolerância, prevendo
as maneiras como os erros se manifestam dentro do sistema e projetando-os para que os
cenários previstos sejam cobertos.

Os modelos clássicos de falhas para sistemas distribuídos, como os encontrados
em [Cristian 1991] e [Birman 1996], consideram mensagens individuais passadas entre
os hosts. Esses modelos não supõem a existência de mecanismos de tolerância a falhas
como os oferecidos por TCP. Eles são usados, por exemplo, na construção de uma imple-
mentação deste protocolo no subsistema de rede de um sistema operacional, no seu teste
e sua validação. Injetores de falhas como ORCHESTRA usam esses modelos porque
são voltados à validação dos protocolos implementados no sistema operacional e não na
validação das aplicações que os usam.

Esses modelos clássicos de falhas não são apropriados à proposta de FIERCE.
Parte das falhas consideradas podem se traduzir em erros gerados pelo protocolo TCP:
por exemplo, a interrupção da comunicação entre dois hosts acabará quebrando a conexão
e gerando notificações dessa condição para os dois processos envolvidos. Porém, algumas
variáveis complicam a geração de planos de teste: neste mesmo exemplo, o tempo entre
a interrupção da comunicação e a notificação para os processos é dependente de imple-
mentação, variando entre os sistemas operacionais. Além disso, existem falhas que não
são consideradas nos modelos clássicos. Se um dos processos envolvidos na conexão for
encerrado mas o sistema operacional (e seu módulo TCP correspondente) continuarem
funcionais, mensagens de término de conexão serão trocadas entre os hosts. Este cenário
ocorre quando há falhas no processo e não na rede de comunicação usada e por isso não
fazem parte dos modelos clássicos. No entanto, é possível em uma conexão TCP e deve
ser levado em conta em seus testes.

Neves e Fuchs [Neves and Fuchs 1997], ao desenvolver detectores de falhas, pro-
puseram um modelo que melhor se encaixa na proposta de FIERCE. Sua proposta era
usar apenas os códigos de erro retornados pela biblioteca de sockets do sistema opera-
cional e o conhecimento prévio dos estados que os módulos TCP podem assumir para
desenvolver módulos de detecção de falhas de comunicação para aplicações distribuídas
tolerantes à falhas. Os autores consideraram quatro tipos de falhas que resultam no tér-
mino de um processo mas com diferentes comportamentos observados na interface de
sockets: término (kill), colapso (crash), reinicialização (reboot) e colapso com reiniciali-
zação (crash and boot).

Término de processo A falha faz com que a execução do processo comunicante se en-
cerre sem afetar o funcionamento do resto do sistema. Exemplos dessa falha são
uma execução de instrução ilegal ou uma falha de segmentação (segfault).

Colapso A máquina onde o processo comunicante estava executando colapsa (ocorre um
crash), deixando de executar qualquer operação. Exemplos dessa falha são falhas
permanentes em componentes importantes da máquina ou seu colapso (como um
kernel panic) sem sua subseqüente reinicialização por um longo período de tempo.

Reinicialização A máquina onde o processo estava executando realiza uma rotina de
reinicialização (reboot), onde o sistema operacional fecha todas as conexões e



desliga propriamente a máquina, que é religada em seguida. Uma máquina deve
ser reinicializada por diversos motivos como, por exemplo, a atualização de um
sistema chave (como o kernel).

Colapso com reinicialização A máquina colapsa e é reinicializada. Exemplos de falhas
são as mesmas da falha de colapso; a diferença é a reinicialização da máquina em
um curto tempo após congelar.

O desenvolvimento da ferramenta FIERCE foi baseado neste modelo de falhas.

3.2. Processo de falhas

Para o desenvolvimento de um injetor, é necessário compreender qual o comportamento
de um sistema quando uma falha ocorre para que possa ser emulado pela ferramenta.
Para isso, o código-fonte das classes de comunicação da plataforma Java foi analisado de
forma a documentar as interações entre os diferentes componentes, os efeitos das falhas
nestes, os códigos de erro retornados e as exceções lançadas. Essa análise foi facilitada
com a introdução da licença JRL (Java Research License) pela Sun, que permite não só o
compartilhamento do código-fonte como também sua modificação para fins de pesquisa.
Além das classes Java, estão cobertas por essa licença as funções nativas, que realizam a
interface entre a aplicação em execução na máquina virtual com o sistema operacional.

Através da análise dos diversos componentes envolvidos na comunicação TCP
(classes Java, funções nativas e chamadas de sistema), foi traçado o comportamento do
sistema no caso de cada uma das falhas descritas no modelo. O resultado deste serviu
para a programação do injetor, buscando emular esse comportamento de forma igual à
realidade.

Encerramento de processo

No protocolo TCP, as duas direções de envio de mensagens (a de envio, “send-half ”, e a de
recepção, “receive-half ”) são consideradas independentes e são encerradas em momentos
diferentes. Cada direção é conhecida também como uma “metade” da conexão.

Para sinalizar o encerramento da metade de envio de mensagens, o módulo TCP
local envia para o correspondente remoto uma mensagem com o bit FIN ligado. O envio
desta mensagem avisa que nenhuma mensagem adicional será enviada a partir daquele
instante. O módulo remoto, ao receber a mensagem FIN, encerra sua metade de recepção
e confirma a operação com uma mensagem de acknowledge (ACK). Caso o módulo remoto
também decida encerrar a sua metade de envio, o mesmo procedimento é realizado.

Quando um processo é encerrado, o sistema operacional solicita ao módulo TCP
o encerramento de todas as conexões associadas a essa instância. Mensagens FIN, de
encerramento, são enviadas para os módulos TCP remotos, e as portas usadas pelo pro-
cesso encerrado são liberadas. Caso uma mensagem do TCP remoto chegue no TCP local,
endereçada a essa conexão já encerrada, uma mensagem com o bit RST (reset) será envi-
ada de volta. A mensagem reset indica que o endereço destino não deveria receber essa
mensagem; o TCP remoto, ao receber essa mensagem, encerra completamente a conexão.

A seqüência de mensagens trocadas pelos módulos TCP gera diferentes códigos
de erro e sinais para as aplicações envolvidas. Esses erros são passados para o ambiente



Java de diferentes formas. Se o host remoto sinaliza o encerramento a conexão com o
envio de mensagem FIN, ela é levada para o estado “close_wait”. Neste estado, leituras
associadas ao socket irão retornar os dados que já se encontram na fila de recebimento,
enviados pelo processo remoto antes da falha ocorrer. Quando a fila esvaziar, um valor
especial é retornado, indicando final dos dados. No caso de Java, chamadas ao método
read da classe SocketInputStream, responsável pelo recebimento de dados, retor-
narão o valor -1.

Uma tentativa de envio de dados pelo socket causará o recebimento de uma men-
sagem com o bit RST, indicando que o processo remoto teve seu socket fechado. Os dados
enviados na primeira tentativa são perdidos; as demais tentativas provocarão o envio de
um sinal “Broken pipe” pelo sistema operacional. No caso de Java, chamadas ao método
write da classe SocketOutputStream, responsável pelo envio de dados, causarão o
lançamento de uma exceção SocketException contendo a mensagem “Broken pipe”.

Colapso

Quando uma falha de colapso ocorre, nenhuma mensagem é trocada entre o módulo TCP
local e o módulo TCP que estava em uso na máquina onde esta ocorreu: nenhum aviso
é enviado para as máquinas que tinham conexões estabelecidas com esta, ao contrário do
encerramento de processo, onde são trocadas mensagens FIN e RST.

Enquanto não for realizada uma tentativa de envio de dados para o host remoto,
não existe o conhecimento da falha de colapso. Assim, operações de leitura associadas
ao socket retornarão os dados que estiverem na fila de recebimento. Quando esta esva-
ziar, a thread pode ser bloqueada indefinidamente, esperando por dados que nunca serão
enviados.

A falha de colapso é detectada quando o host tenta um envio de dados. O módulo
TCP local irá esperar uma mensagem de confirmação (uma mensagem com o bit ACK
ligado) por um certo tempo; este tempo é dependente de implementação. Se nenhuma
confirmação for recebida após esse tempo, é suposto que houve falha de colapso e a
conexão é encerrada. Após o timeout da conexão, as operações de leitura retornarão o
código de erro “Connection timed out” e as de escrita farão com que o sistema operacional
lance o sinal “Broken pipe”.

No caso de Java, após a timeout, a primeira chamada à operação read causará o
lançamento de uma exceção SocketException com a mensagem “Connection timed
out”; as demais retornarão o valor especial -1, indicando final de conexão (ou seja, não
há mais dados a receber). As chamadas à operação write causarão o lançamento de uma
exceção SocketException com a mensagem “Broken pipe”.

Reinicialização, colapso com reinicialização

A falha de reinicialização ocorre quando um sistema é intencionalmente reinicializado
pelo seu operador. A reinicialização de um sistema é prática comum quando este apre-
senta problemas; pode ser considerada uma combinação das duas falhas apresentadas
anteriormente. É possível dividir a reinicialização em três fases distintas: encerramento



de todos os processos da máquina, desligamento do sistema e reinicialização do sistema
operacional.

Na primeira fase, o sistema operacional encerra todos os processos que estejam em
execução; o comportamento dos processos é o mesmo percebido em uma falha de encer-
ramento de processo. Na segunda fase, o sistema foi desligado e está sendo religado: não
está em execução ainda qualquer código de comunicação pela rede, e nenhum processo
comunica-se pela rede. Esta fase tem o mesmo comportamento de uma falha de colapso.
Numa terceira fase, a máquina já terminou seu ciclo de reinicialização, com os drivers
de comunicação e módulo TCP carregados em memória; no entanto, a aplicação não foi
reinicializada. As máquinas que tentam se comunicar percebem o comportamento de uma
falha de encerramento de processo: o sistema operacional está no ar, mas a aplicação, não.

A falha de colapso com reinicialização ocorre quando a máquina pára de responder
mas é reinicializada em um curto período de tempo. Ocorre quando um operador da
máquina percebe seu colapso e, em um tempo hábil, a reinicializa. O processo desta falha
é similar ao da falha de reinicialização, com exceção do número de fases: a primeira fase,
onde o sistema operacional encerra todos os processos, não existe nesse caso.

3.3. Arquitetura da ferramenta
A idéia central de FIERCE é a instrumentação das classes de comunicação da JRE (Java
Runtime Environment) para que falhas descritas em um cenário de falhas sejam emula-
das. Para isso, a mesma infra-estrutura criada para o injetor FIONA é usada: as classes
originais são substituídas por versões próprias da ferramenta no momento de sua carga,
de forma transparente para a aplicação em execução. A arquitetura de FIONA é descrita
com maiores detalhes em [Gerchman et al. 2005].

Para realizar essa substituição é usado JVMTI (Java Virtual Machine Tool Inter-
face), uma interface nativa de depuração e monitoramento da máquina virtual Java e de
aplicações que executem sobre ela. A idéia central de JVMTI é a criação de um com-
ponente nativo de software, o agente, compilado como uma biblioteca. Esse agente é
notificado da ocorrência de eventos de seu interesse, que são registrados em sua iniciali-
zação. O principal evento de interesse, no caso de FIERCE, é Class File Load Hook, que
permite alterar ou substituir completamente um arquivo de classe no momento em que é
carregado do disco.

Quatro classes de comunicação da JRE são instrumentadas por FIERCE. As clas-
ses Socket e ServerSocket são responsáveis pelo estabelecimento de uma conexão
TCP entre dois processos. O envio e o recebimento de dados são gerenciados pelas clas-
ses SocketInputStream e SocketOutputStream. A instrumentação existente
nessas classes injeta as falhas descritas em arquivos de configuração, usando a mesma
infra-estrutura e classes de apoio providas por FIONA.

Nas duas primeiras classes, os métodos alterados são connect e accept. O pri-
meiro, da classe Socket, é responsável pela abertura ativa de uma conexão. O segundo
método, da classe ServerSocket, bloqueia a thread esperando por uma requisição de
abertura de conexão enviada por outro host. Nas classes stream, os métodos altera-
dos são read e socketWrite, responsáveis pelo recebimento e envio de dados. Os
quatro métodos descritos são os únicos pontos de entrada para os métodos nativos que
efetivamente chamam as primitivas do sistema operacional.



A instrumentação existente nessas quatro classes de comunicação atua de acordo
com uma configuração armazenada na classe auxiliar BancoFalhas, pertencente ao
injetor. BancoFalhas é a classe responsável pela leitura do arquivo de configuração
que descreve o cenário de falhas a ser injetado e pelo armazenamento dessa descrição
durante o experimento. O arquivo de configuração do cenário de falhas é especificado no
disparo da máquina virtual Java através de um parâmetro passado para o agente JVMTI.

4. Usando FIERCE para o teste de uma aplicação baseada em web services

Para ilustrar o uso da ferramenta FIERCE foi injetada uma falha de encerramento de pro-
cesso em uma cliente de web service. Em um servidor web Apache Tomcat versão 5.5.12
foi instalada o web service WidgetPrice, parte do conjunto de exemplos oferecidos com
a biblioteca Apache Axis 1.2.1. A biblioteca Axis é uma implementação de SOAP para
Java, compreendendo utilitários para construção, gerência e invocação de web services.

O web service de exemplo WidgetPrice mantém uma lista de itens que fariam
parte de um estoque de uma empresa e seus respectivos preços. Ele oferece dois méto-
dos: setWidgetPrice, que registra um novo item e seu respectivo preço ou altera um
item já existente, e listWidgetTypes, que recupera a lista completa dos itens e seus
preços.

O alvo do teste é um pequeno aplicativo cliente que se conecta ao servidor e in-
voca o web service. Dois botões são oferecidos; cada um deles invoca um dos métodos.
O primeiro, “Set Widget Price”, permite ao usuário cadastrar um item e seu preço. O
segundo, “List Widget Prices”, lista os preços na área de mensagens da janela. A Figura
1 mostra duas capturas de tela, durante uma operação de cadastro e após a listagem dos
preços. As capturas desta figura foram realizadas sem nenhuma falha injetada.

Figura 1. Exemplo de operação normal do cliente de web service

Para o teste do aplicativo, FIERCE foi configurado para injetar uma falha de
encerramento de processo após 60 segundos a partir do início do experimento. Durante
o teste, o injetor emularia uma situação na qual o processo do servidor web, onde o
web service se localiza, seria encerrado. Nessa situação a máquina remota continuaria
em funcionamento, mas sem nenhum serviço ligado à porta 80. Qualquer tentativa de
conexão a essa porta retornaria uma mensagem RST, indicando sua recusa.



O aplicativo, então, foi iniciado com o injetor de falhas ativado. O arquivo de
configuração usado é mostrado na Figura 2 e contém a descrição de uma falha de encerra-
mento de processo. A primeira parte da descrição especifica o tipo de falha a ser injetado;
no caso, TcpKillFault. A segunda e terceira partes especificam as condições de início
da falha: neste exemplo, ela será ativada por tempo (tipo “t”), após 60000 milissegundos
a partir do início da execução. É possível também ativar uma após um certo número de
bytes trafegados na conexão, especificando o tipo “b”. As últimas duas partes especificam
qual host e qual porta sofrerão a emulação da falha.

TcpKillFault:t:60000:localhost:80

Figura 2. Exemplo de configuração para falha de encerramento de processo

O resultado da injeção de uma falha de encerramento de processo pode ser confe-
rido na Figura 3. Antes da falha ser ativada, alguns itens foram registrados no servidor.
Passados 60 segundos do início da execução da aplicação, FIERCE ativa a falha configu-
rada. O cliente não consegue mais se conectar ao servidor web; o host remoto responderia
com uma recusa de conexão. Qualquer tentativa de conexão com o método connect da
classe Socket causa uma exceção ConnectException com a mensagem “Connec-
tion refused”.

Figura 3. Exemplo de falha de encerramento de processo

O teste mostrou que a aplicação apenas apresenta ao usuário uma mensagem téc-
nica de erro se o processo do servidor contatado não está disponível. Um engenheiro de
teste deveria verificar se esse comportamento é esperado; caso contrário, essa condição
deveria ser reportada para melhoramento do sistema.

O experimentou mostrou ser possível testar a aplicação em uma situação difícil de
atingir em um ambiente comum. Para realizar o mesmo teste sem o uso de FIERCE, o
servidor no qual o web service é oferecido deveria ser encerrado. Este procedimento pode
não ser possível, como no caso do servidor ser compartilhado por mais de um usuário ou
engenheiro de teste.



5. Considerações Finais

Aplicações de rede devem prever a ocorrência de falhas de comunicação durante sua
execução; os mecanismos usados para que essas falhas sejam toleradas devem ser testados
antes do sistema entrar em produção. O desenvolvimento de aplicações que necessitem
de um alto nível de dependabilidade torna ainda mais importante essa validação. Injeção
de falhas é uma técnica de validação experimental de mecanismos de tolerância a falhas
que se mostra flexível e de baixo custo.

Este trabalho apresenta FIERCE, um injetor de falhas de comunicação para teste
de aplicações Java que usam o protocolo TCP. Para o desenvolvimento dessa ferramenta
foi necessária a análise das classes de comunicação Java para que seu comportamento em
um ambiente com falhas fosse determinado. O injetor emula esse comportamento durante
a execução da aplicação, possibilitando seu teste nessas condições.

A implementação de FIERCE usa a infra-estrutura de FIONA, um injetor de fa-
lhas de comunicação em protocolo UDP para aplicações Java. A ferramenta realiza a
instrumentação das classes de comunicação da JRE usando a interface de depuração e mo-
nitoramento da máquina virtual JVMTI (Java Virtual Machine Tool Interface). FIERCE
é composto de um agente JVMTI, classes de comunicação instrumentadas e classes auxi-
liares para injeção de falhas. Sua ativação é completamente transparente para a aplicação
sob testes.

O experimento mostrado na Seção 4 exemplifica o uso de FIERCE para o teste de
aplicações. A ferramenta é flexível, possibilitando a criação de uma série de cenários de
falhas.

Trabalhos futuros incluem a integração de serviços providos por FIONA, como
monitoramento do experimento por logging e a gerência de um experimento distribuído
em máquinas diferentes através da comunicação entre os injetores. Apesar disso, FI-
ERCE já pode ser usado para o teste de aplicações que usem serviços construídos sobre
o protocolo TCP, como servidores HTTP e web services.
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Resumo. O presente artigo avalia o desempenho de um detector de defeitos
adapt́avel, baseado em redes neurais artificiais, quando aplicadoa um Sistema
de Controle Distribúıdo de tempo real sobre uma rede Ethernet. Simulações
realizadas sobre um sistema simples de controle replicado,evidenciam as van-
tagens da referida proposta quando contraposta com as principais aborda-
gens adaptativas existentes. Adicionalmente, constatou-se que, sobre certas
condiç̃oes, a sobrecarga causada pelo uso de detectores de defeitosnão pre-
judica o desempenho de algoritmos de controle convencionais, como PID.

Abstract. This paper evaluates the performance of an adaptive failuredetec-
tor based on artificial neural networks intended to real-timedistributed control
systems over a shared Ethernet network. Simulations carriedout on a simple
replicated control application show the advantages of the suggested detector
when compared with existing known adaptive failure detection approaches. Ad-
ditionally, it has been shown that the overhead caused by the use of failure
detectors in this context does not compromise the performance of conventional
control algorithms such as PID.

1. Introdução

Sistemas de Controle Discreto – aqui referenciados simplesmente por Sistemas de Con-
trole – s̃ao sistemas que, em instantes discretos de tempo, monitorame atuam sobre uma
ou mais varíaveis que comp̃oem uma planta (i.e., qualquer objeto fı́sico a ser controlado,
como um reator qúımico, um autoḿovel, um forno, um rob̂o etc.[25]), fazendo com que
tal planta se comporte da maneira desejada [26]. Esses sistemas s̃ao exemplos tı́picos
de sistemas de tempo real, uma vez que, devem atender a prazosditados pela pŕopria
dinâmica do objeto fı́sico a ser controlado. De modo geral, tais sistemas são formados
por elementos sensores, que percebem o atual estado das variáveis a serem controladas;
elementos controladores, responsáveis por, a partir do estado percebido, fornecer a ação
de controle requerida para manter o estado das variáveis dentro do desejado; e elementos
atuadores, responsáveis por capturar ação de controle e promover a efetiva atuação sobre
a varíavel que est́a sendo controlada.
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†Promovido conjuntamente pelos Departamentos de Ciência da Computação e Engenharia Mecânica



O avanço das redes de computadores tem dado subsı́dios para que a ind́ustria de
controle e automação de processos implemente soluções de controle distribuı́do utilizando
redes convencionais. Tais soluções, entre outras coisas, facilitam a interoperabilidade en-
tre componentes de fabricantes distintos; diminuem a complexidade da interconexão entre
componentes dos sistemas; permitem um monitoramento e supervisão remotos mais efi-
cientes; e diminuem os custos operacionais. Entretanto, apesar de todos esses benefı́cios,
o atraso inserido pela rede, entre a transmissão e entrega dos dados, pode influenciar no
desempenho do controle realizado e tornar o projeto do sistema mais complexo.

Desafios ainda maiores são encontrados quando se deseja implementar aplicações
cŕıticas de controle distribuı́do, as quais necessitam de mecanismos de tolerânciaà falhas
para garantir seu funcionamento contı́nuo. Para a implementação dessas aplicações sobre
redes convencionaiśe essencial promover soluções de detecção de defeitos adaptáveis,
seja para ativar mecanismos de recuperação, seja para permitir a identificação da ŕeplica
defeituosa ou para possibilitar uma reconfiguração do sistema. Os algoritmos de
adaptaç̃ao utilizados na detecção devem contornar ou minimizar os possı́veis efeitos do
atraso ñao determińıstico imposto pela rede de comunicação. Mecanismos de detecção
adapt́avel comQoStêm sido discutidos em alguns trabalhos, como em [7, 2, 3, 21].Es-
sas propostas tratam a detecção de defeitos para sistemas distribuı́dos convencionais, não
considerando aplicações de controle distribuı́do. A aplicabilidade dos algoritmos con-
vencionais de tolerância a falhas foi analisada por [13], onde os autores demonstram que
detecç̃ao de defeitos para sistemas convencionais parcialmente sı́ncronos pode ser uti-
lizada para projetar sistemas distribuı́dos de tempo real crı́ticos, atrav́es de um ḿetodo
denominadoLigação Tardia(Late Binding). Todavia, em [13], ñao s̃ao utilizadas redes de
comunicaç̃ao convencionais como aEthernet/CSMA-CD, por exemplo.

Devido ao seu baixo custo e suas altas taxas nominais de transmiss̃ao, aEther-
net [30] se mostra bastante atraente para uso em sistemas de controle de tempo real. No
entanto, o ñao determinismo inerente ao protocoloCSMA/CDpode levar ao ñao cumpri-
mento dos limites temporais das aplicações cŕıticas. O ñao cumprimento dos prazos pode
ocasionar perda na qualidade do controle realizado, ou ainda resultar em um controle in-
eficiente (inst́avel) [19], o que , por sua vez, pode trazer conseqüências desastrosas para
aplicaç̃oes cŕıticas de controle. Em [6] define-se o conceito demargem de jitterpara
avaliar a implementação de sistemas de controle de tempo real sujeitos a atrasos deen-
trada e sáıda provocado pela politica de escalonamento de tarefas. Em[28] o conceitoé
estendido e usado para avaliar a implementação de sistemas de controle sobre redesCAN.
Esses trabalhos focam na implementação do sistemas de controle e não discutem como
mecanismos de tolerância a falhas podem ser implementados.

Nesse contexto, o presente artigo traz as seguintes contribuições: prop̃oe uma
abordagem de detecção adapt́avel, utilizando Redes Neurais Artificiais (RNA), capaz
de se adequar a variações do atraso na comunicação sobre redesShared-Bus-Ethernet;
contrap̃oe a abordagem proposta aos detectores adaptáveis comQoSpara sistemas dis-
tribúıdos convencionais; demonstra, através de simulaç̃oes, a viabilidade do uso de tal
abordagem em um ambiente com Sistema de Controle Distribuı́do de tempo real sim-
ples e em um ambiente com o barramentoEthernetsendo compartilhado com ḿultiplos
Sistemas de Controle; avalia, usando o conceito demargem de jitter, o impacto da



implementaç̃ao de detectores de defeitos no desempenho do sistema de controle1.

O presente artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 apresenta as prin-
cipais abordagens de detecção adapt́aveis comQoSpara sistemas distribuı́dos conven-
cionais. A seç̃ao 3 discute o impacto da implementação de detectores de defeitos para
sistemas de controle distribuı́dos de miss̃ao-cŕıtica sujeitos a atrasos ejitter. As seç̃oes
4, 5 e 6 discutem, respectivamente, a abordagem de detecção proposta, as simulações
realizadas e as conclusões.

2. Abordagens Adapt́aveis de Detecç̃ao de Defeitos

As abordagens de detecção apresentadas utilizam, na avaliação do serviço de detecção de
defeitos, as ḿetricas propostas por [7]. Tais métricas avaliam a rapidez na detecção de
falhas e a capacidade do detector de evitar falsas suspeitas. As principais ḿetricas s̃ao:
Tempo de Detecção (TD), intervalo de tempo entre o instante no qual o dispositivo falhou
e o instante no qual este dispositivo falhoé suspeito pelo detector;Duração da Falsa
Suspeita(TM ), tempo necessário para se corrigir uma falsa suspeita;Tempo entre Falsas
Suspeitas(TMR), tempo esperado entre duas falsas suspeitas consecutivas.

Todas as abordagens discutidas usam o monitoramento baseado em heartbeats
comentado por [7], no qual, são considerados dois dispositivosp e q, ondeq possui um
módulo detector embutido e monitora falhas dep. A cada∆i unidades de tempo,p envia
paraq uma mensagem, sequencialmente assinalada e denotada porheartbeat, informando
que est́a funcionando corretamente. Para cadaheartbeat(mhb

k ) recebido,q calcula o in-
tervalo de tempo (∆to) necesśario para a chegada do próximoheartbeat(mhb

k+1). Semhb
k+1

não chega dentro de∆to unidades de tempo,q colocap em sua lista de suspeitos. Por
outro lado, casoq receba umheartbeatcom o seq̈uencial igual ou superior ao seqüencial
do heartbeatesperado,q removep de sua lista de suspeitos.p envia mensagensmhb em
instantes denotados porσ, desta forma:mhb

k é enviada no instanteσk, mhb
k+1 em σk+1

e assim sucessivamente. Para quaisquer dois instantes consecutivosσk e σk+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 e assim por diante. Sendodk o tempo de viagem

demhb
k , conclui-se que:Ak = σk + dk. Portanto, cadaheartbeatest́aenvelhecidode pelo

menosd unidades de tempo.

Quando ñao h́a variaç̃ao no atraso nem perda de mensagens na rede, o menor
intervalo de tempo no qualq pode começar a suspeitar da falha dep com segurança não
pode ser menor queTmin

D = d + ∆i, Tmin
D é o tempo ḿınimo de detecç̃ao. Se variaç̃oes

no atraso s̃ao consideradas, tem-seAk+1 −Ak = ∆i + jk e jk = dk+1 − dk (jk representa
a variaç̃ao observada entre o atraso na entrega da mensagemmk emk+1).

Quando os tempos de viagem das mensagens não s̃ao conhecidos e não h́a reĺogios
sincronizados, as estimativas do detector não s̃ao precisas e neḿe posśıvel estimarTD

com precis̃ao. Para a estimativaEAk realizada pelo detector para o instante de chegada
demhb

k , quanto mais pŕoximoEAk estiver deAk, menor seŕaTD. A condiç̃aoEAk ≥ Ak

deve ser satisfeita para que o detector evite falsas suspeitas. Assim, a relaç̃ao entreEA eA
é uma indicaç̃ao do desempenho do detector em termos de tempo de detecção. Uma vez

1resultados preliminares deste trabalho foram discutidos em [9] e em [8]. Todavia, em [9]́e analisada
apenas a implementação dos detectores para umúnico sistema de controle e em [8] não s̃ao investigadas a
estabilidade e a qualidade do desempenho do sistema de controle em quest̃ao.



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 [14, 7]. Desta
forma, o marco estimado no tempoFP (Freshness Point[7]) para chegada do próximo
heartbeaté definido porFPk+1 = EAk+1 + αk+1. Sendo assim, A adaptabilidade do
detector consiste em ajustarEA eα [24]. Logo, recebidomhb

k emAk, quanto mais precisa
a estimativa deEAk+1 eαk+1 mais pŕoximoFPk+1 estaŕa deAk+1.

O autor de [14] sugere uma estimativa para predição de atraso de modo a evitar
que retransmiss̃oes desnecessárias de mensagens colaborem para o congestionamento na
rede IP. Tal algoritmóe descrito a seguir. Sendodm

k e dc
k, respectivamente, os atrasos

medido e estimado no instantek, o algoritmo realiza uma estimava dedc
k+1 baseado em

dc
k e na confiançaµ atribúıda ao desvio (ek) entredc

k e dm
k . Dessa forma,ek = dm

k − dc
k

e dc
k+1 = dc

k + µ.ek. Considerando a existência de variaç̃oes adicionais no atraso da
rede, a nova estimativa para o atraso (∆to

k+1) na chegada de uma mensagemé ∆to
k+1 =

β.dc
k+1 − φ.vk+1, ondeφ e β são, respectivamente, a confiança na variação do atraso e

na estimativa do atraso calculado.vk representa a variação no atraso da rede medida no
instantek e pode ser calculado porvk+1 = vk − µ. (|ek| − vk). Por fim, presume-se que
a pŕoxima mensagem chegará emFPk+1 = Ak + ∆to

k+1. Os autores de [2] propuseram
um detector adaptativo implementado em duas camadas, onde acamada inferior prov̂e
o serviço b́asico de detecção baseado nas métricas deQoSpropostos por [7], enquanto
que a camada superior ajusta aQoSda camada inferior de acordo com as necessidades
da aplicaç̃ao. A estimativa deEA realizada na camada inferioré baseada na proposta
de [7], ondeEAk+1 = 1

n
[Ak − Ak−n−1 + (k + 1) .∆i]. Para asn mensagens iniciais

utiliza-se:Uk+1 = Ak

k+1
.k.Uk

k+1
, ondeU1 = A0; e calcula-seEAk+1 = Uk+1 + k+1

2
.∆i. O

tempo esperado paramhb
k+1 éFPk+1 = EAk+1 + αk+1. O ajuste deα utiliza o algoritmo

proposto em [14], assim os autores calculam o erro e a margem de segurança porek =
Ak − EAk − dk eαk+1 = β.dk+1 − φ.vk+1.

3. Estabilidade e Desempenho do Controle Distribúıdo
No projeto de sistemas de controle de tempo real precisa-se lidar com incertezas inerentes
à plataforma de computacão[6, 5] e de comunicação[18, 19]. Tais incertezas estão rela-
cionadas̀as variaç̃oes no tempo de execução das tarefas (atraso de computação) e no envio
e entrega das mensagens pelo subsistema de comunicação (atraso de comunicação). Essas
variaç̃oes podem alterar o comportamento do controle, degradando odesempenho e po-
dendo levar o sistema a comportar-se de forma instável [23, 22]. O projeto clássico do sis-
tema de controle, muitas vezes não leva em consideração a exist̂encia de tais incertezas, ou
ainda pressup̃oe que essas são muito pequenas para serem consideradas. Na prática essas
incertezas podem afetar consideralvemente o sistema, principalmente quando o mesmo
é implementado comocontrole em rede(NCS, Networked Control System) ou como um
controle distribúıdo (DCS, Distributed Control System). Essas variaç̃oes de tempo im-
plicam diretamente em variações nos instantes de atuação e, mesmo quando não levamà
instabilidade, podem alterar o desempenho do controle realizado.

O problema torna-se ainda mais complexo quando aplicações de controle de
miss̃ao-cŕıtica precisam ser implementadas. Essas aplicações precisam de mecanismos
que atribuam um maior grau de confiaça ao funcionamento, habilitando o sistema com a
capacidade de evitar ou tolerar a existência de falhas. Na ocorrência de falhas em compo-
nentes do sistema, os mecanismos de tolerância a falhas devem detectar o erro, localizar



e confinar a falha e promover a recuperação e ou reconfiguração do sistema [15]. As-
sim sendo, a adiç̃ao desses mecanismos pode incrementar consideravelmente oatraso
computacional e de comunicação, podendo fazer com que o sistema viole as condições
necesśarias para a garantia da estabilidade [29, 17, 10].

Medidas cĺassicas como amargem de fasee amargem de ganhosão usadas para
medir a estabilidade e descrever a sensibilidade da malha decontrole quando a planta
apresenta distúrbios em seu comportamento [25, 6]. Entretanto, tais medidas s̃ao definidas
sem levar em consideração a exist̂encia de incertezas provocadas pela plataforma de
computaç̃ao e comunicaç̃ao, ou falhas de dispositivos. Diversos trabalhos têm sido reali-
zados para promover algoritmos mais eficientes [16, 20, 4, 23], bem como alguns outros
trabalhos visam o desenvolvimento de metodologias decodesignpara o desenvolvimento
de controle em tempo real [23, 22, 5, 28] diminuindo a lacuna existente entre o projeto do
controle e de sua implementação como sistema de tempo real.

A margem de atrasoe amargem de jittersão conceitos usados para auxiliar a
implementaç̃ao e a qualificaç̃ao de sistemas de controle de tempo real sob atrasos de
entrada e saı́da variados[6]. As definiç̃oes de tais conceitos são apresentadas a seguir.

Definição 3.1 (Margem de Atraso)Para um sistema de controle de tempo real, a
margem de atrasóe definida pelo maior ńumeroLm para o qual a estabilidadée garan-
tida assumindo um atraso constante∆ = Lm [6]. Em sistemas de controle contı́nuos, a
margem de atraso pode ser calculador porLm = φm/ωcp, ondeφm e ωcp representam,
respectivamente, a margem de fase e a freqüência de cruzamento da fase [25].

Definição 3.2 (Margem de Jitter) Para um sistema de controle de tempo real, a margem
de jitter é definida como o maior númeroJm(L) para o qual a estabilidadée garantida
para qualquer atraso variante no tempo∆ ∈ [L,L + Jm(L)] [6]. A análise usando
tal conceito deve considerar uma planta atrasada no tempoP (s)delayed = P (s)e−sL e
N = J/h [16].

Assim, segundo [6], a estabilidade do sistema de controle detempo real, em um
ambiente com atraso constanteL e jitter J , seŕa garantida seJm(L) > J .

Em um ambiente com atraso ejitter o conceito demargem de atrasoapresenta-se
de acordo com a definição a seguir.

Definição 3.3 (Margem de Atraso para sistemas com atraso ejitter) Assumindo um
atraso constanteL e jitter J , a margem de atrasóe definido como o maior númeroLm

para o qual a estabilidade da malha fechada de controle com jitter é garantida para
qualquer atraso variante no tempo∆ ∈ [L + Lm, L + Lm + J ]. Logo, a margem de
atraso seŕa dada pelo menorLm que satisfaçaJm(L + Lm) = J .

A partir da definiç̃ao anterior, pode-se definir o conceito demargem de atraso
aparente, a qual seŕa usada como medida de desempenho para sistemas de controle de
tempo real sob atraso ejitter.

Definição 3.4 (Margem de Fase Aparente)Assumindo um atraso constanteL e o jitter
J , a margem de fase aparenteé definida como o maior númeroφ̂m para o qual a esta-
bilidade de um sistema de malha fechada com jitter pode ser garantida para qualquer

atraso variante no tempo∆ ∈
[
L +

bφm

ωcp
, L +

bφm

ωcp
+ J

]
, ondeωcp representa a freqûencia

de cruzamento da fase. A estabilidade do sistema será garantida sêφm > 0o [6].



A relaç̃ao entre amargem de fase aparentee amargem de fasepode ser usada
como uma medida da qualidade do desempenho do controle (QoP, Quality of Perfor-

mance), assimQoP =
bφm

φm
[6].

O arcabouço téorico, do qual o conceito demargem de jitterfoi derivido, traz ape-
nas condiç̃oessuficientespara a garantia da estabilidade, portanto, não necessariamente o
sistema seŕa inst́avel se o atraso for maior que amargem de jitter. O contŕario, no entanto,
semprée verdadeiro, ou seja, se amargem de jitteŕe atendida o sistemáe est́avel.

3.1. Analisando a Inflûencia do Detector de Defeitos na Estabilidade do Sistema

Para analisar a implementação do detector adota-se o modelo a seguir. Considera-se a
exist̂encia de um sensor (ndsns), um atuador (ndatd) e um controlador (ndctrl) sobre os
quais executam sistemas operacionais de tempo real. Estes elementos utilizam um sub-
sistema de comunicação para interagir via troca de mensagens e colaboram para compor
um sistema de controle distribuı́do. Emndsns roda uma tarefa periódica de aquisiç̃ao de
dados (τ sns). Cada amostra coletada porτ sns é enviada para o elementondctrl, onde a
tarefa de controle (τ ctrl) é acionada no instante em que a amostraé recebida. De posse da
amostra,τ ctrl executa um algoritmo de controlePID [25] e ent̃ao envia a informaç̃ao de
controle parandatd, o qual ativaτatd para realizar a atuação sobre o objeto controlado, um
motor servo DC definido pela equação de transferênciaG(s) = 1000/(s2+s). Assume-se
a possibilidade de falha porcrashdendctrl, e por este motivo esse elementoé replicado,
formando um esquema redundante para tolerar umaúnica falha. As ŕeplicas (ndctrl

p e
ndctrl

p ) têm por responsabilidade: receber as mensagens oriundas dendsns; executar o al-
goritmo de controle; e enviar a ação de controlèandatd. ndctrl

s somente enviará sua aç̃ao
de controle quando uma falha emndctrl

p for detectada. No controlador secundário existe
um detector de defeitos embutido para verificar falhas emndctrl

p (figura 1). Na presença de
falhas dendctrl

p existe um algoritmo que permite quendctrl
s assuma o controle, garantindo

a continuidade do serviço.

Atuador Planta
G(s)=1000/(s2+s)

Sensor

Controlador
(PRIMÁRIO)

10Mbps Shared-Bus-Ethernet (CSMA/CD)

Controlador
(BACKUP)Detector de 

Defeitos

Controladores replicados

Figure 1. Modelo de sistema de controle distribuı́do de miss ão-crı́tica

Para tal modelo o atraso na atuação (datd) pode ser visto como o somatório de duas
componentesdatd = dsns +dctrl. Ondedsns edctrl representam, respectivamente, o atraso
de aquisiç̃ao e o atraso da execução da aç̃ao de controle.dsns representa o intervalo de
tempo necessário para que o sensor perceba o atual estado da planta e entregue (atrav́es
da redeEthernet) o valor coletado ao elemento controlador primário. dctrl corresponde



ao intervalo de tempo necessário para que o algoritmo de controle seja executado e a
ac̃ao de controle correspondente seja entregue e executada pelo elemento atuador. Os
elementos sensor e controladores concorrem pelo uso do canal de comunicaç̃ao, assim,
existe a possibilidade da ocorrência de colis̃oes e, portanto, os atrasosdatd e dctrl podem
assumir valores ñao determińısticos.

Para que a estabilidade do sistema de controle possa ser garantida, é suficiente
que o atraso na atuação seja menor que o maior atraso permitido para o sistema,datd <
L+Jm(L). Onde o atrasoL seŕa ditado pelo somatório do tempo ḿınimo de transfer̂encia
de mensagens na rede e pelo atraso de computação nos elementos sensor, controlador e
atuador.

Caso ocorra uma falha emndctrl
p , o chaveamento entre os controladores primário

e secund́ario deve ocorrer em um tempo tal que garanta a estabilidade do controle. Por
conta disso, o atraso na entrega provocado por tal chaveamento tTF deve ser limitado pelo
atraso ḿaximo permitido pelo sistema, ou seja,tTF < L + Jm(L). O intervalotTF deve
acomodar o tempo necessário para a detecção da falha mais o tempo necessário para a
ativaç̃ao e atuaç̃ao do controlador secundário ndctrl

s . Assim, tTF = tD + tR, ondetD
representa o tempo de detecção etR o tempo de reconfiguração do sistema.

tD est́a diretamente ligado ao atraso do canal de comunicação eà taxa deheart-
beats∆i (conforme discutido na seção anterior). Apesar do atraso de comunicação ser
influenciado por∆i (quanto menor∆i maior o atraso de comunicação), apenas a taxa de
heartbeatest́a ligada diretamente a implementação do detector de defeitos. Dessa forma,
durante o projeto do algoritmo de detecção de defeitos deve-se selecionar uma taxa de
hearbeattal que minimizetD e garanta um atraso de comunicação que permita a estabili-
dade do sistema de controle.

4. Detecç̃ao Baseada em RNA para Sistema de Controle Distribuı́dos

A prediç̃ao baseada em RNA faz uso de uma Rede Neural do tipo MLP (Multilayer Per-
ceptron[11]) com quatro camadas: três neur̂onios na camada de entrada; um neurônio na
camada de saı́da; e duas camadas ocultas com trinta e dez neurônios respectivamente. No
treinamento daRNAutilizou-se o algoritmoresilient propagation[27] para a atualizaç̃ao
dos pesos sińapticos de acordo com uma taxa de aprendizado∆ adaptativa. Nessa fase,
utilizou-se as seguintes configurações: ∆ = 0, 1; fatores de atualizações de∆ para as
derivadas parciais negativas e positivas dos pesos sinápticos,η− = 0, 5 eη+ = 1, 2; treina-
mento com5x104 épocas; erro ḿınimo igual a0, 0; e gradiente ḿınimo igual1x10−12,
como em [27]. As varíaveis de entrada para aRNAsão:Atraso entre chegadas, representa
o último atraso verificado entre doisheartbeatconsecutivos (Ak − Ak−1); Variação do
atraso(jk); e Taxa de heartbeat(∆i). De posse dessas variáveis aRNAfornece o valor
estimado para o intervalo de tempo (Ω) entre a chegada de doisheartbeatsconsecutivos.
Assim, estima-se a chegada demhb

k+1 emEAk+1 = EAk + Ωk+1.

5. Simulaç̃oes Realizadas

As simulaç̃oes analisam o desempenho dos detectores em termos dovalor médio(Tmean
D ,

Tmean
M e Tmean

MR ) e dodesvio padr̃ao (T std
D , T std

M e T std
MR) das ḿetricas deQoS. Além das

métricas deQoS, verifica-se o ńumero de falsas suspeitas (N fs) cometidas por cada de-
tector.



Na primeira simulaç̃ao, as ańalises observam aQoSem ambientes com atraso
moderado, onde a redée utilizada apenas para transferir mensagens entre os dispositi-
vos do sistema de controle. Esse ambiente tenta refletir o comportamento do detector
em um sistema de controle distribuı́do tradicional. Na segunda simulação, as ańalises
observam o desempenho dos algoritmos para um ambiente com barramento compartil-
hando entre ḿultiplos sistemas de controle. As simulações comparam o desempenho
dos algoritmos de [14] e [2] com a abordagem proposta. As experimentaç̃oes utilizam
∆i = {1ms, 5ms, 10ms, 50ms, 100ms, 200ms}, α0 = 0ms e um ńumero de mensagens
N = 520 por ∆i (sendo52 dessas mensagens usadas na inicialização dos algoritmos).
Utiliza-seβ = 1, φ = 2 eµ = 0, 1, como propostos por [2] e [14].

Dada à dificuldade em se medirTD com precis̃ao (ver seç̃ao 2), o mesmóe
calculado porTD(k + 1) = EAk+1 − Ak, ondeTD(k + 1) representa o tempo de
detecç̃ao observado para uma falha antes do envio demhb

k+1. Para possibilitar uma análise
mais acurada dos tempos de detecção sugeridos pelos preditores avaliados, são apre-
sentados os intervalos entreheartbeatsconsecutivosAk+1 − Ak. Para execuç̃ao das
simulaç̃oes utilizou-se oTrueTimevers̃ao 1.3 [12], umToolboxpara simulaç̃ao de sis-
temas de tempo real distribuı́dos, dispońıvel na ferramentaSimulink/Matlab[31]. No
TrueTimecada dispositivo (ndsns, ndatd etc.) representa uma estação com sistema ope-
racional comkernel multitarefa e de tempo real. Selecionou-se, no simulador, arede
de barramento compartilhadoEthernet/CSMA-CD(shared-bus-Ethernet) de 10Mbps e
os dispositivos foram configurados para trabalhar com uma polı́tica de escalonamento
de tarefas baseada em prioridades fixas. A periodicidade, o peŕıodo de ativaç̃ao T e o
prazo de computação D das tarefas noTrueTimesão: τ ctrl : {esporadica,D = 6ms};
τ sns : {periodica, T = 10ms,D = 10ms}; e τatd : {esporadica,D = 20ms}.

5.1. Avaliando o Desempenho das Abordagens de Detecção de Defeitos

As tabelas 1 e 2 apresentam as avaliações realizadas para verificar o desempenho dos
algoritmos de detecção de defeitos. Nessas tabelas,Ak+1 − Ak representa o tempo en-
tre heartbeatsconsecutivos que chegam emndctrl

s e serve como referência para analisar
o qũao pŕoximo as estimativas deEAk realizadas pelos detectores estão do valor real
observado porndctrl

s . Nas tabelas, os valores de tempo são expressos em milisegundos.

Table 1. Avaliaç ão dos detectores em um ambiente com um único sistema

∆i Ak+1 − Ak Detector T mean
D T std

D
T mean

MR T std
MR

T mean
M T std

M Nfs

mean std

1,00 1,00 0,04
Jacobson 1,04 0,01 10,00 0,00 0,07 0,00 1365
Bertier 6,00 0,02 - - - - 0
RNA 1,09 0,03 - - - - 0

5,00 5,00 0,00
Jacobson 5,00 0,00 - - - - 0
Bertier 30,00 0,00 - - - - 0
RNA 5,45 0,00 - - - - 0

100,00 100,00 0,00
Jacobson 100,11 0,50 857,14 1075,44 0,00 0,00 22
Bertier 160,51 215,67 1040,00 2101,90 - - 6
RNA 100,00 0,00 - - - - 0

200,00 200,00 0,00
Jacobson 200,23 1,00 1575,00 2304,86 0,00 0,00 25
Bertier 321,42 432,82 - - - - 1
RNA 200,00 0,00 - - - - 0

Nos resultados obtidos na tabela 1, observa-se que o algoritmo baseado emRNA
possui um desempenho melhor que os demais em todos os parâmetros avaliados. O algo-



ritmo deJacobsonpossui uma precisão ruim, uma vez que comete muitas falsas suspeitas.
Contudo, este e o algoritmo deBertier corrigem suas falsas suspeitas muito rapidamente
(Tmean

M ≈ 0, 00). O algoritmo deBertier apresentou os piores tempos de detecção, to-
davia, obteve um melhor desempenho, quando comparado ao algoritmo deJacobson, em
termos deTmean

MR e N fs. Os valores elevados deTmean
D apresentados pelo algoritmo de

Bertier nas simulaç̃oes se d̃ao por conta do procedimento de inicialização de tal detector.
Após a fase de inicialização o detector passa a produzir estimativas muito elevadas, mas
durante a fase de execução esses valores diminuem gradativamente a cada estimativa.

Table 2. Avaliaç ão dos detectores em um ambiente com multiplos sistemas

Sistemas
Atraso Entre Chegada

QoS
Detectores

Ak+1 − Ak Bertier Jacobson RNA
mean std mean std mean std mean std

Sistema 1 50,00 0,71

TD 68,21 56,49 51,09 0,67 56,63 8,13
TM 0,58 0,50 0,66 0,61 4,56 6,67

TMR 458,13 404,16 561,68 446,24 1706,25 1154,49
Nfs 32 31 9

Sistema 2 50,00 0,93

TD 68,27 56,42 51,24 0,81 56,35 13,02
TM 0,85 1,12 0,74 1,07 14,40 28,69

TMR 571,33 442,29 538,24 385,71 1253,43 1388,69
Nfs 29 35 16

Sistema 3 50,00 0,77

TD 68,22 56,47 51,11 0,69 56,08 8,60
TM 0,77 0,68 0,65 0,52 6,75 8,53

TMR 441,44 399,50 505,41 376,98 1082,34 880,36
Nfs 36 38 18

Sistema 4 50,00 0,80

TD 68,31 56,44 51,19 0,72 56,95 12,92
TM 0,76 0,71 0,71 0,68 5,17 4,70

TMR 485,02 449,27 519,74 431,41 1175,06 1226,94
Nfs 31 34 17

Sistema 5 50,00 0,70

TD 68,17 56,48 51,02 0,67 56,06 7,77
TM 0,68 0,75 0,69 0,63 8,84 6,48

TMR 510,33 345,43 666,60 469,45 1312,53 1617,81
Nfs 30 28 9

Sistema 6 50,00 0,72

TD 68,24 56,44 51,09 0,64 56,53 9,96
TM 0,71 0,55 0,66 0,55 8,23 8,29

TMR 426,50 310,09 546,91 329,02 1036,37 993,83
Nfs 35 33 12

Os dados apresentados da tabela 2, foram obtidos em um ambiente onde o barra-
mentoé compartilhado com ḿultiplos sistemas de controle. Nessa simulação, cada sis-
temaé composto por 4 elementos (um sensor, um atuador e dois controladores). Os detec-
tores utilizam um perı́odo de emiss̃ao deheartbeatsde50ms. Observa-se que, em geral, o
algoritmo deJacobson obteve o melhor desempenho em termos deTmean

D eTmean
M , signi-

ficando que o detector com esse algoritmo realiza uma detecção mais ŕapida e corrige mais
rapidamente uma falsa suspeita. Entretanto, aRNA mostrou-se mais confiável apresen-
tando um ńumero muito menor de falsas suspeitasN fs e um maiorTmean

MR em relaç̃ao aos
outros dois algoritmos. Comparando aRNA com o algoritmo deBertier, pode-se notar
que essa, além de cometer menos erros, possui um menor tempo de detecção. O algoritmo
deBertier, entretanto, consegue corrigir mais rapidamente suas falsas suspeitas.

5.2. Avaliando o Impacto no Desempenho do Controle

Para avaliaç̃ao do impacto da implementação do detector de defeitos no sistema de con-
trole utilizou-seJm e φ̂m. Além disso, observou-se doisı́ndices cĺassicos de desempenho:
a Integral do Erro Absoluto (IAE, Integral Absolute Error) e a Integral do Erro Quadrático



(ISE, Integral Square Error)2. Esseśındices de desempenho foram obtidos seguindo as
equaç̃oes a seguir:IAE =

∑n

i=0
|ri − yi| e IAE =

∑n

i=0
(ri − yi)

2, onderi e yi repre-
sentam o valor desejado e a estado da planta, respectivamente.

Na tabela 3, calculou-se amargem de jitterconsiderando um atraso na atuação
constante de112, 2µs. Esse atrasóe equivalente ao somatório do tempo ḿınimo de
execuç̃ao do processo de sensoriamento (configurado na simulação para5µs), mais o
tempo ḿınimo para execuç̃ao da tarefa de controle (configurado na simulação para5µs),
mais os tempos ḿınimos de transferência de uma mensagem entre sensor-controlador e
controlador-atuador (2 ∗ 51, 2µs = 102, 2µs). Assim, amargem de jittercalculada foi de
Jm(112, 2µs) = 3, 7ms. Avaliando a tabela 3 pode-se observar que ojitter J inserido no
sistema pelo menor perı́odo de emiss̃ao deheartbeatutilizado (∆i = 1ms) é de1, 1ms

o que implica que o sistemáe est́avel: Jm(112, 2µs) = 3, 7ms > 1, 1ms. Apesar dêφm

e J se manterem aproximadamente iguais para todos os perı́odos de emiss̃ao deheart-
beatsutilizados, ośındices de desempenhoIAE e ISE apresentaram uma queda com o
incremento de∆i, demonstrando uma melhora no desempenho do sistema de controle.
Como pode-se observar, para manter o tempo de atuação dentro dos limites de estabili-
dade (margem de jitter menor que3, 7ms), o peŕıodo de emiss̃ao deheartbeattem que
ser suficientemente pequeno para acomodar o periodo de recuperaç̃ao - ou seja, o tempo
necesśario para que o controlador secundário passe a controlar a planta. Na tabela 3,
verifica-se que um perı́odo de1ms para a emiss̃ao de heartbeat possibilitaria um tempo
de recuperaç̃ao de aproximadamente2, 7ms, sem que a estabilidade seja comprometida.
Deve-se observar, no entanto, que essa análiseé particular da planta em questão, um motor
servo DCcontrolado por um controlador PID.

Table 3. Avaliaç ão do desempenho do sistema de controle sob diferentes ∆
i.

Lm 7,8 Jm 3,7 φm 34o

∆i J bφm
bφm

φm

IAE ISE

1, 00 1,1 14, 34o 0,42 2, 79 ∗ 103 1, 79 ∗ 103

5, 00 1,1 14, 34o 0,42 0, 97 ∗ 103 0, 64 ∗ 103

10, 00 1,1 14, 34o 0,42 0, 69 ∗ 103 0, 46 ∗ 103

100, 00 1,1 14, 34o 0,42 0, 52 ∗ 103 0, 37 ∗ 103

6. Conclus̃oes e Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos demonstram que, em um ambiente de tráfego moderado, a
implementaç̃ao do detector de defeitos não influencia o desempenho de um sistema de
controle t́ıpico (representado neste artigo por motor servo DC sendo controlado por um
controlador PID), mesmo quando se considera um barramento compartilhado por multi-
plos sistemas, o que reforça os resultados obtidos em [8] e [9]. Além disso, os resultados
ressaltam a relação de compromisso existente entre confiabilidade e qualidade de controle
durante o projeto de sistemas de controle de missão-cŕıtica. Garantir a confiabilidade e
maximizar o desempenho do controle são dois requisitos conflitantes, haja vista que para
se acionar mais rapidamente os mecanismos de tolerância a falhaśe necesśario que o de-
tector de defeitos possua baixos tempos de detecção. No entanto, isso exige a utilização

2Ver [25] para maiores detalhes sobre essesı́ndices de desempeho.



de menores perı́odos de emiss̃ao de heartbeats, o que provoca um aumento no atraso de
comunicaç̃ao e, consequentemente, degrada o desempenho do controle.

Adicionalmente, este artigo apresentou uma proposta de detecç̃ao de defeitos
baseada em rede neural para um sistema de controle distribuı́do. Demonstrando, através
das simulaç̃oes, as vantagens da utilização desta proposta em relação às abordagens de
detecç̃ao para sistemas distribuı́dos convencionais existentes na literatura.

Na implementaç̃ao dos algoritmos do sistema (RNA, analisador de tráfego, con-
trole PID e detectores) foi utilizada a linguagem descriptsdo MatLabem conjunto com
as funç̃oes para implementação de tarefas de tempo real disponibilizadas peloTrueTime.

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento a implementac¸ão do algoritmo de
detecç̃ao proposto em uma plataforma distribuı́da real para Controle e Supervisão de
plantas industriais, denominadaARCOS[1]. As ańalises est̃ao sendo estendidas para con-
templa diferentes redes de controle, comoSwitched-Ethernet, DeviceNeteControlNet.
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Resumo.A manutenç̃ao da disponibilidade e da integridade das informações
é um requisito fundamental em sistemas de armazenamento de dados toleran-
tes a faltas. Uma abordagem comumente utilizada para concretização destes
sistemaśe a replicaç̃ao tolerante a faltas Bizantinas. O presente trabalho ava-
lia duas t́ecnicas que podem ser utilizadas para a implementação de sistemas
de armazenamento tolerantes a faltas Bizantinas: replicação ḿaquina de esta-
dos, baseada no algoritmoPAXOS Bizantino, e sistemas de quóruns Bizantinos.
Nossa abordagem compara teórica e experimentalmente duas implementações
de um serviço de armazenamento, cada uma baseada em uma destas técnicas.
Os resultados demonstram claramente as vantagens e desvantagens destas
abordagens quando consideramos uma rede local e um número ḿınimo de
réplicas.

1. Introduç ão
A manutenç̃ao da disponibilidade e da integridade das informaçõesé um requisito fun-
damental em sistemas de armazenamento de dados. Muitos destes sistemas devem man-
ter estas propriedades mesmo em faceà ocorr̂encia de faltas acidentais ou intencionais
(maliciosas), sendo que estasúltimas s̃ao particularmente preocupantes uma vez que se
originam de ataques bem sucedidos que levam a intrusões no sistema de armazenamento.
A fim de prover armazenamento que tolere faltas acidentais e maliciosas, podemos consi-
derar que o sistema está sujeito afaltas Bizantinas [Lamport et al., 1982] (a classe mais
abrangente de faltas) e então empregar técnicas de tolerância a faltas Bizantinas (TFB)
em sua concretização.

Duas t́ecnicas podem ser utilizadas para implementar replicação visando TFB em siste-
mas de armazenamento: aReplicaç̃ao Máquina de Estados(RME) [Schneider, 1990,
Castro and Liskov, 2002], uma técnica mais geral que permite a construção de
implementaç̃oes tolerantes a faltas Bizantinas para qualquer serviço determinista. Esta
técnica se fundamenta na utilização de protocolos de acordo para garantir que todas as
réplicas do serviço executem a mesma sequência de operaç̃oes; osSistemas de Qúoruns
[Malkhi and Reiter, 1998] s̃ao uma t́ecnica especı́fica para implementação de armazena-
mento que se fundamenta na execução de leituras e escritas de dados em diferentes con-
juntos de servidores que se intersectam.

As diferenças entre estas duas técnicas podem ser resumidas em dois pontos: (a)
replicaç̃ao ḿaquina de estados pode ser utilizada na implementação de qualquer serviço
determinista, enquanto sistemas de quóruns podem implementar apenas armazenamento

∗Projeto apoiado pelo CNPq (processo 550114/2005-0).



(operaç̃oes de leitura e escrita); (b) replicação ḿaquina de estados requer a resolução de
consenso, o que exige algumas premissas do ambiente (ou protocolos com terminação
probabilista) [Fischer et al., 1985], enquanto sistemas de quóruns podem ser implemen-
tados em sistemas assı́ncronos. Estas diferenças têm fomentado um debate na comu-
nidade de sistemas distribuı́dos a respeito da “ineficiência” do modelo de ḿaquina de
estados e da busca por alternativas a este modelo, dentre as quais se destacam os sistemas
de qúoruns Bizantinos [Abd-El-Malek et al., 2005, Ekwall and Schiper, 2005]. Trabalhos
recentes t̂em explicitado as vantagens e desvantagens destas técnicas quando comparadas,
exaltando tanto o caráter geral da ḿaquina de estados [Ekwall and Schiper, 2005] quanto
a possibilidade de implementação dos sistemas de quóruns com quase nenhuma premissa
[Zhou et al., 2002] e sua potencial escalabilidade [Abd-El-Malek et al., 2005].

A literatura sobre a construção de sistemas tolerantes a faltas Bizantinas tem apresen-
tado alguns avanços interessantes no que tange a ambas as técnicas, dentre os quais
podemos citar: a demonstração de que a replicação ḿaquina de estados tolerante a
faltas Bizantinas pode ser implementada de forma eficiente [Castro and Liskov, 2002,
Moniz et al., 2006]; as novas otimizações descobertas para o protocolo de consenso PA-
XOS Bizantino [Martin and Alvisi, 2005, Zielinski, 2004]; e os novos protocolos para
sistemas de qúoruns Bizantinos que toleram clientes maliciosos utilizando um número
ótimo de servidores [Liskov and Rodrigues, 2006, Cachin and Tessaro, 2006]. Estes
avanços sugerem que as duas técnicas podem ser utilizadas na implementação de serviços
confiáveis. Eles tamb́em instigam algumas perguntas: qual destas técnicaśe a mais efici-
ente? Em que condições uma destas técnicas deve ser usada em detrimento a outra?

Neste trabalho, investigamos esta questão atrav́es da avaliaç̃ao experimental de dois
dos protocolos mais eficientes e completos para concretização destas técnicas: PAXOS

Bizantino [Castro and Liskov, 2002] (replicação ḿaquina de estados) e BFT-BC (Byzan-
tine Fault Tolerance with Byzantine Clients) [Liskov and Rodrigues, 2006] (sistemas de
quóruns). A abordagem adotadaé pragḿatica: implementamos um serviço de armazena-
mento replicado usando ambas as técnicas e comparamos as caracterı́sticas de ambos os
protótipos experimentalmente considerando(i.) um sistema com 4 servidores onde, no
máximo, um deles pode falhar de forma arbitrária, (ii.) a implementaç̃ao de um serviço
de armazenamento de dados, onde blocos de dados1 podem ser lidos e escritos e(iii.)
assumimos uma rede local com elevada capacidade de comunicação. A premissa(i.) se
deve ao alto custo de se implementar independência de falhas para um grande número
de ŕeplicas [Obelheiro et al., 2005]. A premissa(ii.) é motivada pelo fato de o serviço
de armazenamento implementar a abstração de um registrador atômico [Lamport, 1986],
o tipo mais forte de objeto que um sistema de quóruns, que ñao requer consenso, pode
implementar [Herlihy, 1991]. A premissa(iii.) se deve principalmente a complexidade
inerente de se implementar e gerenciar este tipo de serviço em uma rede de larga escala.

Considerando este ambiente, vários testes s̃ao executados em diversas condições de
carga (processos executando operações concorrentemente) e falha nos servidores. Estes
testes demonstram os pontos fortes e fracos dos protocolos examinados quando executa-
dos em um ambiente como o definido pelas premissas já descritas. Estes testes ainda dão
importantes pistas de qual técnicaé mais adequada para que tipo de ambiente.

1Os prot́otipos implementados suportam armazenamento de objetos Java serializados.



2. Modelo de Sistema
Assumimos um sistema com 4 servidores e um número ilimitado de clientes. Deste con-
junto de processos, um dos servidores (respeitando o limite teórico de que o ńumero
de servidoresn deve ser pelo menos3f + 1 para que o sistema toleref faltas Bizanti-
nas [Martin et al., 2002, Toueg, 1984]) e um número qualquer de clientes pode falhar de
forma arbitŕaria. Todos os processos se comunicam através de canais ponto a ponto bidi-
recionais confíaveis e autenticados. Desta forma, o modelo de faltas adotadoé o defaltas
Bizantinas com autenticaç̃ao [Lamport et al., 1982].

Em termos de premissas temporais, assumimos um sistema completamente assı́ncrono
tanto em termos de computação quanto em termos de comunicação. Devidoà conhecida
impossibilidade FLP [Fischer et al., 1985], o algoritmo de replicação ḿaquina de estados
utilizado ñao garante terminação nesse modelo. No entanto, como nossos experimentos
são executados apenas em rede local, ondeé sabido que esta impossibilidade não tem
efeito pŕatico [Urb́an et al., 2001], o algoritmo empregado sempre termina.

O serviço de armazenamento desenvolvidoé modelado atrav́es de umregistrador
atômico [Lamport, 1986]r, suportando as operaçõesr.write(v), que escreve um valor
v em r, e r.read(), que devolve o valor atual do registradorr. Estas operaç̃oes s̃ao in-
vocadas remotamente pelos processos clientes nos registradores implementados nos ser-
vidores. Os servidores corretos não permitem a atualização dos registradores de outra
forma que ñao seja seguindo os protocolos.

3. As Técnicas Comparadas
Esta seç̃ao detalha as duas técnicas comparadas e os protocolos empregados na
implementaç̃ao do serviço de armazenamento com cada uma destas técnicas.

3.1. Replicaç̃ao Máquina de Estados
A replicaç̃ao ḿaquina de estados [Schneider, 1990]é o ḿetodo mais empregado na
concretizaç̃ao de sistemas distribuı́dos tolerantes a faltas Bizantinas. A implementação
deste tipo de replicação requerdeterminismo de ŕeplicas: partindo de um mesmo es-
tado inicial, os estados de todas as réplicas devem ter a mesma evolução, i.e., aṕos
executar a mesma sequência de operações, as ŕeplicas devem alcançar o mesmo estado
[Schneider, 1990]. Este requisito exige que o sistema tenha as seguintes propriedades:
(i.) difusão confíavel com ordem total das requisições;(ii.) os estados das réplicas s̃ao
alterados apenas pela execução de requisiç̃oes;(iii.) as operaç̃oes executadas nas réplicas
devem ser deterministas. As propriedades(ii.) e (iii.) são garantidas diretamente pelas
propriedades do sistema: um registradoré, por definiç̃ao, determinista, e os servidores
implementados ignoram qualquer pedido de alteração do valor do registrador que não
seja enviado seguindo o protocolo de escrita. Desta forma, resta-nos definir um proto-
colo para difus̃ao com ordem total para satisfazer a propriedade(i.). O ponto central para
concepç̃ao deste protocolo reside na resolução doproblema de consenso.

Em um sistema distribuı́do composto por diversos processos independentes, opro-
blema do consensoconsiste em fazer com que todos os processos corretos acabem
por decidir (Terminaç̃ao) o mesmo valor (Acordo), o qual deve ter sido previamente
proposto por algum dos processos do sistema (Validade2). O protocolo de consenso
usado em nossa implementação de replicaç̃ao ḿaquina de estadośe o PAXOS Bizan-
tino [Castro and Liskov, 2002] com modificações para terminação ŕapida (em dois passos

2Estaé apenas uma das possı́veis definiç̃oes da propriedade de Validade.



de comunicaç̃ao) [Martin and Alvisi, 2005, Zielinski, 2004], doravante chamado apenas
de PAXOS. Este protocolo foi escolhido devido ao seu bom desempenho em casos livres
de falha èa sua resilîenciaótima.

O algoritmo PAXOS considera tr̂es classes de agentes:proponentes, os quais prop̃oem
os valores;aceitantes, os quais escolhem uḿunico valor entre os propostos;aprendizes,
os quais precisam aprender o valor decidido. Em nossa implementação, todos os servi-
dores do sistema desempenham estes três paṕeis ao mesmo tempo; no entanto, distinções
ser̃ao feitas para facilitar o entendimento do protocolo.

Este algoritmóe executado emrounds, sendo que, em cadaround r, um proponente
pr é escolhido ĺıder. Este ĺıder tem a responsabilidade de escolher e enviar uma proposta
aos aceitantes, os quais tentarão fazer deste valor a decisão do consenso através de uma
ou mais fases de trocas de mensagens visando garantir o Acordo. Por fim, quando esta-
belecida, a decis̃ao de consensóe enviada aos aprendizes. As propriedades de segurança
sempre s̃ao mantidas pelo protocolo, mas o consenso somente terá progresso emrounds
favoŕaveis. Umround é consideradofavorável quando seu lı́der é correto (cada round
tem apenas um lı́der, o processor%4) e o sistema está num periodo de sincronia: as
comunicaç̃oes e computaç̃oes ocorrem dentro de um perı́odo de tempo limitado. Nesta
situaç̃ao, um valor proposto pode ser aprendido dentro do perı́odo de umround. Adici-
onalmente, umround é ditomuito favor ável se eleé favoŕavel e ñao existem falhas nos
aceitantes. Caso umroundr não seja favoŕavel, um novoround é iniciado com um novo
lı́der e assim sucessivamente até que um valor seja aprendido.

As Figuras 1(a) e 1(b) ilustram alguns cenários de execuç̃ao do PAXOS Bizantino A
Figura 1(a) mostra uma execução, em que o protocolo executa umroundmuito favoŕavel
e consegue terminar em apenas dois passos3. Este padr̃ao segue as otimizações definidas
em [Martin and Alvisi, 2005, Zielinski, 2004]. O caso normal de operação do PAXOS,
onde o primeiroround é favoŕavel,é apresentado na Figura 1(b): umrounddo algoritmo
consolida uma decisão em tr̂es passos de comunicação [Castro and Liskov, 2002]. Caso
um round não seja completado em um determinado intervalo de tempo, um novoround
é iniciado atrav́es de um protocolo de transição, que requer dois passos de comunicação.
Este protocolo de trocáe oúnico passo do protocolo onde criptografia de chave públicaé
necesśaria; logo, o protocolo ñao requer este mecanismo em execuções favoŕaveis.

A implementaç̃ao da difus̃ao com ordem total usando o PAXOS se baseia na execução
de uma inst̂ancia deste algoritmo para cada mensagem a ser ordenada. Desta forma, uma
requisiç̃ao m é a i-ésima requisiç̃ao a ser executada se e somente se for o resultado da
execuç̃aoi do PAXOS [Castro and Liskov, 2002, Martin and Alvisi, 2005]. A Figura 1(c)
ilustra a difus̃ao com ordem total de uma requisição usando o PAXOS em uma execuç̃ao
muito favoŕavel4.

Uma otimizaç̃ao usualmente implementada em replicação ḿaquina de estadośe a ten-
tativa de execuç̃ao de algumas operações sem a necessidade de execução do protocolo
de ordem total. Com esta otimização, toda operaç̃ao que ñao altere o estado do serviço
(uma leitura, por exemplo)́e enviada aos servidores, que respondem imediatamente. Se o
cliente obt́emn−f respostas iguais, a operação termina; caso contrário, a requisiç̃aoé re-
enviada atrav́es da difus̃ao com ordem total. Esta otimização permite que uma leitura seja

3Note que, como os próprios aceitantes são os aprendizes, não é necesśario difundir o valor decidido
para esteśultimos.

4Nesta figura ñao consideramos o envio das respostas pelos servidores para o cliente.
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a 1

2

3

4

Pr

a

a

a

ACCEPT

WEAK

PROPOSE DECIDE

DECIDESTRONG
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completada em dois passos de comunicação (envio e resposta) em ocasiões onde ñao exis-
tem faltas ou operações de escrita sendo executadas concorrentemente. A implementação
da operaç̃ao de leitura de nosso serviço de armazenamento usa essa otimização.

Como consideramos faltas Bizantinas, um lı́der (proponente) malicioso pode propor
uma operaç̃ao inexistente para execução, ferindo a vivacidade do sistema e fazendo
com que os servidores fiquem bloqueados esperando o recebimento desta requisição. A
resoluç̃ao deste problemáe descrita em [Castro and Liskov, 2002]: o lı́der deve ser tro-
cado, e requisiç̃oes inexistentes já ordenadas devem ser definidas como operaçõesnop,
que ñao alteram o estado do sistema.

3.2. Sistemas de Qúoruns Bizantinos
Sistemas de qúoruns Bizantinos [Malkhi and Reiter, 1998], doravante denominados ape-
nas como sistemas de quóruns, implementam sistemas replicados de armazenamento
de dados distribúıdos com garantias de consistência e disponibilidade mesmo com a
ocorr̂encia de faltas Bizantinas em algumas de suas réplicas. Ao contŕario dos siste-
mas baseados em replicação ḿaquinas de estados, um protocolo para sistemas de quóruns
não exige a execução de acordo entre as réplicas do serviço, o que livra esta solução da
impossibilidade FLP [Fischer et al., 1985] e permite sua implementação com terminaç̃ao
garantida em sistemas assı́ncronos. Algoritmos para sistemas de quóruns s̃ao reconheci-
dos por seus bons desempenho e escalabilidade, já que os clientes desse sistema acessam
de fato somente um conjunto particular de servidores ao invés de todos os servidores.

Servidores em um sistema de quóruns organizam-se em subconjuntos denominados
quóruns. Cada dois qúoruns de um sistema mantém um ńumero suficiente de servi-
dores corretos em comum (garantia de consistência), sendo que existe pelo menos um
quórum no sistema formado somente por servidores corretos (garantia de disponibili-
dade) [Malkhi and Reiter, 1998]. Os clientes realizam suas operações em registradores
de leitura e escrita replicados por estes quóruns, cujos tamanhos para operações de leitura
e escrita podem ser iguais (quóruns simétricos) ou ñao (quóruns assiḿetricos). Cada
registrador det́em um par〈v, t〉 com um valorv do dado armazenado e uma estampilha
de tempo (timestamp) t associada. Estetimestamṕe definido pelo cliente quando da sua
escrita, sendo que cada clientec utiliza conjuntos disjuntos detimestamps.

Dentre as muitas construções e protocolos para sistemas de quóruns que t̂em sido
propostas nośultimos anos (por exemplo, [Malkhi and Reiter, 1998, Martin et al., 2002,
Liskov and Rodrigues, 2006]), escolhemos para este trabalho o BFT-BC, um algo-



ritmo bastante recente que apresenta resiliência ótima e tolera clientes faltosos
[Liskov and Rodrigues, 2006]. Esta solução requer, para até f faltas Bizantinas no sis-
tema, uma quantidade den ≥ 3f + 1 servidores, com qúoruns de2f + 1 servidores
e intersecç̃oes comf + 1 servidores (pelo menos um correto). Cada servidor emula
um registrador atômico de sem̂antica compatı́vel com um registrador implementado pela
máquina de estados ée resistente a uma grande extensão de problemas possivelmente
suscitados por clientes Bizantinos e não contemplados em trabalhos anteriores do gênero.

A fim de manter suas semânticas de consistência, o BFT-BC utiliza um mecanismo de
provas assinadas em todas as suas etapas de execução. Desta maneira, para o cliente in-
gressar em uma nova fase do algoritmo,é preciso que ele apresente uma prova de que
completou a fase anterior. Esta prova nada maisé que o conjunto das mensagens (assi-
nadas) de resposta coletadas de um quórum de servidores na fase anterior. (por exemplo,
para o cliente escrever no quórum, é preciso que ele tenha terminado um escrita ante-
rior). Através do uso desta técnica, o BFT-BC emprega, na leitura, 2 ou 4 passos de
comunicaç̃ao (Figura 2(a)) e 4 ou 6 passos na escrita (Figura 2(b)).
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Figura 2. Execuç ões de operaç ões usando o BFT-BC.

De maneira geral, o algoritmo BFT-BC executa da seguinte forma: naleitura , o cli-
ente inicialmente requisita um conjunto de pares〈v, t〉 válidos de um qúorum e seleciona
aquele com o maiortimestamp. Caso todos os pares retornados possuam este mesmo
maior timestampe um mesmo valor (o que ocorre em execuções sem escritas concorren-
tes e sem falhas), a execução termina. Caso contrário, o cliente realiza um passo adicional
de reescrita (write back) no sistema e espera confirmações de um qúorum; paraescrita,
o cliente tem duas opções. Em um ceńario normal, o cliente obtém um conjunto deti-
mestampsde um qúorum como na leitura, depois realiza a preparação de sua escrita, fase
em que tenta obter de um quórum um conjunto de provas necessário para completar sua
operaç̃ao. Em caso de sucesso nesta preparação, o cliente escreve no quórum, esperando
um conjunto de confirmações. Em um ceńario alternativo, o cliente pode, em vez da es-
crita normal, executar um protocolo otimizado de escrita, realizando em umaúnica fase
as etapas de coleta detimestampe de preparaç̃ao da escrita, como mostrado pelas linhas
pontilhadas da Figura 2(b).

3.3. Comparando as T́ecnicas
A Tabela 1 compara as implementações do serviço de armazenamento. Os valores da
tabela mostram que, se considerarmos apenas as métricas de comunicação, usualmente
empregadas na avaliação de algoritmos distribuı́dos, o protocolo para sistemas de quóruns
(BFT-BC)é igual ou superior̀a replicaç̃ao ḿaquina de estados baseada no PAXOS: mesma



quantidade de passos de comunicação no melhor caso em ambas as operações, quantidade
de passos de comunicação limitada no pior caso (uma execução do PAXOS pode requerer
váriosrounds) e complexidade de mensagens linear (ao invés de quadrática).

Caracterı́stica Operação PAXOS BFT-BC

Modelo de Sistema - parcialmente śıncrono asśıncrono
Número de Servidores - 3f + 1 3f + 1

Passos de write 4/5/* 4/6
Comunicaç̃ao read 2/6/7/* 2/4

Complexidade das write O(n2) O(n)
Mensagens read O(n)/O(n2) O(n)

Necessidade de write troca de ĺıder sempre
Assinatura read troca de ĺıder write back

Necessidade de write troca de ĺıder sempre
Verificaç̃ao read troca de ĺıder sempre

Tabela 1. Comparaç ão entre a replicaç ão usando o P AXOS e o BFT-BC.

Entretanto, se analisarmos o uso de criptografia assimétrica, a tabela mostra que o PA-
XOS só usa esse mecanismo em caso de troca de lı́der (o que ocorre apenas em execuções
em peŕıodos de assincronia ou com falha no processo lı́der), enquanto o BFT-BC requer
assinatura e verificação em quase todas as execuções de ambas as operações.

4. Implementação e Ambiente de Execuç̃ao
Os algoritmos apresentados na seção anterior foram implementados utilizando o
arcabouço para prototipação, simulaç̃ao e execuç̃ao de algoritmos distribuı́dos NEKO

[Urbán et al., 2002].
Os canais confíaveis e autenticados do sistema são implementados através do usosoc-

ketsTCP e chaves de sessão baseadas no algoritmoHmacSHA-1. As assinaturas utilizadas
nos protocolos s̃ao implementadas usando os algoritmosSHA-1eRSA(1024 bits) para re-
sumos e criptografia assimétrica, respectivamente. Para implementação desta criptografia
foi utilizada a biblioteca padrão do Java 5.0 (Java Cryptography Extensions).

O ambiente de testes consta de 5 máquinas com a mesma configuração dehardware
(AMD Athlon XP 1.9Ghz, 512MB de RAM, placaethernetde 100MB/s) conectadas por
um switch1GB/s. O ambiente desoftwareem todas as ḿaquinaśe tamb́em homoĝeneo:
S.O. GNU/Linuxkernel2.6.12, ḿaquina virtual Java da SUN versão 1.5.006.

5. Experimentos e Resultados
Esta seç̃ao apresenta os experimentos realizados e seus resultados. Todos os valores repor-
tados aqui compreendem o tempo médio necesśario (em milisegundos) para a execução
de uma operaç̃ao por um cliente do sistema, recolhido a partir de1000 repetiç̃oes. Os
valores em tempo referidos no texto a seguir são aproximados.

A Figura 3 apresenta o latência ḿedia para execução de operaç̃oes nos sistemas sob
diversas condiç̃oes de faltas e sem concorrência. Na Figura 3(a), são apresentados os
resultados para a operação de leitura. Nos casos sem falha, esta operaçãoé extremamente
eficiente usando qualquer uma das duas técnicas:2 ms para replicaç̃ao ḿaquina de estados
e 4 ms para o sistema de quóruns. Isto se deve ao fato de ambas requererem apenas dois
passos de comunicação. A diferença de2 ms a favor da replicação ḿaquina de estados
se devèa ñao necessidade de verificação criptogŕafica dos valores lidos dos servidores
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Figura 3. Desempenho dos protocolos de leitura e escrita.

consultados. A existência de um servidor faltoso não causa muito impacto no BFT-BC,
pois o protocolo b́asico ñao se altera e óunico processamento extraé a verificaç̃ao de mais
uma mensagem (uma vez que a mensagem inválida do servidor faltosóe descartada).
Já no caso do PAXOS, o impactoé maior, pois algumas vezes o cliente pode coletar a
resposta inv́alida do servidor malicioso e ser forçado a executar uma leitura com ordem
total. Se o servidor malicioso for também o proponente doround inicial no PAXOS, o
impactoé muito maior, j́a que a execução seŕa levada para um segundoround. Em nossos
experimentos, o servidor malicioso consegue evitar o término da escrita otimizada (sem
necessidade de execução do PAXOS) em50% dos casos. Note que a implementação de
canais autenticadośe bastante leve, uma vez que a geração e verificaç̃ao de MACs para
autenticaç̃ao de mensagens leva menos de1 ms.

Os resultados para a operação de escrita s̃ao apresentados na Figura 3(b). Nesta figura,
é posśıvel perceber que a escrita usando replicação ḿaquina de estadośe muito mais
eficiente que o protocolo de escrita do BFT-BC na maioria dos casos. Isto se deveà acen-
tuada lat̂encia imposta pela computação de uma assinaturaRSAnos servidores na fase de
preparaç̃ao da escrita (esta operação demora em torno de14 ms). J́a no caso da replicação
máquina de estados, este tipo de operação śo é usado na troca derounds(caso “Paxos -
Com falha no ĺıder”). Note que a diferença de tempo entre a execução ŕapida do PAXOS,
em roundsmuito favoŕaveis, e a execução normal (onde existem aceitantes faltosos)é
praticamente inexistente. Isto se deveà diminuta lat̂encia para envio de mensagens via o
canal autenticado em nosso modelo, o que torna o tempo requerido para a execução de
um passo de comunicação extra praticamente irrisório. Oúnico ceńario em que a latência
da replicaç̃ao ḿaquina de estadosé (muito) maior que a do sistema de quórunsé quando o
proponente do primeirorounddo PAXOS é o servidor faltoso. Neste caso, a invocação de
escrita śo seŕa ordenada no segundoround, o que acarreta uma latência total de quase80
ms. Note ainda que a existência de um servidor faltoso não altera em praticamente nada
a lat̂encia do protocolo de escrita do BFT-BC pelos mesmos motivos expostos na análise
da operaç̃ao de leitura.

A Figura 4 mostra a latência das operações em execuç̃oes sem faltas e com concorrência
de 0-10 clientes executando operações de leitura (Figura 4(a)) e escrita (Figura 4(b)).
O objetivo destes experimentosé verificar a escalabilidade dos sistemas apresentados
quando expostos a uma alta carga de requisições.
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Conforme pode ser observado nas figuras, as operações executadas no serviço imple-
mentado usando replicação ḿaquina de estados têm uma lat̂encia ḿedia sempre melhor
que suas contrapartes implementadas utilizando sistemas de quóruns.

No caso das operações de leitura, ambas as técnicas apresentam boa escalabilidade,
não importando o tipo de operação executada concorremente. A replicação ḿaquina de
estados apresentou latências entre2 e5 ms com leituras concorrentes e2 a8 com escritas
concorrentes. O sistema de quóruns apresentou latências a partir de4 ms e chegando a
14 ms com10 leitores concorrentes e16 ms com o mesmo ńumero de escritores ope-
rando concorrentementèa leitura. Os aumentos dos valores nestes protocolos ocorrem
justamente devidòa contenç̃ao nos processadores dos servidores. A explicação para o
aumento da diferença de latência entre a leitura com o BFT-BC e a mesma operação com
a replicaç̃ao ḿaquina de estados pode ser derivada diretamente desta observação uma vez
que o BFT-BC utiliza muito mais processador (usa mais criptografia) que o PAXOS. Um
observaç̃ao interessantée que o passo de reescrita do protocolo de escrita BFT-BC foi
executado muito raramente nos experimentos, no máximo em0, 3%. Isto comprova que
apesar desta fase requerer criptografia assimétrica, seu usóe raŕıssimo na pŕatica.

Quando se trata da latência da operação de escrita executada com concorrência, dois
pontos devem ser ressaltados. Em primeiro lugar, a replicação ḿaquina de estado mantém
uma boa escalabilidade mesmo quando o número de operaç̃oes concorrentes cresce. As
Figuras 4(a) e 4(b) atestam este fato já que a lat̂encia de processamento desta operação
varia entre8 e 32 ms ñao importando que operação é executada concorrentemente a es-
crita. Esta escalabilidade se deve ao fato de nossa implementação ordenar as requisições
em lote (batch) periodicamente, ñao executando um consenso pra cada requisição, mas
sim um consenso para o conjunto de requisições recebidas em um intervalo de tempo (se
este conjunto ñao for vazio). O segundo ponto a ser ressaltado diz respeitoà acentuaç̃ao
da contenç̃ao no processador, o que causa um aumento substancial da latência da escrita
no protocolo BFT-BC. Quando a escrita ocorre concorrentemente a outras leituras, um
crescimento linear na latência da operação de escritáe observado, variando de40 ms
(sem concorr̂encia) a pouco mais de100 ms (10 leitores concorrentes), conforme pode
ser observado na Figura 4(a). O problema se agrava muito quando consideramos escritas
concorrentes, uma vez que a quantidade de assinaturas produzidas nos servidores causa
uma explos̃ao na lat̂encia do protocolo. A Figura 4(b) mostra que de uma latência de40



ms no ceńario sem concorr̂encia, o sistema chega a apresentar uma latência de600 ms
com 10 escritores concorrentes. Esta resultadoé preocupante uma vez que no mesmo
ceńario a escrita na replicação ḿaquina de estados apresenta latência de apenas30 ms.

6. Trabalhos Relacionados
Tendo em vista a profusão de trabalhos sobre replicação ḿaquina de estados e sistemas
de qúoruns, tanto considerando tolerância a faltas por parada quando Bizantinas, aindaé
escassa a literatura que compara estas duas abordagens.

O primeiro trabalho a discutir especificamente o relacionamento e as diferenças entre
estas duas abordagensé [Ekwall and Schiper, 2005]. Neste trabalho, os autores discu-
tem, sob o prisma da serialização de operaç̃oes5, a relaç̃ao entre sistemas de quóruns
e replicaç̃ao ḿaquina de estados em sistemas sujeitos a faltas de parada. A conclusão
fundamental deste trabalhoé que os sistemas de quóruns somente suportam execuções
atômicas de grupos de operações de leitura e escrita em sistemas onde a detecção de fa-
lhas perfeitáe posśıvel, enquanto a replicação ḿaquina de estados permite aos clientes o
envio de conjuntos de operações, que serão executadas sem contenção, desde que o pro-
blema de consenso tenha solução no modelo de sistema empregado. Este trabalho não
considera o desempenho destas técnicas nem analisa os mecanismos empregados para
toler̂ancia a faltas Bizantinas.

Em [Goodson et al., 2004]é apresentado um serviço de armazenamento tolerante a fal-
tas Bizantinas eficiente e escalável baseado em sistemas de quóruns. A soluç̃ao apresen-
tada neste artigóe comparada a uma implementação baseada em replicação ḿaquina de
estados [Castro and Liskov, 2002]. Os resultados demonstram que a solução baseada em
quóruns oferece melhor desempenho (em termos de tempo de resposta) quando o número
de faltas toleradas no sistema aumenta. Em nosso estudo, não avaliamos o aspecto daes-
calabilidade no número de servidorese nem consideramos detalhes de implementação
de sistemas especı́ficos, uma vez que os sistemas aqui comparados foram concretizados
no mesmo arcabouço usando mecanismos semelhantes. Outro trabalho, apresentado em
[Abd-El-Malek et al., 2005], introduz um modelo de replicação geral que se baseia apenas
em sistemas de quóruns. Este modelo requer um número maior de ŕeplicas (n ≥ 5f + 1)
e ñao garante a terminação de operaç̃oes concorrentes. Mesmo com estas limitações, o
trabalho demonstra que sua abordagemé mais escalável que um algoritmo eficiente de
replicaç̃ao ḿaquina de estados [Castro and Liskov, 2002], i.e.,é mostrado que o protótipo
do modelo proposto mantém uma boa resposta em termos de requisições atendidas por
unidade de tempo mesmo com o aumento do número de faltas toleradas no servidores.
Apesar de demonstrar a escalabilidade dos sistemas de quóruns, esta ańalise sofre dos
mesmos problemas daquela apresentada em [Goodson et al., 2004]: ela compara sistemas
espećıficos, e ñao t́ecnicas implementadas de forma similar.

7. Consideraç̃oes Finais e Perspectivas Futuras
Este trabalho apresentou os resultados preliminares de uma comparação entre as duas
principais t́ecnicas para implementação de toler̂ancia a faltas Bizantinas: replicação
máquina de estados e sistemas de quóruns. Dados os resultados obtidos nos experimentos
realizados,́e posśıvel derivar pelo menos três conclus̃oes:
Ineficiência dos protocolos de qúoruns: os protocolos de qúoruns que requerem dados
auto-verifićaveis geralmente fazem uso de assinaturas digitais, que são computacional-

5Execuç̃ao de um conjunto de operações de forma atômica.



mente dispendiosas. Devido a este fato, o protocolo de escrita do BFT-BC tem um de-
sempenho muito inferior ao PAXOS em redes locais (onde a latência de comunicação é
mı́nima). Além disso, o alto custo do processamento executado nos servidores torna este
protocolo pouco escalável e suscetı́vel a ataques de negação de serviço (ver Figura 4(b)).
Estes comportamentos ressaltam a asserção de que criptografia assimétricaé o principal
fator de impacto no desempenho em um protocolo quando executado em redes locais, e
portanto deve ser evitada a todo custo.
Eficiência da replicaç̃ao máquina de estados: os resultados dos experimentos realizados
mostram que a replicação ḿaquina de estadosé bastante eficiente em casos sem falha, isto
pode ser explicado por dois fatos: (1) o não uso de criptografia assimétrica nestes casos;
e (2) a baix́ıssima lat̂encia e a previsibilidade das comunicações em redes locais, que
tornam praticamente impossı́vel a troca deroundsem casos sem falha. Além disso, a
otimizaç̃ao utilizada para realização de leitura sem uso de ordem totalé muito proveitosa
em redes locais tendo em vista que, neste tipo de ambiente, a ordem total espontânea
[Pedone and Schiper, 1998] mantém os servidores quase sempre no mesmo estado.
Escalabilidade da replicaç̃ao máquina de estados: o gŕafico da Figura 4 mostra que
a lat̂encia desta abordagem aumenta de forma bastante “suave” com o aumento da con-
corr̂encia no sistema. Este comportamento se deveà implementaç̃ao de ordenaç̃ao em
lotes: o consenso para ordenação da mensagensé iniciado periodicamente, e não a cada
mensagem recebida.

Estas conclus̃oes ṽao contra o senso comum de que os protocolos para sistemas de
quóruns s̃ao sempre eficientes e escaláveis: isto ñao se verifica quando consideramos
baixa lat̂encia de comunicação, um ńumero ḿınimo de servidores e execuções sem falha.
Al ém disso, elas mostram que a replicação ḿaquina de estados baseada no PAXOS é uma
técnica víavel e pŕatica, mesmo sem grandes otimizações de baixo ńıvel6.

Entre as perspectivas futuras, podemos citar pelo menos três continuaç̃oes posśıveis
para este trabalho:(i.) Avaliação dos protocolos em redes de larga escala; em um
ceńario deste tipo, espera-se que os sistemas de quóruns apresentem melhor desempe-
nho, j́a que seus protocolos requerem menos trocas de mensagens e a maior latência de
comunicaç̃ao tende a diluir o custo da criptografia assimétrica; (ii.) Protocolos de con-
senso descentralizados; conforme demonstrado pelos experimentos, o desempenho do
PAXOS decai sensivelmente quando ocorrem trocas derounds. De fato, este comporta-
mentoé inerente a todos os protocolos baseados em coordenador. Uma possı́vel extens̃ao
deste trabalho seria avaliar o desempenho geral de protocolos completamente distribuı́dos.
Esta abordagem pode ser promissora uma vez que estudos recentes demonstram que es-
tes protocolos apresentam um bom desempenho em redes locais, e este desempenho não
sofre nenhuma degradação em caso de falhas [Moniz et al., 2006]; e(iii.) Outros proto-
colos para sistemas de qúoruns; os experimentos mostram que as escritas do BFT-BC
são ineficientes devido ao uso de assinaturas criptográficas (necessárias para tornar os da-
dos armazenados auto-verificáveis). No entanto, existem outros protocolos para sistemas
de qúoruns que oferecem as mesmas garantias do BFT-BC ao custo de mais servidores e
mensagens [Bazzi and Ding, 2004, Cachin and Tessaro, 2006]. Uma análise de desempe-
nho destes protocolos seria, com certeza, uma interessante extensão ao presente trabalho.
Al ém disso, protocolos com garantias mais fracas apresentam um melhor desempenho,

6Ao contŕario da implementaç̃ao apresentada em [Castro and Liskov, 2002], bastante otimizada e escrita
na linguagem C, nosso serviçoé concretizado como um protótipo escrito em Java.



poŕem ñao toleram clientes faltosos e implementam semânticas mais fracas. A avaliação
destes protocolos pode nos dar algumas impressões sobre o qũao custosóe tolerar clientes
maliciosos e/ou implementar semântica at̂omica em protocolos para sistemas de quóruns.
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Abstract. Broadcasting inMANETs is a fundamental building block for dealing
with routing and reaching consensus. In this kind of network, faults are commonplace.
In spite of this, existing broadcast protocols are not adequate to deal withfailures
present in a real world scenario, such as link failures, network partitions, topology
change during broadcasts and momentary node failures. Moreover, the ones that are
capable of dealing with faults, are not suitable forMANETs. In this paper, we conduct
simulations in order to evaluate the impact of faults onMANET broadcasting proto-
cols under various network scenarios and situations. Although previousstudies show
that these protocols are very mobile resilient and support well congestion and colli-
sions, the study conducted here show that they are not capable of supporting omission
faults. In presence of this type of faults, they are unable to provide a high delivery rate
of messages.

1. Introduction

A mobile ad hoc network (MANET) is a special kind of network where the mobile hosts
(also called nodes) are capable of communication restricted to their wireless transmission range.
Thus they are only able to communicate directly with neighboring nodes. The lack of fixed and
wired gateways (base stations) forces cooperation between the nodes every time a packet has
to be forwarded. Moreover, because of the shared transmission channels, nodes are not able
to selectively transmit: whenever it sends a message, all of its neighbors receive it. When-
ever messages overlap, collisions may occur preventing correct reception [Mohapatra et al. 2004,
Goldsmith and Wicker 2002, Lou and Wu 2002, Ray et al. 2005]. Self-organization, full decen-
tralization, shared transmission channels and high dynamicity are the main characteristics of these
systems [Basile et al. 2003].

Because of the dynamic topology of MANETS, broadcasting is fundamental to ad hoc
routing algorithms for route discovery and management [Sasson et al. 2001, Lim and Kim 2000,
Wu and Dai 2005, Williams and Camp 2002]. Broadcasting is an active research topic and the
most significant challenge in its development is the tradeoff between the number of messages
broadcast and the number of nodes reached [Zhang and Agrawal 2005]. Since every transmis-
sion uses energy, an added challenge to any broadcasting protocol is toreduce the number of
redundant transmissions while reaching all possible nodes. On one hand, a large number of re-
transmissions will result in a larger number of nodes reached, but so will the chances of collisions
and possibly transmission delays rise as well. On the other hand, when too small of a number of
re-transmissions is chosen there is a potential risk of not all nodes being reached.
�
This research is supported by CNPQ Brazil grants.



There exists a large number of solutions for broadcasting in MANETS. They are usually
classified into two approaches:probabilistic anddeterministic. Both approaches select a small
group of nodes, commonly calledgatewayor forward nodes, who are to retransmit the broadcast
message. The probabilistic approach tend to offer simple solutions but at a cost of redundant
messages, while the deterministic approach is capable of a better delivery rate with less redundant
messages.

Yet finding these forward nodes does not guarantee a complete broadcast due to
indication that mobility is the major cause of message delivery failure [Wu and Dai 2005,
Pagani and Rossi 1999, Lou and Wu 2002]. If members of the MANET have high mobility,
chances are that many messages will fail to be delivered. Earlier work has assumed that one
way to reduce the mobility related problems is to use a link that endures communication for a
longer time [Gerharz et al. 2002, Lim et al. 2002]. What has been validated from those studies is
the use of past perceived behaviour as a measure of expected lifetime [Gerharz et al. 2002]. But
this notion of link stability has always been related to link duration, and not necessarily to whether
messages are being forwarded correctly or not.

With the number of applications for wireless ad hoc networks growing quickly, a demand
for communication protocols that are able to handle frequent link failures and changing network
topology will rise. As will the need for more reliable connections between two or more mo-
bile nodes in order to guarantee a certain degree of quality of service. Thefew papers that exist
on reliable delivery of messages by mobile nodes either assume the existenceof some kind of
infrastructure [Pagani and Rossi 1999, Kermarrec et al. 2003, Nettand Schemmer 2003], require
constant communication adjustments [Wu and Dai 2005, Vollset and Ezhilchelvan 2003] or sim-
ply have too high of a computational burden, thus are not usable in MANETs. Indeed, most
broadcast algorithms assume that during the process there happens none or very little topology
change and that the network remains connected. But in a real scenario,this cannot be guaranteed.
This is what motivates our work.

As we discussed, there exists protocols that offer reliability guarantees inspite of failures,
but these are not suitable for MANETs. On the other hand, the protocols made for MANETs
ensure weak guarantees of delivery in presence of faults. Thus, asa first step in order to develop
a reliable fault tolerant broadcast protocol for MANETs, we decided toconduct a study of how
current broadcasting protocols behave in a fault injected scenario.

As far as we know, no performance study about the impact of faults in broadcast-
ing protocols has ever been done taking in consideration a real world scenario. Previous
studies have limited themselves on analyzing the impact of mobility, collisions and network
congestion on the delivery rate (reliability) and on the number of gateway nodes (efficiency)
[Dai and Wu 2004, Williams and Camp 2002]. Although these three factors can be considered
as faults, they are not sufficient to denote all the possible fault scenarios that affect MANETs
such as link failures, network partitions, topology change during broadcasts and momentary node
failures. This is one of the reasons we have chosen to use an omission failure model. Previous
works consider fail-stop failures and most broadcasting protocols are tolerant to these types of
failure. The omission failure model appropriately represents real fault scenarios.

We evaluate the impact of faults on the performance of five significant broadcasting pro-
tocols. These are:blind flooding, dynamic probabilistic protocol[Zhang and Agrawal 2005],Wu
and Li´s protocol’swith and without the application of rules [Wu and Li 1999] andscalable broad-
casting algorithm(SBA) [Peng and Lu 2000]. They were evaluated by means of discrete event
simulations, with the support of theNS-2simulator, under various network scenarios and situa-
tions.



Our simulation studies consists of measuring the reliability (delivery ratio), the efficiency
(number of gateway nodes), the congestion and collision (dropped packets) and the end-to-end
delay of the protocols when�� , �� , � �� and�� � of the nodes fail. Although previous simulated
studies show that the broadcast protocols are very mobile resilient and support well congestion and
collisions, the study conducted here show that these protocols are not fault tolerant when omission
failures are taken into account. They are unable to provide a consistent delivery of messages when
in presence of these kind of faults.

This paper is organized as follows. In Section 2, MANETs are characterized. Section 3
describes the protocols in study. Section 4 presents the metrics, explains theimplementation of
the omission fault model, the scenarios and the results. Section 5 concludes and presents future
works.

2. Preliminaries

A MANET is a graph	 
 ��  � � in which � represents a set of mobile nodes and� represents
a set of edges. Whenever two nodes� and� are within their wireless transmission range, an edge
��  � � is used to symbolize this, and they are considered neighbors.� �� � represents all the 1-hop
neighbors of� and in this case� � � �� �. Connectivity between nodes is then clearly based on
geographical distance. A node can obtain its neighborhood information byperiodically sending
and exchanging “hello” messages. By sending “hello” messages containing not only the node
identification but also its list of neighbors, receiving nodes can learn the topology information
within 2 hops. For simplicity, we will assume that all nodes are homogeneous, i.e.,every node has
the same wireless transmission range and the corresponding graph will be bidirectional. We also
assume that nodes are battery operated, having a limited power supply. We assume no previous
knowledge of mobility patterns except that movement has some upper bound�� �� on speed.

As can be seen in the network shown in figure 1(a), the transmission rangeof any node is
indicated by a circle surrounding the node. The graph in figure 1(b) represents the network shown.
If a network consisted of nodes all within each others wireless transmissionranges, broadcasting
would be simple. But, take for example a message� � broadcast from node� �. Since its only
neighbor is node� �, in order for� � to reach all nodes, the message must be retransmitted by� �,
by � � and finally by� � . But unless nodes� � and� � have knowledge of some part of the network,
or are told not to, they will unnecessarily retransmit the message.

Figure 1. An ad hoc wireless network and the corresponding gr aph.

3. Description of Protocols

Broadcasting refers to the process by which one node sends messagesto all other nodes in the net-
work. Existing approaches aim to select a small group of nodes who are toforward the broadcast
message (commonly calledgatewaynodes). If the topology of the network is known and static,



the problem of finding these nodes with the smallest overhead of retransmissions is very similar
to the problem of finding the minimum connected dominating set (MCDS) [Lim and Kim 2000].
An MCDS is the smallest set of forwarding nodes such that every node in the set is connected,
and all nodes which are not in the set are within transmission range of at least one node in the
MCDS. Once found, the process of forwarding messages can be handled by the nodes within the
set. In figure 1(b), the MCDS is formed by nodes� �, � � and� � .

Since the problem of finding a MCDS has been proven to be NP-
complete [Zhang and Agrawal 2005, Guha and Khuller 1996, Lim and Kim 2000], the
use of efficient approximation algorithms is necessary, like for example Berman’s algo-
rithm [Guha and Khuller 1996]. Unfortunately, this and many other solutionsrely on global
network topology information. Since MANETS are dynamic in nature, global information
exchange such as link/node states and routing tables, are no longer reasonable to expect and
support. Nodes must somehow limit themselves to local information on topology in order to
broadcast.

The solutions for broadcasting in MANETS are usually classified in two ap-
proaches: probabilistic and deterministic. The probabilistic approach [Sasson et al. 2001,
Zhang and Agrawal 2005, Luo et al. 2004] tend to offer simple solutions where each node de-
termines whether or not it is a gateway based on a probabilityr. The value ofr is determined
individually by each node, and when well chosen, a high ratio of delivery can be obtained. Unfor-
tunately, this approach does not guarantee message delivery to all nodes (coverage) and relies on
the inherent redundancy to reach all nodes. Reliability and fault-tolerance is assumed because of
the high redundancy [Kermarrec et al. 2003].

The deterministic approach [Lou and Wu 2002, Lim and Kim 2000, Wu and Dai 2005,
Wu and Li 1999, Pagani and Rossi 1999, Huang et al. 2004, Jüttner and Magi 2004] uses knowl-
edge of local topology to determine the gateways. By periodically sending“hello” messages,
nodes are able to construct a local view of their neighbors. Unfortunately, this information can
(and probably will) be imprecise and inconsistent, since between any two“hello” messages, a
node may move, its neighbors may crash, a link may become unstable or many other situations
may rise.

In spite of the name, the deterministic approach when applied to “real world” conditions
(with mobility, contention and collision of messages), cannot guarantee complete coverage. In-
stead, it is capable of a better delivery rate with less redundant messages. Due to indication that
mobility is the major cause of message delivery failure [Wu and Dai 2005, Pagani and Rossi 1999,
Lou and Wu 2002], the existing protocols offer reliable communication by analyzing node move-
ment and adjusting communication parameters (signal strength and transmissionrange, for ex-
ample). As far as we know, no protocol deals with omission faults in an explicitmanner.
In the literature, the few proposals that concentrate on reliable message delivery by mobile
nodes [Pagani and Rossi 1999, Kermarrec et al. 2003] can not be used in MANETS since they
assume the existence of an infrastructure.

The protocols we analyzed will now be described. They are: blind flooding (section 3.1),
dynamic probabilistic protocol (section 3.1), Wu and Li´s protocol with and without rules 1 and 2
(section 3.2) and scalable broadcasting algorithm (SBA) (section 3.3). After each description, we
quickly comment on their hability (or lack of) to tolerate faults and mobility.

3.1. Dynamic Probabilistic Approach

One of the simplest solutions to broadcasting is blind flooding - where every node forwards ev-
ery message received exactly once. It has been observed to cause serious redundancy, contention



and collision problems. This has been published as thebroadcast stormproblem [Ni et al. 1999].
In order to reduce the number of forward nodes, one solution proposed in [Ni et al. 1999] is that
each node be inhibited from re-transmission based on a probability� . Clearly, when� 
 � it will
behave as blind flooding. Most approaches to probabilistic broadcastingassume a fixed probabil-
ity [Ni et al. 1999, Williams and Camp 2002]. Another option proposed in [Ni et al. 1999] was to
use a counter to keep track on the number of times a message has been received. If after a random
delay the counter equals an internal counter threshold, it is assumed that the message has been
received by all neighbors and the node will not re-transmit. Thus, in a dense area of the network,
some nodes will not rebroadcast, while in sparse areas of the network, all nodes rebroadcast.

Zhang and Agrawal, on the other hand, proposed a dynamic probabilistic ap-
proach [Zhang and Agrawal 2005]. Their approach combines the probabilistic approach with the
counter based approach and dynamically adjusts the value of� according to the density of the
network. The re-transmission probability� is lowered whenever a node is positioned in a high-
density area, while it is raised when in sparser areas. Network density is estimated by using an
internal counter - the counter increases whenever a node receives amessage and decreases after
every time interval� passes. A high counter value infers that the number of neighbors is high,
while a low counter value a small number of neighbors. Their algorithm assumes that the network
topology does not change drastically so that the probability calculated can be a reasonable approx-
imation of the optional probabibility for the next packet transmission. This, unfortunately, is only
the case for networks where movement speed is low. This and the following algorithms all assume
that the nodes are uniform (omni-directional antenna and same transmissionrange) and that the
wireless channels is shared by all nodes and can be accessed by any node at any time.

3.2. Wu and Li

Wu and Li [Wu and Li 1999] proposed an efficient and distributed algorithm to calculate a set of
forward nodes that form a connected dominating set. Theirmarking processis simple and relies
on constant neighborhood set exchange between nodes: a node is marked as a gateway if it has
two neighbors that are not directly connected. It uses a constant number of rounds to calculate the
connected dominating set (CDS), which is directly related to the number of neighbors each node
has. Clearly, after neighborhood set exchange, each node knows its2-hop neighbors. Additionally,
they also introduce two prunning rules in order to reduce the CDS.Rule 1states that a gateway
looses its gateway status whenever all of its neighbors are also neighborsof another gateway with
a higher priority (priorities are determined based on id and node degree).The priority values
are used in order to establish a total order among all nodes of the MANET.Rule 2affirms that
whenever the neighbors of a gateway node is covered by 2 other nodesthat are connected and with
higher priorities, than it will become a non-gateway node.

According to the authors, the resultant dominating set includes nodes of theshortest path.
But, in an ad hoc environment where the nodes are free to move, the shortest path tends to be
the most unstable (prone to link failure) [Lim et al. 2002]. This is not taken into consideration by
Wu and Li and no guarantees are ever made that a gateway is forwardingthe messages nor is the
delivery of any message ensured.

3.3. Scalable Broadcast Algorithm (SBA)

The main idea of the broadcasting algorithm proposed by Peng and Lu [Pengand Lu 2000] is that
a node does not need to rebroadcast a message that already has beenreceived by neighboring
nodes. In order to determine this, each node needs to have knowledge oflocal 2-hop topology and
of duplicate messages. Their algorithm is divided in 2 steps: local neighborhood discovery and
data broadcasting.



The first step consists of exchanging neighborhood sets between localnodes, and, very
much like the protocol proposed in [Wu and Li 1999], 2-hop topology is learned. In the second
step, whenever a node� receives a message� from node� , before re-transmitting, it checks which
nodes belong to� neighborhood. Since� transmitted, node� knows all the nodes that should have
received the message� . By looking at its own neighborhood set,� can determine if there are
still any other neighbors which have not received� . Only when there exists neighbors in this
situation will � schedule a re-transmission. But, if the initial transmission of� already reached
all the neighbors of�, the redundant re-transmission is unnecessary and can be canceled.Instead
of immediately re-transmitting, the authors proposed a random backoff delaybased on the density
of the neighborhood. Nodes with more neighbors will have a higher priorityand will rebroadcast
earlier. Thus, a node that is waiting for the delay period to expire is able to receive the broadcast
of a higher priority node and can possibly cancel re-transmission if all ofits neighbors receive the
message.

One drawback of SBA is that it requires up-to-date neighborhood information. Without
it, unfortunately, a node that is receiving a message will erroneously calculate its forward status.
But even with perfect topology information, due to mobility and failures, a node has absolutely
no guarantees that the same message arrived at the other nodes. The backoff delay also has the
drawback of longer overall delay to transmit messages.

3.4. Protocols in Study

Blind flooding and dynamic probabilistic protocol are, in our opinion, good representations of the
probabilistic approach and were chosen for their high redundancy. Blind flooding seemed a natural
choice for its simplicity while dynamic probabilistic for its novel approach for dynamically setting
the rebroadcast probability.

The other three protocols are deterministic and were chosen for their efficient use of neigh-
borhood information and for their good simulation results [Wu and Li 1999, Peng and Lu 2000].
Wu and Li´s protocol has been used and extended by many others [Dai and Wu 2003,
Dai and Wu 2004, Wu and Dai 2004], and although the extensions themselves have better sim-
ulation results, they are more complicated to understand and implement. Finally, wechose SBA
for its dynamic use of the neighborhood information.

4. Description of Studies

The Metrics. In order to evaluate the performance and behavior of the broadcast protocols
when in a fault injected environment we have defined four metrics with which we have divided
the simulation studies. The metrics are reliability (delivery ratio), efficiency (number of gateway
nodes), congestion and collision (dropped packets) and end-to-end delay. A high delivery ratio is
the primary goal of any broadcast protocol, thus reliability is the most significant metric. It will
demonstrate not only if the broadcast protocol in question does what it is supposed to do, but will
help to show how each protocol deals with failure.

Efficiency is given by the number of gateway nodes that re-transmit. Thusan efficient
broadcast protocol is one that has the lowest number of gateways, which in turn will lead to a
lower number of packets and consequently to less congestion and collision.Obviously, a congested
network causes a rise in the number of collisions and, in most cases, this is theresult of an increase
in the broadcast rate or in the size of the broadcast packets. Naturally, we chose to measure the
number of dropped packets to represent congestion and collision. End-to-end delay is a metric
normally used in conjunction with the others to help understand how congestionhas affected the
protocols since it measures how long it takes any given packet to reach every node.



Fault Model Implementation. Most deterministic broadcasting protocols are resilient to
fail-stop failures due to the fact that these protocols use constant neighborhood set exchange be-
tween nodes. Thus, a faulty node can only interfere for a short time during the broadcasting pro-
cess. Shortly after the failure, all neighboring nodes will detect the faultand in future broadcasts,
the node (which has now crashed), will no longer be involved in any broadcast. Using a fail-
stop failure model is, in our opinion, inadequate to analyze faults when simulating deterministic
broadcasting protocols. Thus, unlike any other work we have seen before, we have implemented
an omission fault model in order to simulate a real world scenario characterized by interference
introduced by the environment, link instability and transmission failure due to node movement.

In our implementation, a faulty node will always seem ok (will always reply to neighbor-
hood set exchanges and control packets) but will not re-transmit anybroadcasts. This implements
the omission fault model and also helps to stress those protocols that assume acorrect behavior
on the reception and transmission during a broadcast by some special setof nodes, such as the
gateway nodes. For each one of the metrics, we simulated a network where� � (failure free),�� ,
� �� and��� of the nodes fail.

Simulation Parameters
Simulator NS-2 (2.29)
Network Area 900 x 900 !
Transmission Range 250 
Simulation Time 10 "
# of Trials 10
Mobility Model Random WayPoint
Broadcast Rate 10# $%&'(")"
Node Speed 1  )"

Table 1. Simulation Parameters

The Simulations. We then simulated a MANET where the number of nodes vary from�� to
�� � . Most algorithms are dependent on the density of the network - in sparse networks they are
expected to act somewhat like flooding, since most nodes will have to re-transmit to reach isolated
nodes, while in denser networks, less nodes re-transmit. For all simulations the parameters that
remain constant can be seen in Table 1. Values used for the broadcast rate and the node speed were
obtained by previous simulations.

* Broadcast Rate. To obtain the broadcast rate we first simulated a MANET where
mobility was fixed at�� +,, but broadcast rate varied from� - . / 0 1 � + , to � � � - . / 0 1 � , + ,, the
number of nodes varied from�� to �� � and node failure varied from�� to ��� . As expected, too
high or too low of a number of rebroadcasts affect communication.�� - . / 0 1 � , + , was the value
chosen since, on average, even when taking node failure in consideration, had the best overall
effect on every metric measured and permitted the most stable and reliable communication.

* Node Speed. We made similar simulations to obtain the node speed, in this case fixing
broadcast rate at��- . / 0 1 � , + , but varying node speed between�� +, and ��� +,, and varying
the other parameters with similar values. Previous studies on the impact of mobility varied the
speed of the nodes between�� +, and �� �� +, and proved that mobility was a major cause of
delivery failure as noted by [Wu and Dai 2005, Pagani and Rossi 1999, Lou and Wu 2002]. In our
case, since we kept the speeds relatively low, the negative effects of mobility where less visible
being node failure much more significant. We ended up choosing the final value of �� +, - which



represented the scenario where the protocols would be least impacted by mobility - but, even under
these conditions broadcasting was affected by node failure. The only notable exception was the
dynamic probabilistic protocol where, as noted in Section 3.1, has much betterperformance in a
low-mobility scenario.

4.1. Results

(a) 0% node failure (b) 5% node failure
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(c) 25% node failure (d) 50% node failure
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Figure 2. The effects of node failure on reliability.

Reliability. Figure 2 clearly shows what was expected: the reliability of all broadcasting pro-
tocols simulated lowers as the number of node failure increases. This conclusion is true to both
deterministic and probabilistic approaches, and is independent of the numberof nodes, since even
in low density scenario the delivery ratio is affected. On a fail-free run (�� of node failure) the
delivery ratio reached values as high as2 �� of nodes receiving broadcasts, but when��� of the
nodes failed the delivery ratio barely reached� �� .

Efficiency. Ironically, using the fault model we proposed, the efficiency of the protocols is
greater as soon as we inject more failures. This is due to the fact that the failure of any node is
limited to the act of broadcasting, and does not interfere with neighborhoodset and control packet
exchanges. Thus, although most protocols continue to assume the same number of gateways
independent of the number of node failures (since, after all, they do notknow when a node is
faulty or not), theactualnumber of gateways is reduced. That is why we notice in Figure 3 that
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(c) 25% node failure (d) 50% node failure

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
u

m
b

e
r 

o
f 

G
a

te
w

a
y
 N

o
d

e
s


Number of Nodes in Network

 Flooding

 Wu and Li

 Dynamic

 SBA

 Wu (Rules)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0

10

20

30

40

50

60

70

N
u

m
b

e
r 

o
f 

G
a

te
w

a
y
 N

o
d

e
s


Number of Nodes in Network

 Flooding

 Wu and Li

 Dynamic

 SBA

 Wu (Rules)

Figure 3. The effects of node failure on efficiency.

in a ��� node failure scenario there is a smaller number of gateways then when in a fail-free
scenario.

Congestion and Collision. Much like the efficiency metric, congestion and collisions are also
lowered in a high-failure network. This is pretty obvious, since the number oftransmission are
also reduced as can be observed in Figure 4.

End-to-End Delay. As seen in Figure 5, there is a slight rise in the end-to-end delay of all
protocols as more nodes failed. This was the expected behavior since the node re-transmission
activity ceased on all faulty nodes. Much like previous metrics, network density does not alter the
results.

5. Conclusion

In order to evaluate the impact of faults on the performance of significant broadcasting protocols,
we have conducted simulations under various network scenarios and situations. The simulation
studies consisted of measuring the reliability, the efficiency, the congestion and collision and the
end-to-end delay of the protocols when in an omission fault injected environment. Thus we have
simulated networks where a node seems to be functional but in reality is not. This simulates many
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Figure 4. The effects of node failure on collision and conges tion.

possible real world scenarios and helps stress protocols that assume correct reception by other
nodes when in fact the transmission failed. It is interesting to note that the protocols are unable
to cope well with failures under the realistic model proposed. Under a fail-stop model, eventually
they adapt, since the faulty nodes are to be removed from the neighbors set. Our future work
includes researching possible extensions to broadcasting algorithms in order to provide efficient
mechanisms to deal with faults.
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Abstract. Internet is often used for transaction based applications such as on-
line banking, stock trading, among many others where the service outages are
unacceptable. It is important for designers of such applications to analyze how
hardware, software and performance related failures affect the quality of service
delivered to the users. This paper presents analytical models for evaluating the
service availability of web cluster architectures. A composite performance and
availability modeling approach is defined considering various causes of service
unavailability. In particular, web cluster systems are modeled taking into ac-
count: two recovery strategies (client transparent and non client-transparent).
Sensitivity analysis results are presented to show their impact on the web ser-
vice availability. The obtained results are aimed at providing useful guidelines
to web designers.

Keywords: Modeling, availability, fault tolerance, web clusters.

1. Introduction

Web systems with multiple nodes are leading architectures for building popular web sites
that have to guarantee scalable, highly available and reliable services. Web clusters con-
sisting of multiple nodes have proved to be a promising and cost-effective approach to
support such services [16, 17, 18, 4]. Many giant service providers run on a cluster of
nodes (e.g. Yahoo, eBay, Alta Vista, Netscape) supporting millions of requests per day.

One of the main problems faced by the web systems designers is to find an ade-
quate sizing of the architecture to ensure high availability and performance for the deliv-
ered services. Evaluation techniques have shown to be well suited to address this problem
and to find the right tradeoffs for achieving availability while providing acceptable levels
of performance.

A significant body of work has focused on various aspects of web cluster per-
formance evaluation. Particular attention has been devoted to the performance analysis
considering different algorithms for load balancing among the servers [18]. Although

∗M. Martinello had a fellowship from CAPES-Brazil.



many efforts have been dedicated to analyze the availability of web hosts using mea-
surement based techniques [17, 9], less emphasis was devoted to the modeling of the web
service availability taking into account the impact of server node failures and performance
degradations [16, 12].

In this work, models are developed considering explicitly the cluster character-
istics especially related to the recovery strategies. We concentrate our attention on two
recovery strategies, referred to as non client transparent and client transparent. In the
first strategy, all the submitted requests are lost as long as a node failure has not been
detected. In the second strategy, the submitted requests are smoothly migrated to the re-
maining nodes in a user transparent way. Closed-form equations are obtained for web
service availability in both recovery techniques, for which sensitivity analyzes are con-
ducted with respect to cluster characteristics, taking into account explicitly:

1. the number of nodes in the cluster, the recovery strategy after a node failure, as
well as the reliability of cluster nodes;

2. various causes of request loss due to buffer overflow, or node failures as well as
during recovery time.

The rest of this paper is organized as follows. Section 2. presents an overview
of web cluster architectures focusing on fault tolerance strategies. Section 3. introduces
the modeling assumptions. Section 4. describes the modeling approach providing closed-
form equations for web service availability. Section 5. presents sensitivity analysis results
and section 6. concludes the paper.

2. Fault tolerance strategies in web clusters

A cluster-based web system (briefly, web cluster) refers to a collection of machines that
are housed together in a single location, interconnected through a high-speed network,
and present a single system image to the outside [18].

A typical web cluster consists of a front-end dispatcher (sometimes called load
balancer) and many back-end servers. Over the past few years, a number of web clus-
ter architectures have been proposed. These architectures implement a large variety of
strategies for routing new requests (load balancing) and for fault tolerance.

2.1. Non Client Transparent (NCT) recovery strategy

Non client transparent (NCT) recovery strategy corresponds essentially to traditional web
cluster solutions. These solutions do not provide transparent handling of requests at the
time of node failure.

Round robin DNS [5] and DNS aliasing are examples of architectures in which
the new requests are routed to available servers. If server replicas are running on multiple
hosts, these schemes can be used to provide fault tolerance for web service by changing
the host name to IP address mapping depending on the state of the system. When a server
failure is detected, the host name is no longer mapped to the IP address of the failed server
host. This scheme requires that clients re-issue the request if they do not receive a reply.
In practice, clients may continue to see the old mapping due to DNS caching at the clients
and DNS servers. This reduces the effectiveness of this scheme since after a failure, the
client may need to re-issue the request several times before it is routed to a new server.



Centralized schemes, such as Magic Router [6] and Cisco Local Router [8], re-
quire requests to travel through a central router where they are routed to the desired server.
Typically, the router detects server failures and does not route packets to servers that have
failed. The central router is a single point of failure and a performance bottleneck since all
packets must travel through it. Distributed Packet Rewriting [2] avoids single entry point
by allowing the servers to send messages directly to clients and by implementing some of
the router logic in the servers, so that they can forward the requests to different servers.
However, these architectures are only capable to provide high availability via redundancy.
Actually, a failed component can be replaced with the available redundant component.
None of these schemes support recovering requests that were being processed when the
failure occurred, in other words all ongoing requests on the failed node will be lost (i.e.,
these requests must be resent by the users).

2.2. Client Transparent (CT) recovery strategy

Client transparent (CT) recovery strategy supports requests migration. It enables web re-
quests to be smoothly migrated and recovered on other working node(s) in the presence
of server failure, in a user transparent way. Recently, there have been cluster implemen-
tations providing client transparent recovery strategies, e.g. [1, 10]. These architectures
support requests migration for static and dynamic objects.

In [10], if a node fails while processing a request related to static objects, then
the dispatcher will select a new server node with an idle pre-forked connection connected
with the target server re-binding the client-side connection to the new selected server con-
nection. After the new connection binding is determined, the dispatcher issues a ”range
request” on the new server connection. The ”range request” is defined in the http 1.1
protocol allowing a client to request portions of a resource. Using this property, we can
enable a request to continue downloading a file from another node. The web requests for
dynamic content, for which responses are created on demand (cgi, scripts, asp) are mostly
based on client-provided arguments. The size and content of such response is variable. A
request related to a dynamic object is not ”idempotent”, i.e. sometimes the result of two
successive requests may be different due for example to updates of the database. Conse-
quently, they solve this problem using ”store and forward” of the response of a dynamic
request. In other words, the dispatcher will not relay the response to the client until it
receives the complete result.

On the other hand, the basic idea in the design of [1] is to use the error handling
mechanisms of TCP to ensure that the backup has a copy of each request before it is
available to the primary. Once a reply is generated by the primary, a complete copy is
sent to the backup before any reply has been sent to the client. If the primary fails before
starting to transmit the reply, the backup can transmit its copy. If it fails while sending the
reply, the error handling mechanism of TCP is used.

3. Modeling assumptions

Figure 1 shows a simple example of a clustered architecture composed of multiple server
nodes with a dispatcher that distributes the incoming requests among the nodes. For this
study, we assume that the arriving traffic is dispatched to the nodes according to a round
robin strategy. It is also assumed that each node has an associated buffer with limited
capacity. Thus, all the requests sent to the node are lost, if its buffer is full. In addition,



the dispatcher runs a monitoring process, e.g., based on heartbeat messages in order to
detect node failures. The objective is to early detect the failed nodes and disconnect them
from the cluster. So, the cluster supports a failure-detection mechanism that is able to
provide a fail-stop behavior, i.e. a node crashes and stops working in a way detectable
from its neighbors. This is known as the fail-stop assumption.

Internet

 Web 
server N

LAN

Web cluster

 Web 
server 2

 Web 
server 1

 Dispatcher Users

 Users

 Users

Figure 1. Basic web cluster architecture

In order to evaluate the web service availability, we focus on the server side that is
under the direct control of the web designer. We do not include in our analysis the service
unavailability caused by failures in the path from the client to the server, or by the failure
of the dispatcher. Thus, we take the web designer perspective.

The web service availability is defined as the probability at steady state that re-
quests submitted to the cluster are successfully processed. In other words, they are not
lost due to server failures or overloads. We distinguish two main causes of failure:

1. Hardware and software failures that affect the computer hosts running server nodes;
2. Performance-related failures that occur when the incoming requests are not served

due to limited capacity of the server buffers.

Failures of nodes have a direct impact on the performance capabilities of the web
cluster. Indeed, when nodes fail and are disconnected from the cluster, the remaining
healthy nodes have to handle all the original traffic, including the requests previously
served by the failed nodes. This leads to an increase of the workload redirected to the
remaining nodes, with a potential degradation of the corresponding quality of service.
For example, a failure of two nodes in a five node cluster increases by 66% the load to be
processed by three remaining nodes. Clearly, an accurate estimation of the web service
availability should take into account the performance degradation of the web cluster.

The selection of the appropriate architecture supporting the web service requires
knowledge about the recovery strategy following a node failure as well as the conse-
quences of node failures. For this purpose, two recovery strategies are compared, namely:
Non Client-Transparent (NCT), and Client-Transparent (CT) (see section 2. for more de-
tails).

From the modeling viewpoint, NCT and CT are defined as follows:

• NCT recovery strategy: all requests in progress as well as the input requests di-
rected to the failed node before the failure is detected are lost;



• CT recovery strategy: all requests in progress and the input requests directed to
the failed node during failover latency time 1 are not lost; they are redirected to
the non failed nodes.

In the following section, we present analytical models addressing these strategies
in a unified approach. For CT recovery strategy, we assume that the architecture is imple-
mented as in [10].

4. Cluster Modeling
The evaluation of the web service availability taking into account the modeling assump-
tions presented in section 3. is carried out adopting a performability approach [11]. The
idea consists in combining the results obtained from two models: a performance model
and an availability model. The availability model is used to identify the system states
that result from the occurrence of failures and recoveries and to evaluate the correspond-
ing steady state probabilities. The performance model takes into account the request
arrival and service processes and evaluates performance related measures conditioned
on the state of the system as determined from the availability model. This approach is
based on the assumption that the system reaches a quasi steady state with respect to the
performance-related events, between successive occurrences of failure-recovery events.
This assumption is valid when the failure/recovery rates are much lower than the request
arrival/service rates, which is typically true in our context.

It is worth to mention that our approach builds on the traditional performability
modeling approach [13, 14] by providing closed-form equations for requests loss proba-
bility. The requests loss probability can be caused by i) buffer overflow, ii) server failures
or, iii) latency of failure detection. The evaluated availability measure allows a distinction
among these causes and includes such requests loss probability as a source of web service
unavailability.

In the following, we consider a web cluster system composed of N server nodes
and a dispatcher balancing the requests among the servers in a round robin way, and
capable of detecting the failure of the servers connected to the cluster.

4.1. Availability model

Let us assume that the times between node failures are exponentially distributed with rate
γ, and that failure detection occurs with rate α. After detection of a node failure, the
cluster is reconfigured by disconnecting the failed node. The latter is reintegrated into the
cluster after restoration. The restoration times are assumed to be exponentially distributed
with rate τ .

Figure 2 shows the availability model describing the behavior of the cluster gov-
erned by server failures, detection, recovery and restoration processes. In states k =
0, ..., N , the system has k available nodes capable of processing the input traffic. How-
ever, requests could be rejected in these states due to overload conditions. The failure of a
server node in state k, leads the cluster to state Dk with a transition rate kγ. In states Dk,
although the server has failed, this failure is not yet perceived by the dispatcher. Accord-
ingly, client requests could still be directed by the dispatcher to the failed node during the

1The failover latency corresponds to the detection and recovery time i.e., the time taken by the dispatcher to detect
a failure and remove the failed node from the list of alive nodes in the cluster.



failover latency time. Upon detection, the system moves to state k − 1 indicating that the
number of operational servers has been reduced by one and the restoration of the failed
server is initiated. In this model, it is assumed that no other failure can occur when the
system is in state Dk. This assumption is acceptable because the failover latency times
are generally very small compared to the times to failure.

N

N  γ (N-1)

τ

α

D N-1

τ

D N

N-1

(N-2)

D N-2

N-2 N-3
τ

γ

D 1

1 0
τ

α α α

γ γ

Figure 2. Availability model of the web cluster

We have to solve this model to obtain the steady-state probabilities for states k and
Dk, denoted as πk and πDk

, respectively. Processing is straightforward and the analytical
expressions for (k = 1, ..., N ) are given by equations (1) and (2)

πk =
N !

k!

(γ

τ

)N−k

πN , k = 0 · · ·N (1)

πDk
=

N !

k!

(γ

τ

)N−k kγ

α
πN , k = 1 · · ·N (2)

where

πN =

[

N
∑

j=0

(
γ

τ
)j N !

(N − j)!
+

N−1
∑

j=0

(
γ

τ
)j γ(N − j)N !

α(N − j)!

]−1

4.2. Performance model

In order to model the cluster input traffic, we consider that the web traffic is characterized
by a Poisson process [15], illustrated in Figure 3. The traffic arriving to the web cluster is
modeled as a Poisson process with rate λ req/s (requests per second) and is independent
of the failure process. Assuming that there are k available servers in the cluster with
the input traffic being distributed among the servers, then this system has k independent
Poisson arrival processes each one with rate λ′ = λ

k
.

Also, each server supports a maximum number of requests b (buffer size) and has
a service rate of µ req/s. The requests arriving at the server when the buffer is full are
rejected.

The performance behavior of each server can be modeled by an M/M/1/b queueing
system. Let us denote by pi the steady state probability of having i requests in this queue.
Thus, pi is calculated as follows (see e.g.,[3])2:

2Note that the request loss probability due to buffer overflow is given by pb based on the PASTA (Poisson Arrivals
See Time Averages) theorem [20]. Recall that this theorem shows that the probability that a request entering in a queue
finds such a queue in a given state is equal to the steady-state probability for this state.
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Figure 3. A web cluster with k servers available and load balancing

pi =

{

ρi 1−ρ
1−ρb+1 , if λ′ 6= µ and 0 ≤ i ≤ b

1

b+1
, if λ′ = µ and 0 ≤ i ≤ b

(3)

where ρ is the server load given by ρ = λ
kµ

.

4.3. Composite Availability - Performance model

The web service availability is evaluated based on a composite availability-performance
model. Let us denote by UA, the web service unavailability defined as the probability
in steady state that a request is not processed successfully. This means that requests can
be lost: i) upon arrival to the cluster, or ii) while they are being processed or waiting for
service, due to a server failure, or iii) during failure detection.

In order to evaluate UA, we need to compute the request loss probability in states
k and Dk of the availability model (Figure 2 ), also during the transition between these
states.

For k = 1, · · · , N , let us denote by:

• L(k): the request loss probability due to buffer overflow in state k
• L(kγ): the request loss probability caused by a transition from state k to state Dk,

due to a server failure
• L(Dk): the request loss probability in state Dk, during the node failure detection

time.

Web service unavailability UA is computed as follows:

UA =

N
∑

k=1

πk{L(k) + L(kγ)} +

N
∑

k=1

πDk
L(Dk) + π0 (4)

Recall that πDk
, πk, and π0 are the steady state probabilities evaluated from the

availability model, given by equations (1) and (2).
The closed analytical equations for L(k), L(kγ) and L(Dk), considering both

recovery strategies (i.e., NCT and CT) are evaluated in the following sections.



4.3.1. Loss probability due to buffer overflow L(k)

Given that k servers are available in the cluster, let us assume that all servers have the
same loss probability at steady-state. This assumption holds with a system containing
equally utilized servers. Thus, when at least one of the available servers has the buffer
full, the probability of loss can be computed as follows:

L(k) = [1 − (1 − pb)
k] (5)

Note that pb is the request loss probability due to buffer overflow. It is obtained
from equation (3) with a request arrival rate to each server given by λ′ = λ

k
. Also, it is

worth to mention that L(k) is the same for both recovery strategies.

4.3.2. Loss probability due to server node failure L(kγ)

This loss scenario occurs only with the NCT recovery strategy. The request loss probabil-
ity caused by a transition from state k to state Dk corresponds to the loss of all requests
(queued or in service), when a web server node fails.

In order to determine the probability that a node failure affects the requests, let
L(k|i) be defined as the conditional probability that i requests are lost when a failure
occurs. By PASTA theorem [20], the loss probability denoted L(kγ) due to server failure
is equal to the steady state probability that there are i requests in the queue pi when a
failure occurs, given by

L(kγ) =
b

∑

i=1

piL(k|i)

where pi denotes the steady state probability for an M/M/1/b queue. Let v be
defined as v =

ρµ

µ + kγ
. After simple manipulations, we obtain the following closed-form

equation

L(kγ) =

[

ρ(1 − ρb)

1 − ρb+1

]

−

[

(1 − ρ)v2(1 − vb)

(1 − ρb+1)ρ(1 − v)

]

(6)

Recall that a M/M/1/b queue system is stable for all values of load ρ 6= 1 (see [3]).
Therefore, for ρ = 1, L(kγ) is computed using

L(kγ) =

[

b

b + 1

]

−

[

( µ
µ+kγ

)2(1 − µ
µ+kγ

)b

(b + 1)(1 − µ
µ+kγ

)

]

(7)

4.3.3. Loss probability during the node failure detection time L(Dk)

The computation of request loss probability when the system is in state Dk of the avail-
ability model, depends on the recovery strategy. In these states, a node has failed but the



failure was not yet detected by the dispatcher. Therefore, before the system exits from
states Dk, i.e. before detection occurs, the dispatcher continues to send requests to the
failed node. For both strategies, we need to evaluate the loss probability caused by the
failed server and the loss probability caused by the k− 1 operational servers in the cluster
due to their limited buffer capacity. In state Dk, we need to take into account two com-
peting processes: the request arrival process to a server node with associated rate λ′, and
the failure detection process with associated rate α.

For NCT recovery strategy, all the requests sent to the failed node before the
failure is detected are lost. The probability of loss in state Dk is given by the probability
that one or more arrivals occur in the failed node before failure detection (system exits
from state Dk). When the cluster enters in state Dk, only one of two events can occur: 1)
detection, which takes the system to state k−1, or 2) an arrival, which increases the num-
ber of requests in the queue by one. Since these events are assumed to be independent and
exponentially distributed with respective means 1/λ′ and 1/α, then the probability that an
arrival happens before detection is given by λ′

λ′+α
. As the probability of loss in state Dk

corresponds to the probability that at least one arrival occurs, by little law there are λ′/α

arrivals on average before detection, which leads to the following equation
(

λ′

λ′+α

)λ′/α.
In addition, the loss probability in state Dk caused by the k−1 operational servers

due to their finite buffer is [1− (1− pb)
k−1], following arguments explained earlier in the

previous section, where pb is the loss probability for one operational server.
Therefore L(Dk) is computed by the sum of the loss probability of requests sent to

the failed node, and the loss probability caused by buffer overflow of the k−1 operational
nodes in the cluster:

L(Dk) =

(

λ′

λ′ + α

)λ′/α

+ [1 − (1 − pb)
k−1] (8)

For CT recovery strategy, the system provides request migration for all user
submitted requests, even when a server node fails. Thus, the only loss scenario is due to
buffer overflow.

Let us denote by l(α) the probability of loss due to buffer overflow for a failed
node. This probability can be derived following the approach proposed in [7] using prob-
ability fundamentals. When the cluster enters in state Dk, let us assume that there were i
requests in the queue of size b. The loss probability is equal to the probability that b − i
arrivals occur before the system exits from state Dk (i.e., transition α takes place). This
conditional probability is given by ( λ′

λ′+α
)b−i. By PASTA theorem, the probability that

there are i requests in the queue when a detection occurs is equal to the steady state prob-
ability that there are i requests in the queue denoted pi. After some manipulations, the
following closed-form equation is obtained

l(α) =

[

1 − ρ

1 − ρb+1

] [

λ′

λ′ + α

]b
[

1 − [λ′+α
µ

]b+1

1 − [λ′+α
µ

]

]

(9)

When ρ = 1, l(α) is computed as follows



l(α) =

[

1

b + 1

] [

λ′

λ′ + α

]b
[

1 − [λ′+α
µ

]b+1

1 − [λ′+α
µ

]

]

(10)

We need also to include the loss probability in state Dk caused by the k − 1
operational servers due to their finite buffer. Note that the operational servers do not
stop working during the detection time and we assume that the migrated requests do not
increase the loss of requests in the operational servers.

Hence, the loss probability for the CT strategy can be computed by equation:

L(Dk) = l(α) + [1 − (1 − pb)
k−1] (11)

5. Evaluation Results
This section presents some results in order to study the sensitivity of the web service
availability to different design decisions. For both recovery strategies, we investigate the
effect of the cluster size, the impact of the failure detection duration, the reliability of the
cluster nodes as well as the overload effects. We quantify the different design decisions
analyzing the performance and availability tradeoffs using the web service performability
model.

The parameters used in the model may be obtained either via measurements or
based on results published in the literature. In particular, the server failure and recovery
rates as well as the mean time between request arrivals may be estimated for example
through the analysis of the logs maintained by the web server systems.

We first assume that request arrivals to the web cluster follow an exponential dis-
tribution [19], where the arrival rate is λ = 20 req/sec. Table 1 summarizes the nominal
values used for performability evaluation, where:

• MTTF: mean time to a node failure;
• MTTD: mean time to detect a node failure;
• MTTR: mean time to node restoration.

Service rate MTTF MTTD MTTR Buffer size
µ 1/γ 1/α 1/τ b

5 req/sec 10 days 20 sec. 200 sec. 20

Table 1. Numerical values of the model parameters

The numerical value of MTTR = 200 sec. represents essentially failures recov-
ered by reboot and restart of the node.

5.1. Sensitivity to MTTF

Figure 4 shows the web service unavailability UA as a function of the number of servers
(cluster size) for two different values of MTTF: 10 days and 4 days. The other values of
model parameters are those of Table 1. We analyze clusters with N = 150 nodes that is
large enough for most of cluster architectures 3.

3Although for the sensitivity analysis N = 150 is enough to illustrate the main trends of UA, we emphasize that
the underlying model allows to evaluate clusters with a larger number of nodes (N > 150). Special care has to be taken
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Figure 4. Impact of MTTF on UA

For both strategies, increasing the number of nodes N in the cluster from 1 to 8
leads to a significant availability improvement. However, for a higher number of nodes,
we observe different trends:

• For NCT strategy, the trend is reversed for N > 8. This is explained by the fact
that the higher is the number of nodes, the higher is the probability of the system
being in states Dk, which increases the probability of requests loss during failure
detection time. This fact is more effective when the sejourn time in states Dk is
long, i.e. for longer MTTD4.

• For CT strategy, UA increases for a cluster with 9 up to 40 nodes. In this case,
the loss probability in states Dk is only due to buffer overflow. This loss proba-
bility decreases as the load submitted to each node decreases, which explains why
UA restarts to decrease substantially for N beyond 40. In fact, another important
reason is that the mean time to detect a failure (MTTD) is not fast enough to avoid
the buffer overflow at a failure node, notably for 9 ≤ N ≤ 40.

5.2. Sensitivity to MTTD

Figure 5 plots UA as a function of the number of servers. The goal is to analyze the
impact of the mean time to detect a failure MTTD, i.e. the mean time spent in states Dk.
We consider two different MTTDs: 20 and 2 sec., and two different values of MTTF:10
days and 4 days. The other parameter values are those of Table 1.

The two highest curves of Figure 5 correspond to those of Figure 4. According to
these figures, it is clear that there is a notable difference between NCT and CT recovery
strategies. In the case of NCT, as the number of nodes increases, UA reaches 10−4 for
MTTD = 20, against UA ≈ 10−5 for MTTD = 2 and 8 ≤ N ≤ 20. On the other hand
for CT, UA is in the order of 10−4 for MTTD = 20, and for MTTD = 2, UA decreases
substantially reaching 10−16 as the number of nodes increases to N = 150.

for computing the factorial for large N . In this case, we can use the Stirling approximation: N ! =
√

2πNN+1/2e−N .
4The time taken to detect a failed node relies on the frequency of heartbeat messages sent to the nodes. Clearly, the

higher the frequency, the faster failed nodes will be detected.



This is explained by the fact that when the number of servers increases, the loss
probability due to buffer overflow decreases significantly especially for small values of
MTTD. However, for NCT, even for small values of MTTD, all the requests that were
queued when the server fails as well as those that are directed to this server before failure
detection, are lost as well.
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Figure 5. Impact of failure detection duration on UA for both recovery strategies

5.3. Sensitivity to service rate

Figure 6 shows the effect of the service rate on UA, considering two values of µ (5 and 10
req/sec). MTTD is set to 2 sec., while the other parameters are set to their nominal values
of Table 1.

In fact, we note that UA decreases faster for a higher service rate as expected, for
both strategies. However, the service rate plays a significant role until a certain threshold.
According to the figure, the service rate variation does not have effect on UA in a cluster
containing more than 10 nodes for both strategies. In contrast, the service rate reduces
substantially UA from N = 1 to 5 with µ = 10, while UA has been affected from N = 1
to 8 with µ = 5.

In this study, the best evaluated UA, for NCT, would be obtained for a cluster
with N = 5 nodes and µ = 10 or with N = 8 nodes and µ = 5. However, for CT, UA
keeps decreasing as the number of nodes increases.
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6. Conclusion

In this paper, we presented performability models for analyzing the availability of web
based services implemented in cluster architectures. In particular, we provided closed
form equations for web cluster availability taking into account server failures and loss of
requests due to system overload.

Sensitivity analyses with respect to cluster characteristics have shown the impact
on cluster availability of i) the node failure rate, ii) the failure detection rate, iii) the service
rate. These analyses provide useful guidelines for the design of web-based services, since
they can be used for dimensioning the web architecture and making the right tradeoffs for
achieving high availability with acceptable performance levels.

For instance, we have found that when the number of servers in the cluster is lower
than a given threshold (in this study lower than 8), the server processing capacity (service
rate plus buffer size) have the highest impact on service availability. In this case, the
availability related to the two recovery strategies (i.e., traditional non client transparent
strategy and client transparent strategy) is at the same order of magnitude. When the num-
ber of servers is higher than this threshold, a significant difference is observed between
the two recovery strategies.

The results confirm that the client transparent strategy is better from an availability
point of view quantifying this impact. However, the development of a client transparent
strategy requires more complex and expensive recovery mechanisms (that allow on-going
and arriving requests to be migrated to other servers). Therefore, a tradeoff between the
cost of the recovery strategy and its impact on service availability is necessary. Never-
theless, it is worth mentioning that the two recovery strategies are extreme cases. Indeed
even in the client transparent strategy some requests may be lost due to imperfect cover-
age. Considering a coverage factor lower than 100% (i.e. not all the requests are migrated
correctly to the non-failed servers), will certainly reduce the difference between the two
strategies.
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Instituto de Computaç̃ao, Universidade Federal Fluminense
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Abstract. The knowledge of a mobile device location is essential for thedeve-
lopment of context-aware applications. This paper investigates solutions for the
location problem, in indoor environments, that cater for low cost, precision, and
fault tolerance requirements. In addition, the feasibility of execution in devices
with restricted resources and the processing time required to execute the loca-
tion function are also of concern. Specifically, we evaluate two solutions using
Neural Networks and the k-nearest neighbor’s algorithm, which use radio sig-
nals generated by access points to mobile networks. A real physical scenario
was used to implement and evaluate the techniques.

Resumo. O conhecimento da localização de um dispositivo ḿovel é essencial
para o desenvolvimento de aplicações senśıveis ao contexto. Este trabalho in-
vestiga t́ecnicas de localizaç̃ao de dispositivos ḿoveis em ambientes fechados,
que atendam aos requisitos de baixo custo, precisão e toler̂ancia a falhas. Como
preocupaç̃oes adicionais, colocam-se a viabilidade de execução em disposi-
tivos com restriç̃oes de recursos e o tempo gasto na execução da funç̃ao de
localizaç̃ao. Especificamente, avaliamos soluções baseadas em redes neurais e
no algoritmo dos k-vizinhos mais próximos, as quais utilizam os sinais de rádio
emitidos por pontos de acesso de redes sem fio. Um cenário real foi utilizado
para implementaç̃ao e avaliaç̃ao das t́ecnicas.

1. Introdução

A localizaç̃ao de um dispositivo ḿovel é uma informaç̃ao essencial para o desenvolvi-
mento de aplicaç̃oes senśıveis ao contexto. Num cenário b́asico de computação ḿovel
usúarios deslocam-se portando dispositivos dotados de comunicaç̃ao sem fio, entrando
e saindo de ambientes, onde a aplicação avalia o contexto para tomar as ações corretas.
Por exemplo, em um ambiente hospitalar, pode ser importanteexecutar uma determinada
aç̃ao quando um ḿedico sai de uma sala de cirurgia, ou localizar o médico mais pŕoximo
a um determinado local no hospital.

Para ambientes internos (indoor), onde o uso de localização via GPS (Global Po-
sitioning System) não é viável, diversas outras tecnologias e propostas têm sido inves-
tigadas. Algumas alternativas são baseadas em sensores especiais que possibilitam alta
precis̃ao de localizaç̃ao a um custo relativamente alto. Por outro lado, redes sem fioba-
seadas em pontos de acesso (PAs) interligados entre si são cada vez mais comuns. Isso
possibilita a implementação de t́ecnicas de localização de baixo custo, nas quais os PAs
exercem a funç̃ao dos sensores especiais.



Neste ceńario, um dispositivo ḿovel pode obter os valores das intensidades dos
sinais emitidos pelos PAs que estão sendo percebidos naquele lugar, e usar alguma técnica
para transforḿa-los em uma localização f́ısica. Numa situaç̃ao ideal, sem interferências
na recepç̃ao do sinal causadas por paredes, pessoas ou objetos, a soluc¸ão seria trivial.
Contudo, ambientes reais requerem a adoção de modelos empı́ricos, que geralmente utili-
zam medidas reais submetidas a um processo de calibração1, de modo a obter um mapa de
sinais (radio mapou radio fingerprint) mais representativo, contendo menos imprecisões.
O processo de calibraçãoé demorado e trabalhoso, sendo necessário coletar um conjunto
expressivo de dados em vários hoŕarios dentro do ambiente.

Existem v́arias abordagens que visam reduzir a imprecisão da funç̃ao de
localizaç̃ao (cf. Seç̃ao 2). Contudo, essas soluções ñao contemplam de forma integrada
a toler̂ancia a falhas de PAs, nem uma implementação leve adequadàas limitaç̃oes da
computaç̃ao ḿovel. O impacto da ausência do sinal de um ponto de acesso devido a falha
ou oscilaç̃oes na visibilidade deve ser minimizado pelo sistema. Este tratamento exige
recursos computacionais, que já s̃ao escassos em determinados dispositivos.

Este trabalho objetiva investigar soluções para o problema da localização de dis-
positivos ḿoveis em ambientes fechados que atendam aos requisitos de custo, precis̃ao e
toler̂ancia a falhas. Como preocupações adicionais, colocam-se a viabilidade de execução
em dispositivos com restrições de recursos (processamento, comunicação, meḿoria e
energia) e o tempo gasto na execução da funç̃ao de localizaç̃ao. Mais especificamente,
avaliamos soluç̃oes baseadas em redes neurais (RN) e no algoritmo dos k-vizinhos mais
próximos (k-VMP), as quais utilizam os sinais de rádio freq̈uência emitidos pelos pontos
de acesso de uma rede infra-estruturada. Um cenário de salas e um dispositivo móvel fo-
ram utilizados para executar e avaliar diversas configurações comuns em ambiente reais.

As seç̃oes est̃ao estruturadas da seguinte forma: inicialmente, na Seção 2, s̃ao co-
mentados alguns trabalhos relacionados; na Seção 3 s̃ao discutidas questões de projeto,
o tratamento de tolerância a falhas e uma abordagem leve para o serviço de localizaç̃ao,
sendo tamb́em mostradas as duas técnicas acima referidas. Na Seção 4 s̃ao apresentados
testes de desempenho realizados com base nas duas técnicas referidas e um exemplo de
aplicaç̃ao realé brevemente descrito. Finalmente, na Seção 5 s̃ao apresentadas as con-
clus̃oes.

2. Trabalhos Relacionados

Algumas abordagens têm sido estudadas para tratar do problema da localização de dis-
positivos ḿoveis em ambientes internos, dentre elas as baseadas em modelos deter-
minı́sticos e probabilı́sticos. Os modelos determinı́sticos s̃ao pouco precisos em razão
da inflûencia dos obstáculos na propagação do sinal. Os modelos probabilı́sticos des-
crevem a dependência das propriedades do sinal observado em relação à localizaç̃ao e
movimentaç̃ao do terminal [Kontkanen et al. 2004], incluindo suposições subjetivas nes-
ses ambientes. Na mesma direção da abordagem probabilı́stica, existem algoritmos que
fazem comparaç̃oes com a base de dados dos sinais observados ou a utilizam para treinar
uma rede. Essa técnica, chamada de análise de cenas, tem mostrado bons resultados. Ela
faz um casamento (pattern matching) entre os valores das intensidades dos sinais obtidos

1A calibraç̃ao objetiva gerar exemplos de localização com os associados sinais dos pontos de acesso
(sPA) no formato: (x, y, sPA1, sPA2, ..., sPAn).



e os valores pŕe-armazenados obtidos por uma calibração. Dentre as técnicas que buscam
aprender de uma melhor forma o mapa de sinais estão as redes neurais e a dos k-vizinhos
mais pŕoximos. Outras, podem ser encontradas em [Brunato e Battiti 2005].

Em [Rodriguez et al. 2004]́e descrita uma implementação, em um dispositivo
hand-held, de um sistema baseado em redes neurais, onde algumas técnicas de apren-
dizagem s̃ao testadas. A calibração envolve154 pontos em umáarea de800m2. Em
[Brunato e Battiti 2005] s̃ao apresentadas comparações com outras abordagens e também
uma implementaç̃ao baseada em umhand-held. A área do teste realizadóe de750m2,
onde capturam-se257 medidas. Ambos os trabalhos não se preocupam com a tolerância
a falhas.

O trabalho descrito em [Prasithsangaree et al. 2002] avaliauma situaç̃ao de falha
em um PA no processo de localização. Usando o algoritmo dos k-VMP, quando o PA
de sinal mais potentée desligado verifica-se um aumento de cerca de3m no erro de
localizaç̃ao, em relaç̃ao ao erro em situações sem falhas, quée aproximadamente de13m
para95 por cento dos casos. Diferentemente, em nossa abordagem, são feitas injeç̃oes
de falhas em uma base de treinamento e avaliado o impacto dessa aç̃ao na eficîencia das
técnicas RN e k-VMP.

Um ponto importante a considerar em sistemasindoor de localizaç̃ao é o em-
prego de dispositivos com restrições de capacidade computacional. Em trabalhos
como [Ito e Kawaguchi 2005] e [Bahl e Padmanabhan 2000] as propostas s̃ao implemen-
tadas com base emnotebooks. Além disso, na maioria dos trabalhos existe uma de-
pend̂encia entre o dispositivo ḿovel e um servidor, normalmente encarregado de execu-
tar remotamente o algoritmo de localização. Dessa forma, o dispositivo móvel ñao śo
consome energia para efetuar a comunicação, mas tamb́em pode enfrentar problemas de
desconex̃ao com o servidor. Em nosso trabalho, uma implementação centrada num dis-
positivo ḿovel, com grandes restrições de processamento e memória, é apresentada.

Independentemente da abordagem empregada para o problema da localizaç̃ao ba-
seada em potência de sinal, sabe-se que existe um limite na precisão, que se situa entre2m
e12m [Ito e Kawaguchi 2005]. H́a, portanto, uma incerteza na estimativa da posição que
não pode ser eliminada nessas técnicas. Um problema ainda maior na questão da precis̃ao
ocorre quando acontecem falhas nos PAs, tópico quée investigado no presente artigo.

3. Requisitos e T́ecnicas de Suportèa Localizaç̃ao

Localizaç̃aoé uma informaç̃ao fundamental para a implementação de aplicaç̃oes senśıveis
ao contexto. Essas aplicações, em funç̃ao da necessidade de adaptabilidade, necessitam
de graus varíaveis de precis̃ao nessa informação. Nessa seção, discutimos questões que
afetam a eficîencia de um sistema de localização, enfatizando o tratamento de falhas e
uma abordagem leve para a implementação de um sistema de localização.

3.1. Quest̃oes de Projeto

O desenvolvimento de um sistema de localização compreende vários aspectos, que susci-
tam v́arias opç̃oes de projeto, as quais têm impacto sobre algumas de suas caracterı́sticas
de funcionamento, bem como sobre detalhes de implementação. Esses aspectos, opções
e impactos estão sintetizados na tabela 1.



Tabela 1. Aspectos no projeto de um sistema de localizaç ão e seus impactos
Aspecto Opções Impactos

algoritmo de localizaç̃ao comparaç̃ao (k-VMP) precis̃ao, tempo de execução,
ou rede (neural) recursos consumidos

resoluç̃ao área ou coordenadas ńıvel de detalhamento
execuç̃ao do algoritmo local ou remota recursos locais,

comunicaç̃ao com servidor
consist̂encia na tratamento da localizaç̃ao err̂onea,

detecç̃ao de falhas variaç̃ao no sinal precis̃ao
limitações da em v́arios recursos concorr̂encia com outras

computaç̃ao ḿovel (e.g., processador) aplicaç̃oes, reduç̃aothroughput
lidar com grandes ambientes ceńario único tratamento da base de dados

ou múltiplo
posicionamento dos PAs poĺıtica da instituiç̃ao, capacidade de generalização

melhor localizaç̃ao

Nesse trabalho decidimos concentrar nossa avaliação nos dois principais algorit-
mos que usam mapa de sinais: o k-VMP e as redes neurais. A escolha do primeiro se
deu por sua simplicidade de implementação e a do segundo por sua capacidade de treina-
mento, que potencialmente permite adaptar-se a situações de falha. Ambos utilizam um
mesmo banco de dados gerado através de amostragens dos sinais dos PAs, realizadas em
diferentes pontos de umaárea pŕe-definida. A variaç̃ao do sinal em diferentes momentos
faz com que diversas amostragens sejam necessárias para enriquecer o mapa de sinais e,
assim, formar os dados para o treinamento e teste do sistema.

Os dados obtidos como resposta no problema de localização podem ser de dois
tipos: coordenadas (x, y), definindo a exata localização do usúario, ou porárea, indi-
cando, por exemplo, uma sala de um determinado prédio. A abordagem por coordenadas
é interessante por atender a requisitos de aplicações envolvendo grandes salas, como em
aeroportos ou museus. Contudo, sua implementação exige o uso de sensores especiais de
alto custo.

Ainda sobre o espaço fı́sico, a implementaç̃ao do sistema pode ser influenciada
pela sua utilizaç̃ao em grandeśareas ou andares de um prédio, quando diferentes sub-
conjuntos de PAs podem ser visı́veis. Assim, a questão do uso de uma banco de dados
único ou particionado deve ser considerada. Por exemplo, seo dispositivo ḿovel for um
handheld, pode ser impratićavel o armazenamento nesse dispositivo de uma baseúnica.
Adicionalmente, mesmo no caso de um dispositivo móvel com maior capacidade de re-
cursos, o tempo de pesquisa na base de dados pode ser razoavelmente longo, ocupando
o processador e prejudicando a realização de outras tarefas. O particionamento do banco
de dados poŕareas, e a obtenção sob demanda de uma partição espećıfica a um servidor
central, evitaria esse problema. Uma solução adaptativa para a seleção da partiç̃ao poderia
basear-se no histórico de movimentos do usuário.

Outro ponto importante que afeta a precisão da localizaç̃aoé o posicionamento dos
PAs. Por exemplo, desconsiderando-se a ocorrência de falhas, dois PAs muito próximos
pouco ajudam a um algoritmo de localização. No caso, pode-se obter amostras ruins



que dificultam a obtenção da localizaç̃ao correta. Aĺem disso, perde-se a capacidade de
generalizaç̃ao pois o aprendizadóe baseado em falsas interpretações.

3.2. Tolerando Falhas de PAs no Serviço de Localização

As redes sem fio estão propensas a uma série de problemas, tais como a perda de conecti-
vidade e falhas de infra-estrutura [Gandhi 2003]. Na maioria dos sistemas de localização,
duas situaç̃oes geralmente não s̃ao tratadas: PA com sinal muito fraco e queàs vezes ñao
é aud́ıvel, e a total inoper̂ancia de um PA, que pode ser ocasionada por diversos moti-
vos, tais como o desligamento do equipamento, o seu mal funcionamento, manutenção
ou mesmo falta de energia. A ausência do sinal de um PA compromete o desempenho do
sistema de localização, causando uma variação muito grande na sua precisão.

A auŝencia do sinal de um PA implica na falta de um dado de entrada nosistema.
Em [Yu et al. 2006] ḿetodos que lidam com situações de perda de entradas tentando subs-
tituı́-las por valores t̃ao pŕoximos quanto possı́vel aos valores originais são investigados.
No entanto, devidòa grande variabilidade e independência dos valores dos sinais de en-
trada ser uma caracterı́stica inerente ao problema da localização aqui discutido, esses
métodos ñao s̃ao aplićaveis, pois torna-se praticamente impossı́vel a recomposiç̃ao do
valor de algum sinal perdido. Dessa forma, o ponto a ser investigadoé se a funç̃ao de
localizaç̃ao tem a habilidade de reconhecer padrões, mesmo com as informações de en-
trada contendo ruı́dos ou ainda sendo apresentadas de forma incompleta, proporcionando
assim uma soluç̃ao com toler̂ancia a falhas, robusta e com capacidade de generalização.

No caso do sistema de localização aqui proposto, utilizamos um processo de
injeção de falhas para a geração de uma base de dados de referência (BD), a ser usada
tanto no treinamento da rede neural, quanto na escolha dos pontos a serem utilizados pelo
método k-VMP. Em qualquer caso, admitiremos somente falhas simples de PAs.

3.3. Abordagem Leve para o Sistema de Localização

Usualmente os trabalhos que lidam com o problema da localização focalizam somente na
precis̃ao da soluç̃ao para a avaliação de seu desempenho. Assim, deixam de lado questões
importantes para ambientes móveis, tais como os tempos de execução, a energia gasta
no processo e a possibilidade de desconexão. O tempo de execução é influenciado tanto
pelo algoritmo de localização quanto pela arquitetura do sistema de localização. Quest̃oes
relativas ao tempo de execução do algoritmo serão discutidas na Seção 4.

Quantoà arquitetura, uma opção para o sistema de localização seria o dispositivo
móvel obter os valores das intensidades dos sinais dos PAs e repasśa-los a um servi-
dor para o ćalculo. No entanto, devido a restrições desses dispositivos móveis, como
o uso de bateria, e ainda devidoà possibilidade de desconexões no enlace, a utilização
de comunicaç̃ao intensiva ñao é uma pŕatica adequada. Uma arquitetura que executa a
função de localizaç̃ao localmente no cliente resolve este problema, desde que não gaste
muito tempo de UCP e que também ñao tenha uma grande ocupação de meḿoria. A
soluç̃ao local tamb́em apresenta vantagens em caso de falha no próprio servidor.

3.4. As Redes Neurais

A aplicaç̃ao de redes neurais requer um processo de desenvolvimento envolvendo a
preparaç̃ao dos dados, a modelagem da rede neural e a análise dos dados [Yu et al. 2006].



Junto a isso, o ajuste de diversos parâmetros de treinamento e a implementação determi-
nar̃ao a qualidade da solução que, no caso, aplica-se para um serviço de localização de
usúarios de dispositivos ḿoveis em ambientes internos.

O primeiro passo na modelagem de uma rede neuralé a definiç̃ao de sua arquite-
tura, que determina como os neurônios est̃ao conectados. Este trabalho tem interesse nas
redes diretas (feedforward), que ñao possuem laços de conexões (Figura 1). Outros tipos
de arquitetura e conceitos básicos podem ser encontrados em [Kröse 1996].

Figura 1. Exemplo de rede neural com topologia 3-6-2

Nessa arquitetura, um algoritmo utilizado para o treinamento (fase de aprendiza-
gem, na qual s̃ao feitos ajustes nos pesos sinápticos ethresholds) é o de retropropagação
(backpropagation). Após a apresentação de um exemplòa rede,́e feito o ćalculo de erro
(sáıda da rede menos a saı́da desejada), que se propaga em direção aos neur̂onios de en-
trada, ajustando os valores dos pesos das sinapses.

Um dos par̂ametros da redée o ńumero de ciclos que serve para ajustá-la, confir-
mar soluç̃oes e corrigir caminhos de soluções que possivelmente foram sobrescritos por
um outro exemplo. No entanto, estimar um valor alto para o número de ciclos pode não
melhorar o desempenho, ou, até pior, causar oovertraining. Nesse caso, a rede torna-se
sintonizada em rúıdos particulares, istóe, falsas propriedades do conjunto de treinamento.
Outro caso que pode ocorreré o overfitting. Ele tamb́em est́a relacionado com a capa-
cidade de generalização da rede, ou seja, se ela pode resolver conjuntos de dados que
estejam fora do conjunto de treinamento. Nesse caso, o modelo de aprendizado torna-se
sintonizado com as caracterı́sticas especı́ficas do conjunto de treinamento.

O software empregado neste trabalho para criar e treinar as redes neurais foi o
SNNS [Universidade de Stuttgart 2005]. A arquitetura da redeé feedforward, com treina-
mento embackpropagation. A taxa de aprendizado, usada para a modificação dos pesos
nos nodos intermediários, foi0, 2. A iniciação da rede utilizou pesos randomicamente
distribúıdos entre−1 e1 e, aṕos v́arios testes com os parâmetros da rede e com diferentes
números de ńos na camada oculta, a arquitetura3-12-2 mostrou-se a com melhor desem-
penho. Pela caracterı́stica do problema tratado ser não linear, foi utilizada a funç̃ao de
ativaç̃ao sigmoidal. Para esse efeito, duas funções foram testadas, a logı́stica (com sáıda



entre[0, +1]) e a tangente hiperbólica (com sáıda entre[−1, +1]), sendo a melhor pre-
cisão obtida atrav́es da tangente hiperbólica. O ńumero de ciclos de treinamento utilizado
nesse trabalho foi de2000.

3.5. O Método dos k-Vizinhos mais Pŕoximos

k-VMP é um ḿetodo de classificação que, a partir da leitura dos sinais no ponto para
o qual se deseja obter a localização, procura em sua base de amostras de referência as
k mais pŕoximas. O centŕoide obtido a partir dessask amostras fornecerá a indicaç̃ao
da posiç̃ao desejada. De acordo com [Brunato e Battiti 2005] o k-VMPé um ḿetodo
que apresenta baixos erros na estimativa da posição. Em [Prasithsangaree et al. 2002]
são testadas variações desse ḿetodo, concluindo que a seleção de3 vizinhos (3-VMP)
sem a inclus̃ao de pesos apresenta o melhor resultado. Segundo experimentos mostrados
em [Bahl e Padmanabhan 2000], três PAs s̃ao suficientes para obter a localização, ñao
trazendo uma melhora significativa na precisão a adiç̃ao de novos PAs.

4. Implementaç̃ao e Testes

Os estudos realizados neste trabalho nos ajudam a definir os pontos fundamentais a serem
testados na direção de um sistema de localização tolerante a falhas. Esta seção realiza
simulaç̃oes com RN e k-VMP e mostra uma implementação simples de uma aplicação
de localizaç̃ao. O objetivo finaĺe executar essa aplicação num dispositivo ḿovel com
restriç̃oes na quantidade de memória e processamento, que seja tolerante a falhas de um
PA por vez e obtenha a localização do dispositivo com uma boa precisão. Uma boa
precis̃ao ḿedia depende da aplicação e do ambiente, mas assume-se aqui que seja no
máximo de5m para tentar evitar que o serviço responda com uma sala diferente da que
realmente se encontra. Isso atende a diversas aplicações senśıveis ao contexto, como por
exemplo as hospitalares.

4.1. Ambiente de Execuç̃ao dos Testes

A coleta dos dados para o experimento realizou-se em11 salas do Instituto de Computação
da UFF (ver figura 2). Em cada sala foram feitas medições nos quatro cantos e no centro,
para cada medição foram capturadas29 amostras durante1min, e a cada15s foi feita
uma mudança de direção (Norte, Sul, Leste e Oeste). O processo incluiu56 pontos de
calibraç̃ao e5 PAs, dando um total de1624 exemplos. Numa fase de preparação dos
dados, os dados repetidos foram excluı́dos e separados na proporção1/3 para testes e2/3
para treinamento. O espaço de teste possui25m de comprimento e14m de largura.

A Figura 2 mostra a tela de execução da aplicaç̃ao de localizaç̃ao num dispositivo
handheldque seŕa descrita na subseção 4.3. As salas F e G são na verdade corredores.
Os quadrados pequenos representam os cinco PAs disponı́veis para os testes, enquanto
o ćırculo na sala ”C” mostra a localização atual do dispositivo ḿovel. Nos testes da
subseç̃ao 4.2, utilizou-se um PC com processador Athlon de2GHz e Sistema Operacional
Linux com kernel 2.6.9.

4.2. Testes de Desempenho

Os testes realizados visaram avaliar as técnicas k-VMP e RN sob vários aspectos: tempo
de execuç̃ao, pegada (footprint: área de meḿoria requerida para código e dados), precisão



Figura 2. Tela da aplicaç ão de localizaç ão

(em termos de coordenadas cartesianas) e tolerância a falhas. Para tanto, foram criadas
quatro bases de dados a serem utilizadas nas fases distintasdo processo de avaliação. Es-
sas bases são divididas em duas classes: a primeira, de sufixo sf, não leva em consideração
PAs falhos; a segunda, de sufixo cf, além dos mesmos exemplos anteriores, onde os PAs
funcionam corretamente, contém casos de falhas simples, ou seja, situações em que o
sinal de um dos PAśe perdido. Para efeito da fase de calibração, definimos duas bases,
BDsf e BDcf. Na fase de testes utilizamos as bases Tsf e Tcf. A tı́tulo de ilustraç̃ao,
para 3 PAs, o ńumero de exemplos nas diversas bases de dados BDsf, BDcf, Tsf e Tcf,
foi, respectivamente,236, 907, 91 e 395; para 4 e 5 PAs esses números aumentam. Cada
exemplo em uma dessas bases inclui o valor do sinal para até 5 PAs e o valor real das
coordenadas (x,y) do ponto em questão.

Um teste realizado nodesktopcomparou o tempo de execução da RN com o k-
VMP. Esseúltimo algoritmo precisa processar uma base de dados (ordenaç̃ao), que pode
estar armazenada em memória ou em disco. Mesmo quando armazenada em disco, os
exemplos s̃ao carregados para memória no momento da execução. A tabela 2 apresenta
os resultados da ḿedia de50 execuç̃oes de amostras retiradas das bases T, para o algo-
ritmo k-VMP. Como esperado, os tempos de execução em situaç̃oes sem falha são meno-
res do que aqueles em situações com falha. Vale lembrar que numhandheldos tempos
de execuç̃ao do k-VMP devem ser bem maiores, dada a diferença entre as plataformas
computacionais. Considerando a ordem de grandeza desses tempos, esse aumento pode
não causar diretamente um efeito perceptı́vel ao usúario. Contudo, durante a execução do
algoritmo outras funç̃oes essenciais poderão ser prejudicadas, e.g., recepção e envio de
mensagens, o que poderá perturbar indiretamente funções que estiverem em realização,
e.g., recepç̃ao de um v́ıdeo. Por outro lado, como uma rede neural já treinada ñao neces-
sita processar uma base dados para produzir sua resposta, ostempos de execução ficaram
sempre abaixo dos6µs, o que reduz as possı́veis interfer̂encias com outras funções da
aplicaç̃ao.

Um segundo ponto avaliado foi a quantidade de memória utilizada para a
implementaç̃ao dos ḿetodos. Isso torna-se um ponto crı́tico quando o algoritmo de
localizaç̃ao tem de executar em umhandheld, como parte de um sistema maior de
computaç̃ao senśıvel ao contexto. No caso do k-VMP, a parte relevanteé o tamanho da



Tabela 2. Tempo de execuç ão dos k-VMP (em microsegundos)
Somente meḿoria Disco e meḿoria

N◦ PAs en◦ exemplos sf cf sf cf
3 PAs; BDsf=236 BDcf=897 123 562 934 3446
4 PAs; BDsf=236 BDcf=1137 130 779 1085 5134
5 PAs; BDsf=236 BDcf=1377 133 981 1212 6967

base de dados. No caso dessa aplicação, a base BDcf ocupou aproximadamente57KB, o
que j́a é um tamanho significativo, anda mais se considerarmos que emum ambiente real
a área a ser ocupada pode ser muito maior do que os350m2 aqui assumidos. Umáarea
maior exige mais exemplos, e a solução pode apresentar problemas de escalabilidade. Já
no caso da RN, como o programa final contém somente os pesos já ajustados (i.e., não h́a
necessidade de BD), a pegadaé muito pequena. No caso de nosso exemplo, a memória
necesśaria foi cerca de5KB, incluindo o ćodigo.

Os testes a seguir avaliam a precisão alcançada pelos dois métodos. As figuras 3-
a e 4-a, e o primeiro grupo de colunas da figura 5 (BDsf, Tsf), mostram o resultado
obtido com as t́ecnicas, sem qualquer previsão para o tratamento de falhas. O impacto da
ocorr̂encia de uma falha em sistemas treinados sem essa hipótesée enorme (ver figuras 3-
b, 4-b, e 5, colunas BDsf, Tcf). Sistemas treinados assumindo-se a hiṕotese de falhas, em
funcionamento normal ou com um PA falho (ver figuras 3-c, 3-d,4-c, 4-d e os doiśultimos
grupos de colunas da figura 5), apresentam resultados bastante razóaveis, compaŕaveis
àqueles de sistemas treinados e executados sem falhas. Obviamente, h́a um preço a ser
pago em tempo de execução e em pegada no sistema. Finalmente, deve ser notado que
nesses experimentos o algoritmo k-VMP apresentou um desempenho ḿedio superior ao
da RN, em termos de precisão.

4.3. Aplicaç̃ao de Localizaç̃ao

Com base nos estudos e resultados obtidos e pela complexidadede desenvolvimento
das RN, esta subseção descreve brevemente a validação desta soluç̃ao atrav́es de uma
aplicaç̃ao de localizaç̃ao.

O desenvolvimento da aplicação inicia com uma fase de preparação dos dados
(como j́a visto anteriormente) que exclui os dados repetidos, injeta as falhas (gerando
novos exemplos simulando a ausência de sinal) e, finalmente, separa1/3 de dados para
teste e2/3 para treinamento. Aṕos a rede estar treinada, utilizou-se o utilitário snns2c
(do pŕoprio simulador SNNS), que converte a rede para um programa em C. O ambiente
EMbedded Visual C++ (EVC) serviu para gerar uma DLL a partir do código em C. A
aplicaç̃ao de localizaç̃ao, que chama constantemente a rede neural, foi implementada em
C# usando o Visual Studio .NET com a biblioteca Compact Framework. A DLL com a
rede neural resultou num código de5KB. A aplicaç̃ao de localizaç̃ao chama a dll a cada
2s e a tela do dispositivóe atualizada (Figura 2).

O dispositivo ḿovel utilizadoé um Pocket da HP com processador Intel PXA255
de400MHz, meḿoria de64MB SDRAM (56MB acesśıveis pelo usúario), ROM de32MB
e Sistema Operacional Microsoft Mobile Pocket PC 2003. Os pontos de acessos são da
Linksys, modelo WRT54G, padrão 802.11g,2, 4GHz.



Figura 3. M édia do erro para 3 PAs, usando 3-VMP e RN: (a) BD sf e testes sem
falhas; (b) BD sf e testes com falhas; (c) BD cf e testes sem fal has; e, (d) BD cf e
testes com falhas

Figura 4. M édia do erro para 4 PAs, usando 3-VMP e RN: (a) BD sf e testes sem
falhas; (b) BD sf e testes com falhas; (c) BD cf e testes sem fal has; e, (d) BD cf e
testes com falhas



Figura 5. M édia do erro para 5 PAs usando, 3-VMP e RN

O teste resumiu-se unicamente na movimentação entre as salas desligando-se ape-
nas 1 PA. A perman̂encia no mesmo local por no máximo5s já converge para a sala cor-
reta, o que pode determinar uma espera de(5+x)s para lançar uma adaptação. Ainda mais
testes s̃ao necesśarios para determinar a taxa de acerto, mas os resultados até o momento
são animadores. Uma implementação com k-VMP tamb́emé interessante para ampliar os
aspectos de comparação.

5. Conclus̃oes

Este trabalho analisou duas técnicas de localização de dispositivos ḿoveis em ambientes
fechados. O principal objetivo foi contemplar requisitos de toler̂ancia a falhas, com custo
baixo, considerando as limitações de dispositivos ḿoveis. Demonstrou-se que as duas
técnicas permitem obter uma boa precisão em presença de falhas a partir de uma base de
dados gerada com injeção de falhas.

Embora tenha apresentada precisão ligeiramente inferior, a técnica baseada em
RN destacou-se em aspectos, tais como a pequena pegada requerida e o menor tempo de
execuç̃ao, caracterı́sticas que podem facilitar sua utilização em dispositivos ḿoveis com
restriç̃oes de capacidade. Além disso, ela apresenta um diferencial no contexto de gran-
des espaços fı́sicos, que poderiam ser divididos em sub-áreas, que poderiam ser tratadas
pela simples mudança de pesos da rede. Nesse contexto, a utilização da t́ecnica k-VMP
implicaria numa troca de dados (base de dados) consideravelmente maior, gastando mais
recursos de comunicação.
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Abstract. Grid middleware such as OurGrid offer solutions for executing parallel  
tasks  on  a  grid  system.  In  such  systems,  users  submit  their  applications  for  
executions through a client broker. MyGrid is the client broker used for the OurGrid  
system;  it  is  in  charge  of  managing  task  executions  that  a  user  has  submitted.  
Although the broker is able to detect task failures and reschedule them, MyGrid itself  
constitutes  a  single  point  of  failure  from  the  user  perspective.  If  it  fails,  all  
knowledge of task executions is lost. Moreover, MyGrid is also a bottleneck, since 
hundreds,  or  even  thousands,  of  executions  could  potentially  be  spawned by  an  
application and need to be managed at the same time by a single broker. In this  
paper  we  present  the  design  and  implementation  of  a  fault-tolerant  distributed 
execution service that allows for load balancing and improves MyGrid performance.  
A checkpointing mechanism is used to ease the implementation of the service and to  
further increase system reliability.

1. Introduction

A  grid  system comprises  a  set  of  distributed,  heterogeneous  resources,  such  as:  personal 
computers, storage space, clusters, servers, etc., connected through a network. Grid computing 
has been proposed to cater for the high computational demand in different areas of research, such 
as physics, biology, astronomy and computer science itself. A grid user gains access to a grid 
system by using a grid middleware; with it the user can access a variety of services, such as: 
resource management, security services, monitoring services and execution services [Foster et. 
al., 2001][Foster and Iamnitchi, 2003].

The OurGrid system [Cirne et. al., 2006] is a peer-to-peer grid middleware in which sites 
lend their idle resources to gain access to resources from other sites when they need. The goal 
behind the use of the system is the execution of Bag of Tasks (BoT) applications, those parallel 
applications  in  which tasks  do  not  need to  communicate  among each  other.  The  OurGrid 
middleware has been used to support OurGrid's free-to-join community, which is in production 
since December 2004 (see http://status.ourgrid.org/ for a fresh snapshot of the running system).

Three main services compose the OurGrid system; these are the brokers, resources and 
peers. Peers are in charge of delivering resources, known as Grid Machines or simply GuMs, to 
the broker, known as MyGrid [Cirne et. al., 2003]. MyGrid runs in the user machine, named the 
home machine. GuMs offer an environment for the execution of tasks, computation requested by 
the broker is done on these .  A machine is available as a GuM if the User Agent service is 
running at  it,  this  service is  available  for  Linux,  Windows or  using OurGrid´s sandboxing 
solution called SWAN[Cirne et. al., 2006]. Peers also exchange resources amongst themselves, 
using the Network of Favours incentive mechanism [Cirne et. al., 2006]. An OurGrid site is a 
Local Area Network with Peers, Brokers and GuMs running on the machines that compose it.

Current  fault-tolerance in OurGrid is  only available for  the GuMs,  such failures are 
treated with checkpointing mechanisms [OurGrid Team, 2006] or with task replication [Cirne et. 
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al.,  2006][Cirne et. al.,  2003]. Home machine failures are not dealt with in any way, though 
proposals have been made to deal with such [Silva and Chao, 2004]. If it fails, all information on 
replica executions is lost. The fact that execution information is lost makes such failures have a 
great cost, since a MyGrid user will have to restart all pending executions, even if those have not 
failed. There is also a scalability problem with the current architecture; the home machine has to 
manage all pending executions, limiting the maximum number of executions that can be executed 
at a time.

In this paper we present the design and implementation of a distributed execution service 
for MyGrid, which is able to recover from failures and also load balance the management of 
pending tasks. We have decoupled the service from MyGrid and implemented a checkpointing 
mechanism that  is able to tolerate faults  in the home machine, at  the same time that  allows 
disconnected operation, ie. a user may submit an application, log off, and later log in the system 
to access the results  of the computation. With these mechanisms in place we hope to bring 
scalability and reliability solutions to MyGrid. Though implemented in the OurGrid system, this 
solution can be applied on other grid architectures  that  have a  similar  execution service as 
MyGrid´s.

The rest of this paper is structured in the following way. Section 2 describes MyGrid's 
current architecture, showing the life-cycle of a BoT application execution. Section 3 presents the 
design of a distributed execution service for MyGrid, named the Replicated Replica Executor, 
RRES. In section 4 implementation details for each of the RRES modules are described. Section 
5 concludes the paper with our final remarks in directions for future work.

2. MyGrid's Current Architecture

The MyGrid broker is the user interface for the OurGrid system. Whenever an application (or 
job) is submitted by the user, the broker contacts one of the peers in the peer-to-peer grid, named 
the local peer, and submits a request for the number of GuMs required to executing the job. The 
local peer routes the query to other peers and returns any available GuM to the broker. As the 
local peer starts providing the broker with GuMs, the broker initiates the scheduling of tasks in 
these GuMs.  To  improve performance tasks  may be  replicated and  executed in  parallel  in 
different GuMs. When one of the replicas finishes its execution, the results are collected and the 
other replicas of the same task are aborted. Soon after the job is completed, ie. all tasks have 
finished their execution, the broker returns the received GuMs to the local peer, which in turn 
returns each GuM to the peer that manages it. In summary, the broker encapsulates a scheduling 
service (Scheduler) that  matches replicas of a  task to GuMs and a  replica execution service 
(Replica  Executor  or  RE),  which manages  the  execution of  these replicas  on the  allocated 
machines.

The execution of a  task  is  performed in three phases: the INIT  phase in which file 
transfers occur from the home machine to the GuM on which the task will execute; the REMOTE 
phase in which computations of the task are executed on the remote GuM; and, the FINAL phase 
in which files are transferred from the GuM to the home machine.

The RE creates a thread for each new replica that  it needs to execute. These threads 
contact the remote GuM to perform the actual task execution. Each replica execution has to run 
the three phases of a task to conclude properly. To avoid replicas from overwriting each others 
outputs,  when one of these replicas finishes the REMOTE phase, MyGrid aborts the rest and 
concludes the task, executing its FINAL phase. Also, to provide fault tolerance, a replica that 
fails is executed again a few times. If the maximum number of executions is reached, MyGrid 
will declare the task as failed; also, if a user cancels a job then its tasks and replicas are set as 
cancelled. After  the replica  execution is  concluded RE  will send a  status  to  the Scheduler, 
according to the way the replica ended its execution (finished, failed, aborted or cancelled) [Cirne 
et. al., 2003]. The scheduler will then treat the result, according to its status, if necessary it also 
contact's the local peer to ask for more resources or to cancel requests for resources. Figure 1 
presents a graphical representation of the elements that constitute MyGrid and the interactions 



amongst them.

Figure 1. MyGrid's Current Architecture

3. A Distributed Execution Service

The Replicated Replica Executor Service (RRES) is a distributed execution service for MyGrid. 
It is composed of various REs that work individually and execute in an address space that is 
different from that  of the broker.  Each of these REs will run on a  different machine, named 
Replica Executor Machine (REM). By decoupling the broker from the RRES we allow several 
brokers to share a single RRES. The REES is an execution service for brokers running on the 
same site, being used for a single site we can assume that REMs will run on machines that are 
located on the same  local area network (the same one that composes the site).

The design of the RRES uses a master-slave replication model. The Master’s job is to 
schedule executions to Slaves and communicate with MyGrid, while the Slave’s job is simply to 
execute replicas. There is only one active Master process running inside the system, only this 
Master is known by the MyGrid brokers. Slaves will be able to contact the Master but not each 
other.  Slaves  will  also  be  able  to  communicate  with  MyGrid,  but  such  communication  is 
unilateral, Slave to MyGrid. Masters and Slaves are independent processes; they can be started 
separately, but in the RRES each REM will start both of them. The Slave process will be ready 
to execute replicas, but the Master process starts in sleeping mode and does nothing until it has 
to assume Master functionalities of the system. Being this way, if a Master fails another machine 
can promptly assume its position. Also, if there is only one machine running the server, than it 
can perform both functionalities.

Both the broker and joining Slaves discover the Master by reading a configuration file 
stored in the Network File System, NFS. This configuration file is created by the first REM that 
is initiated, being the first, this REM will immediately wake up its Master process. The file will 
contain only information necessary to lookup this REM's  host name and port.  When another 
REM starts up it will not alter the configuration file. From now on we shall refer to Master as the 
REM who is performing the Master’s functionalities within the RRES and as Slaves every other 
REM. The Scheduler module will be mentioned as MyGrid only.

The RRES will, from the MyGrid's perspective, work the same way as it does in the 
design discussed in the previous section.  Obviously, since they run in different address spaces, 
the actual mechanism used for them to communicate should allow for appropriate inter-process 
communication. For instance, in our implementation we use Remote Method Invocations (RMI). 
The other difference is that  a  different REM,  most likely unknown to MyGrid will probably 
execute the replica being sent for execution.

An execution on the new architecture is as follows: MyGrid brokers will submit jobs to 
the Scheduler the same way as they do in the previous design. The scheduler will now contact the 



Master, sending it information about this new request. When the Master receives new execution 
requests, information about the execution is sent to one Slave in the system, this Slave is chosen 
based on a simple load-balancing function. The chosen Slave will then execute the Replica as it 
does in the previously discussed architecture and then send the result back to the Master, who 
will then send back the result to MyGrid (see Figure 2).

Figure 2. RRES Architecture

Failures in MyGrid will no longer affect the RE,  and vice-versa,  since they now run 
independently. However, connection problems now rise, in the previous architecture they ran in 
the same address space and such a problem was impossible. To solve communication problems 
we must offer a reliable communication service for the contacts made within the system.  There 
must also be a failure detector monitoring the REMs in the system, so in case a Slave fails we 
can reschedule its  current  executions,  in case  the Master  fails  a  Slave must  take its  place. 
MyGrid's  home machine failure  and  Master  REM  failures  are  solved  using  checkpointing 
mechanisms. Also, to guarantee that the scalability problem is solved we must guarantee that 
each slave within the RRES has approximately the same load of executions.

The RRES solution is similar to the Master-Worker (MW) framework describe in [Goux 
et. al., 1999] and [Goux et. al.,2000]. Similarly task executions are submitted to the Master who 
takes care of dividing the work to the Workers. The difference is that  the Workers are the ones 
that  actually  perform task  executions.  This  creates  a  scalability  problem. The Master  must 
forward the whole task to the Worker; tasks with large data to be executed can cause the Master 
to become a bottleneck [Goux et. al., 2000]. Also, a task-dependency issue arises; applications 
that have task-dependencies implies on idle Workers while the dependencies are not computed 
[Goux et. al., 2000].

Some of OurGrid´s characteristics  and the RRES  features  are  enough to  handle these 
issues. BoT applications have no dependencies by nature, addressing the task-dependency issue. 
The scalability issue is addressed by the fact that no real computation is done by RRES Slaves, 
the GuMs  are  the ones who perform computation.  Also,  with the NFS,  no data  transfer  is 
required within the RRES. Slaves already have access to all the data that needs to be transferred 
in order to perform task executions, each Slave will handle these transfers according to tasks that 
are scheduled to them.



3.1. Load Balancing

A Load Balancer guarantees that every Slave will have approximately the same load. Since each 
REM is composed of one Slave and one Master,  we can assume that  each REM will have 
approximately the same load according to replica executions, because only the Slave process is 
always active. The load balancer depends on the ordering of replica executor ids. We have chosen 
to identify our REMs using the last byte of their IP addresses, ie. a machine with IP address 
150.165.85.61 will  be  identified by  id=61,  and such  identification is  unique inside a  LAN, 
guaranteeing that each REM will have a unique id.

Suppose the system is composed of 4 REs, one being the Master and their ids are 32, 72, 
51 and 79. The Master id is the REM who started first, ie. 32; the first Slave to join the service is 
identified by id 72; it is also the next Master, if the first one fails. When the time comes for a 
Slave to become Master it will wake-up the Master process running at its machine, it will also 
update the configuration file that points to the Master of the system.

Replicas are submitted from MyGrid to the Master. Each replica contains information so 
that  one can identify its  owner,  job,  task and replica  number.  The Master  maintains a  task 
counter, n, that is incremented when replicas of a new task, ie. replicas with different owner-job-
task fields, are received. These new replicas will then have an associated task number, based on 
the counter, and one of the Slaves will be scheduled to execute the replica. The replica with task 
number n will be assumed by the RE with id x obeying the following relation x = n % (number of  
REs in the system), where a % b is the remainder of the division of a by b; x is not the id of the 
Slave that will execute the replica, but its position in the ordered list. Supposing the ids are 32, 
72, 51, 79 and x = 2; the chosen Slave is the one with id 72.

The reason that the function is based on a task counter and not a replica counter, is that 
only one replica of a task may enter the FINAL phase. This is a MyGrid solution to avoid more 
than one finished replica of a task, avoiding duplicated/corrupted results. Managing this condition 
is easier if every replica of a task goes to the same Slave. If that was not the case, the system 
would be more overloaded with messages indicating which replicas should be allowed to enter the 
FINAL phase.

3.2. Reliable Communication

3.2.1. Contacts from the MyGrid broker to the Master and from the Master to the Slaves

In the system three messages are sent from the MyGrid broker to the Master, they are: 1. Use 
Service; 2. Execute Replica; 3. Cancel Task. The first message is to be processed only by the 
Master, but the other two have to be forwarded by the Master to the Slaves. So a guarantee has 
to  be made that  both Slaves and Master  received the message.  These messages have to  be 
processed in the order that they are issued; we cannot have a Cancel Task being processed before 
an Execute Replica, if the replica is of the same task. Also we cannot have any of the two last 
messages before the first one. To solve this problem, messages sent from the MyGrid broker to 
the Master obey a queue policy; the first message of the queue has to be confirmed before the 
following is sent. When the message is confirmed it is removed from the queue, and the next 
message can be sent. Message receivers ignore duplicate messages, and just confirm them again, 
since the problem may have occurred with the acknowledgement message.

Previously it was said that the MyGrid uses cancels job operation. This was changed to 
cancel task to guarantee that the queue based communication would work. If it were the contrary 
the master would receive a cancel job and forward it to all Slaves. MyGrid knows information on 
executing tasks, it is simpler for MyGrid to find out which of its tasks have to be cancelled and 
send only the according messages.

The Use Service message is sent only to the Master; when it is processed the Master will 
acknowledge the reception of message to the MyGrid broker. The other two messages have to be 
forwarded to the Slaves, and also confirmed by them. Figures 3 and 4 depict these messages.



Figure 3. Use Service Message Exchange

Figure 4. Replica Execution Message Exchange

3.2.2. Contacts from Slave to Master and Master to MyGrid

Two messages are sent from Slaves to the Master, they are: 1. Join Service; 2. Replica Execution 
Result. Unlike the previous messages these ones do no have to follow any order; they correspond 
to execution results which are naturally unordered (there is no way of telling which execution will 
end first). MyGrid already treats them as unordered.

Slaves also have to contact the Master informing their arrival in the system. Like MyGrid
´s message, this one has to be processed before any other. This is because the Slave will only be a 
part of the system after its join message is processed, and will have no other messages to send 
before this one. Since these messages do not follow any given order, they have to be identified in 
some way. So that it is known which message the acknowledgement is for.  Messages will be 
identified  by  their  replicas,  since  replicas  are  unique  in  the  system  there  is  no  risk  of 
acknowledging the wrong message. Figures 5 and 6 depicts these interactions. 

Figure 5. Join Service Message Exchange



Figure 6. Replica Result Message Exchange

3.2.3. Failure Detection Service

Being composed by different machines,  the RRES  will need to  know when instances of the 
service have failed. Knowing these it will be able to recover from such failures. Since the RRES 
is designed to run on OurGrid sites, it is assumed that it will be running on a local area network. 
Perfect Failure Detectors require synchronous systems over which they can be built [Larrea M. 
et. al., 2004]. With the limitation that the RRES will run from within a LAN, we are able to use 
the Perfect Failure Detector (PFD) described in [Brito A. and Brasileiro F.,  2004]. This PFD 
runs directly from a Linux Kernel, creating a hybrid system - an asynchronous system with a 
small part of it that is synchronous. It is on this synchronous part that the PFD will run.

We call a Failure Detection Service (FDS) the set of failure detections modules running 
in distributed machines; REMs will be started only on these machines. Machines inside the FDS 
are identified through ids given when the PFD is loaded on such machine.  As said before the 
system identifies REMs using the last byte of their IP addresses, these are unique in a LAN and 
help to guarantee that the PFD does not make any wrong suspicions.

3.3. Checkpointing

3.3.1. MyGrid checkpointing

MyGrid´s checkpoint will store a unique broker id that is a randomly generated long value, a job 
counter and the status of all pending jobs. The unique id is used to identify brokers in the RRES; 
it guarantees that if the same broker is started on a different machine. The RRES will be able to 
identify it. Using MyGrid´s id and the job counter, we are able to make any replica unique in the 
system; these are identified by the String “mygridId.jobId.taskId.replicaId”. The checkpointing 
mechanism for MyGrid job status work as follows:

1. Job submission. When a job is submitted, the job counter is incremented and its initial 
state is checkpointed.

2. Execution. After submission, all replicas are in a READY state. When any of them has 
its state changed to RUNNING, i.e. when the scheduler matches a replica with a GuM, 
the state of the replica is checkpointed again.

3. Final phase. When a result for the running replica is returned, its state will change to 
either  FINISHED,  FAILED,  CANCELLED  or  ABORTED.  This  new state  is  now 
checkpointed. When all replicas of the job are finished, the checkpoint information on 
that job is removed.

3.3.2. Master checkpointing

Checkpointing mechanisms are also included in the Master, this mechanism is composed of two 



checkpoints:  Replica  Execution  Status  checkpoint  and  Broker  results  checkpoint.  These 
checkpoints  have to  be stored on an  NFS  accessible by  every REM  in the system; this  is 
necessary so that the checkpoint is available to any REM in case it has to become the Master.

The first checkpoint will contain replica execution status. This checkpoint also contains 
information on Slaves. This guarantees that in case of failures, replicas will not have to start over 
and it works as follows:

1. New Slave wants to join the system. The new Slave sends a remote object and the id 
being used by the FDS to the Master. The remote object will contain methods that the 
Master  will use to contact  it.  The id and the remote object are  checkpointed by the 
system.

2. Execute Replica Request. When a new execute replica request is received the state of 
the replica and the allocated GuM is checkpointed. A Slave will be scheduled to execute 
the request.

3. Slave has sent back a result. When the Slave sends a result back to the Master, the state 
of this result is checkpointed. The previous information regarding the replica execution is 
removed from the checkpoint. Information on this broker will be looked up and the result 
will be sent back to MyGrid; information on this replica execution is removed from this 
checkpoint. The information looked up is the remote object used to contact the broker. 
The id of the broker will be contained inside the replica as well as its result.

4. Slave leaves the system.  When a  Slave leaves the system for any reason,  including 
failures,  information  on  this  Slave  is  removed  from  the  checkpoint.  Any  pending 
executions are re-scheduled by the Master.

The other checkpoint will contain information on MyGrid brokers. This guarantees that 
in case of failures the Master will still know how to contact MyGrid brokers. It works as follows:

1. New Broker wants to use the RRES. When a new broker wants to use the system, it 
will send to the Master its id and a remote RMI object, with the methods that RRES will 
use to contact it. This information is checkpointed at this moment.

2. Old broker wants to use the RRES. If a broker has changed the machine that it was 
running on, it will contact the Master the same way as it did before. Its new remote 
object will be checkpointed with the same id. This information will overwrite the old one.

3. A result has been received for a Broker. When a Slave sends a result to the Master, 
this result is associated with the broker inside the checkpoint (according to the id of the 
broker) and is also checkpointed.

4. MyGrid confirms a result.  MyGrid will now have to confirm when it has received a 
result. When this is done information on the result is removed from the checkpoint. There 
will now be no more information about the replica in the system.

3.4. Failure recovery

3.4.1. Slave Failures

Let us first explain the possible states of a replica execution: (1) The replica is known by the 
RRES but has not started execution on the chosen Slave; (2) The replica is executing on a Slave; 
(3) A replica is finished, but its result has not yet been sent to the broker; (4) The broker received 
the result of the replica and the replica can be removed from the system. The failure recovery will 
vary  according to  the state  that  the replica  execution was  in,  these recovery actions are  as 
follows:

1. A Slave failed in states 1 or 2.  When the failure detector warns the system that the 
Slave has failed, the Master will lookup the replicas that this failed Slave was responsible 



for, these will be re-schedule these to other Slaves. The Slave that is now in charge of the 
execution must kill the execution that the previous Slave started.

2. A Slave failed in states 3 or 4. Information on the result is known by the Master, since 
the Slave will send the result back to it. Nothing has to be done with a result in case the 
Slave that was executing its replica has failed; this result has to be sent back to MyGrid 
as usual.

3.4.2. Master Failures

Since the Master represents a bridge between contacts made by MyGrid brokers and Slaves, a 
failure in the Master it will cut the connection between brokers and Slaves. The system cannot 
wait for the Master to come back up, so that these connections are re-established. In this case a 
Slave will assume the Master’s responsibilities. To allow this recovery, some problems need to be 
addressed. (1) Which Slave will become the new Master? (2) How will MyGrid brokers and other 
Slaves know the new Master? (3) How will the new Master continue activities like nothing had 
happened? (4) Who will be responsible for the replicas that the Master was executing? Solutions 
to these problems are:

1. Problem 1: Slaves know when they have to become Masters because they receive the list 
of ids that came before them when they join the RRES. When all of these ids have failed 
they know that  they have to  assume the Master  role.  The fact  that  ids  are  unique 
guarantees this property.

2. Problem 2: The new Master will update the configuration Master that pointed to the old 
Master, so that it now points to the new Master.

3. Problem 3: The new Master will read the checkpoints, and based on the information 
contained in the checkpoint it can wait for messages and continue scheduling activities.

4. Problem 4: In this case, the solution will be the same as if a Slave had failed. The new 
Master will act the same way but the failed id will be the id of the old Master. 

4. Design and Implementation

4.1. Master Interface

The Master,  being contacted by both MyGrid brokers and Slaves,  must define methods that 
provide ten  basic  functionalities.  These  functionalities  can  be  divided into  three  types:  (1) 
methods used by MyGrid broker; (2) methods used by Slaves; (3) one wake-up method called 
when the sleeping master process has to assume the Master role of the RRES.

Methods of type (1) and (2) represent the messages exchanged from the MyGrid broker 
to the Master  (executeReplica, cancelReplicasOfTask, confirmResult and useTheService); and 
from the Slaves to the Master (replicaAborted, replicaFailed, replicaFinished, replicaCanceled 
and joinTheService). The first two methods of type (1) are scheduled to a Slave, the third used to 
acknowledge a result, and the fourth used so that the Master can identify that a MyGrid will use 
the service.

The first four methods of the type (2) are called by the Slaves so that the Master can send 
back the corresponding result to MyGrid. The other method is used to signal that a new Slave 
wants to join the service. The wake-up method, named reallyBecomeMaster, is used by the slave 
process when it detects that it is time for this machine to become the Master.

4.2. Slave Interface

The Slave interface must  define only execution related methods,  and  two acknowledgement 
methods, all of them are called by the Master only. Executions methods are: executeReplica and 
cancelReplicasOfTask.  Different  from the Master's  versions  of  these methods,  they actually 



perform  the  action  requested.  The  acknowledgement  methods  are  confirmResult  and 
confirmMembership. The first being used so to acknowledge that the Master has received the 
result and the later used to confirm that this Slave is a member of the service.

4.3. Remote Scheduler Interface

MyGrid´s Scheduler module must also have a new remote interface used to receive contacts from 
the Master. This interface is called RemoteSchedulerInterface. It defines the following methods: 
replicaAborted,  replicaFailed,  replicaFinished,  replicaCanceled,  youMayUseTheService,  
taskCanceled and executionStarted. The first four methods are used to receive results and are 
forwarded to be treated by the scheduler as it currently does.

The other three messages are used for confirmations, they unblock the communication 
queue so that other messages can be processed.

4.4. Reliable Communication Service

When any module of the OurGrid system sends a message to a different module, this message is 
identified as an event. Events are stored inside a queue and only one event will be removed from 
the queue to be processed inside a module at a time [Cirne et. al., 2006]. This is used so that only 
one thread will be executing the code at a given time.

We have not broken this property in the new RRES architecture; the architecture is also 
composed with events and event queues. Currently no guarantee can be made if a event is ever 
processed, a failure may occur while the event is still in the queue, now a possibility since the 
modules are in different machines. In case this happens we cannot have the module that made the 
contact believe that this event was processed. This guarantee has to be sent back by the module 
that  was contacted, to guarantee that  a  message is processed we will have the sender of the 
message resending it until a confirmation is received.

To support  reliable communication a  simple Messaging System was developed. It  is 
composed by  CommunicationEvents,  CommunicationRequests  and  EventProcessors.  A sender 
module  will  manage  communications  being  made  using  the  CommunicationEvents and  the 
EventProcessor. CommunicationEvents encapsulate CommunicationRequests. The event is used 
only by the processors. The receiver module will receive a  CommunicationRequest,  these will 
have a  method called  acknowledge() that  takes care of communicating back with the sender 
module acknowledging the request.

Two  kinds  of  EventProcessor have  been  developed.  Both  of  them keep  trying  to 
communicate with the receiver until told otherwise. The difference between them is in the order 
which events are processed. The first obeys a queue in which an event is processed only after the 
one before  it  is  removed,  following a  FIFO  policy;  this  kind of  event  processor  is  called 
QueueBasedCommunicationEventProcessor.  The first  event will be re-processed in fixed time 
intervals until it is removed, then the second event will follow the same steps and so on.

In the second kind, events are independent; they are processed in no fixed order, each 
event being re-processed in fixed time intervals independent from any other. To support removal 
of events these have to be identified in some way, for this reason this kind of event processor 
receives an  Object with the event,  used to identify the event.  This  event processor is  called 
IDBasedCommunicationEventProcessor.  Normally, when  acknowledge()  is called the receiver 
takes care of removing the event from the processor.

4.5. Failure Detection Service

Being a Java Application, the RRES cannot talk directly to the PFD without the use of native 
code (pure Java code cannot talk directly to the Operating System). A simpler approach has been 
chosen to make this communication possible. A mediator is used; this mediator is a device file 
that is controlled by the PFD, such file is called pfdfile. When the file is read it will show a list 
containing the correct  ids,  in other words,  ids that  are  alive within the service.  The failure 



detection can start execution by writing RPFD (Run Perfect Failure Detector) to the file; it can 
be stopped by writing SPFD (Stop Perfect Failure Detector). 

A Java Library was developed, it is able to communicate with the Failure Detector using 
the file; it is called PFDOracle (Perfect Failure Detection Oracle). With it a user can inform a set 
of machines to monitor and will be notified of failures when such machines fail. It is also able to 
start  and stop the Failure Detector by writing to the file. The PFDOracle has a basic service 
interface called PFDOracleServices that defines the basic methods for working with the PFD. It 
also has another interface called PFDOracleListener. Implementers of this interface are notified 
when an id has failed through the method idHasFailed.

4.6. Checkpointing

Checkpoints are based on Java Serialization. Serialization allows a user to store Java Objects to a 
file and recover such objects, all a user has to do is make the Class that represents the object 
implement the  Serializable interface. With checkpoints the Master and MyGrid will have the 
capability of performing crash-recovery. Java checkpointing mechanisms like the ones described 
in [Silva et. al., 2002] and [Lawall and Muller, 1999], store the state of an object in fixed time 
intervals or whenever a certain method is called. We have developed journal based checkpoints to 
have more control  over the failure-recovery.  When recovering failures  the journal  will have 
information on what was happening with the system before failure and not only a set of persistent 
objects.

Some parts  of the RRES will need to be constantly performing checkpoint, supposing 
that MyGrid sends a task execution to the Master. If this information is not checkpointed before 
acknowledging MyGrid, the execution information can be lost forever if the Master fails. For this 
reason we do not use timely checkpoints. The checkpoint system developed stores information in 
real time, synchronized with the file-system, i.e. as soon as some information is received it will be 
stored  in  the  checkpoint.  This  kind  of  checkpointing  was  also  developed  to  decrease 
checkpointing time; it will probably increase recovery time, since the whole journal will have to 
be read and interpreted.

This incremental checkpointed will probably become very large with time; to limit the 
size of the journal a  second journal  is  kept within the checkpointer’s memory. The memory 
journal is update on the same time as the file one, but the memory journal will trim old entries 
according to the status of new ones. So, supposing that a Job has finished, any entry related to 
that Job can be removed from the journal; to do this constantly on disk can be quite an overhead. 
When the file journal reaches a maximum size limit it will be replaced with the one in memory. 
At the time of replacement the checkpointer will freeze the checkpoints by preventing current 
threads  to  use  it.  When the replacement is  done and the checkpoint  is  completed,  they are 
unfrozen.  This  freeze operation is  implemented by blocking any Java  Threads  accessing the 
checkpoint.

There  are  three  main  entities  involved  with  checkpointing.  The  two  interfaces 
JournalWriter and JournalReader, and the class JournalEntry. Implementations of the first two 
are used to write and read the checkpoint. In the RRES we use a FreezeBasedJournalWriter that 
adds the freezing functionalities. The  JournalEntry contains the information that  will actually 
compose the checkpoint.

5. Conclusions

In conclusion we can list the main characteristics of the RRES:

1. Adaptability –  New Slaves can join the system and no new configuration is needed so 
that executions can be scheduled to these Slaves. Also the system can easily adapt to 
REM failures.

2. Dynamism –  New execution requests  sent  by  MyGrid  are  scheduled to  Slaves  on 



demand. Results are also sent back to MyGrid as soon as they are available. Only in the 
case  that  MyGrid fails  are  these characteristics  broken. Nevertheless,  they are  valid 
again, as soon as MyGrid recovers.

3. Reliability –  Communication is  reliable inside the system, also,  faults  are  tolerated. 
Using both reliable communication and fault recovery, failures do no affect the system 
and are unnoticed by both MyGrid and REMs.

4. Scalability –  REMs do not perform large computations,  their job is only to manage 
executions. Since this management is distributed amongst REMs, a system with demand 
proportional with the number of REMs will not have any scalability issue.

The system brings fault-tolerance to MyGrid. It also makes its architecture more service-
oriented. We expect that the functionalities performed by MyGrid will improve in execution-time, 
now that  the replica execution overhead has been removed from it.  The next step will be to 
experiment with the RRES and verify these assumptions, and also to verify the cost of fault-
tolerance in a MyGrid.

A prototype of the system has  been developed, experiments will be made using this 
prototype so that the REES may become a part of OurGrid's production releases.
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Abstract

OurGrid  is  a  middleware  that  supports  the  execution  of  applications  on  
resources available in a grid.  A central node performs the scheduling and  
control of applications, which makes it a critical element in the system in case  
of faults. Aiming to decrease the loss of computation caused by crash failures  
of  the central  node,  we propose an implementation of  a  rollback recovery 
mechanism.  The  overhead of  this  mechanism on the  OurGrid  scheduler  is  
assessed in scenarios with various characteristics.

Resumo

O OurGrid é um middleware que oferece suporte à execução de aplicações 
nos  recursos  disponíveis  em  um  grid.  Nesta  ferramenta,  o  controle  e  o  
escalonamento das aplicações são feitos por um nó central, o que o torna um 
elemento crítico do sistema, em situação de falha. Visando diminuir a perda 
de computação causada por colapso no nó central do OurGrid, este trabalho 
apresenta uma implementação de mecanismo de checkpointing e respectiva 
recuperação.  O  impacto  do  mecanismo  no  desempenho  do  escalonador  é  
avaliado em cenários com características distintas.

1. Introdução

A computação em  grid (ou computação em grade)  tem emergido como uma área de 
pesquisa  importante  por  permitir  o  compartilhamento  de  recursos  computacionais 
geograficamente distribuídos entre vários usuários [Foster; Kesselman, 2003]. Contudo, 
a heterogeneidade e a dinâmica do comportamento dos recursos em ambientes de grid 
torna complexo desenvolver e executar aplicações [Bosilca et al., 2002]. Existem várias 
plataformas de grid que tentam contornar estas dificuldades, e dentre elas pode-se citar: 
Globus [Foster; Kesselman, 1998],  Legion [Grimsham, 1997] e  OurGrid [Andrade  et 
al.,  2003].  Estes são exemplos de sistemas que oferecem suporte  para a execução e 
gerência de aplicações paralelas e distribuídas em ambientes de grid.

O OurGrid, além de aspectos relativos à execução de aplicações distribuídas em 
ambientes de computação em grid, oferece e gerencia um esquema de troca de favores 
entre usuários. Neste esquema, instituições (ou usuários) que possuam recursos ociosos 
em um dado momento podem oferecê-los a outros que deles necessitem. Quanto mais 
um domínio oferecer recursos ao  grid, mais será favorecido quando precisar, ou seja, 
terá prioridade mais alta quando requisitar máquinas ao grid. O software MyGrid [Costa 



et al., 2004] é parte integrante do OurGrid. É através dele que o usuário interage com o 
grid, submetendo  e  gerenciando  suas  aplicações.  Assim,  as  funcionalidades 
incorporadas ao MyGrid repercutirão sobre as execuções do OurGrid.

No modelo de execução do  MyGrid,  as tarefas são lançadas pelo nó central, 
chamado de  máquina base,  que  coordena todo o escalonamento.  As máquinas  que 
executam as  tarefas  são  denominadas  máquinas do grid (GuMs).  A máquina  base 
apresenta  um  comportamento  caracterizado  na  literatura  como  “ponto único  de 
defeitos”, pois seu colapso faz com que todos os resultados do processamento corrente 
sejam perdidos. Isto pode significar horas ou até mesmo dias de processamento perdido, 
dependendo das aplicações. Visando suprir esta deficiência, este trabalho descreve o 
funcionamento e a implementação de um mecanismo de checkpointing (ou salvamento 
de estado), usado como base para a recuperação por retorno, que permite ao sistema 
voltar a um estado consistente, com perda parcial de dados, após um defeito da máquina 
base. A viabilidade do mecanismo de recuperação foi estudada, de forma preliminar, em 
um  trabalho  anterior  [Balbinot  et  al.,  2005].  Os  resultados  do  presente  trabalho, 
entretanto, não são diretamente comparáveis em termos numéricos, pois o código da 
simulação implica em diversas simplificações e estimativas – que se modificaram na 
implementação real.

A recuperação por retorno é uma técnica utilizada para a obtenção de tolerância 
a  falhas  em  sistemas  computacionais.  Ela  se  baseia  no  salvamento  de  estados  de 
execução de uma aplicação.  O conteúdo deste  salvamento é  chamado  checkpoint,  e 
corresponde ao conjunto de informações sobre o estado de execução de uma aplicação 
que é suficiente para restabelecer, consistentemente, o fluxo de processamento após a 
ocorrência  de  uma falha  e  detecção  correspondente  [Plank,  1997].  Esta  técnica  foi 
incorporada à máquina base do MyGrid, modificando-se o código-fonte. Com isto, ela 
salva,  em  armazenamento  estável,  o  estado  (estruturas  de  dados  e  informações  de 
controle imprescindíveis) capaz de restaurar o sistema após uma falha, oferecendo uma 
alternativa à sua característica de ponto único de defeito. Os checkpoints são obtidos e 
salvos a cada mudança de estado do escalonador do nó central; essas mudanças ocorrem 
ao ser lançada uma nova tarefa e quando uma tarefa retorna um resultado (execução 
bem-sucedida).

O texto está organizado como segue. Na seção 2, são descritas as características 
do OurGrid e  é  detalhado o funcionamento do  MyGrid,  sua estrutura operacional  e 
política de escalonamento. Na seção 3, é apresentado o modelo de funcionamento e a 
implementação do mecanismo de  checkpointing, bem como as ações para recuperar a 
máquina base em caso de falhas. Na seção 4, é avaliado o impacto do mecanismo sobre 
o desempenho, através da execução de aplicações em diferentes cenários, explorando 
diferentes características. Por fim, na seção 5, são apresentadas algumas conclusões.

2. Estrutura do OurGrid

O OurGrid é uma plataforma que oferece suporte à execução de aplicações bag-of-tasks 
(BoT)  em  grids computacionais.  Ele  abstrai  o  gerenciamento  de  recursos  e  o 
escalonamento de tarefas, escondendo do usuário a complexidade intrínseca dos grids, 
como  a  heterogeneidade  e  a  dinâmica  de  recursos,  por  exemplo. Ele  também  é 
responsável pela alocação de recursos, desonerando o usuário, que pode se concentrar 
exclusivamente na aplicação.  A plataforma  é de código aberto (disponibilizada sob a 
licença GPL), desenvolvida em Java  e scripts shell. A comunicação entre processos é 
feita via RMI (Remote Method Invocation).



O OurGrid é composto basicamente por três entidades: o MyGrid, os Peers e os 
UserAgents.  O  MyGrid é  o  principal  componente, sendo  responsável  pelo 
escalonamento de tarefas e pela gerência dos recursos. Ele também é a interface do 
sistema: através dele ocorre toda a interação entre o usuário e o grid (especificação da 
topologia, submissão e acompanhamento da execução de tarefas) [OurGrid, 2005].  O 
Peer organiza e disponibiliza o acesso às máquinas do  grid, denominadas GuMs, que 
compõem  um  domínio  administrativo.  Este  domínio  pode  ser  uma  rede  local,  um 
cluster ou  qualquer  conjunto  de  recursos  computacionais  compartilháveis  (para 
processamento  e/ou  armazenamento).  O  conjunto  de  vários  peers forma  uma 
comunidade, na qual cada peer doa uma determinada quantidade de recursos. A partir 
disso, é formada a  rede de favores, na qual os recursos são compartilhados de acordo 
com a prioridade de cada peer. A prioridade é determinada através de créditos que um 
domínio obtém em função dos recursos que cedeu ao grid. Domínios que contribuíram 
mais são priorizados quando requisitarem recursos do grid [Cirne, 2002]. O UserAgent 
é a entidade localizada nas máquinas do grid, tornando-as aptas a participar do grid. O 
UserAgent fornece um conjunto de  serviços como: a execução e o cancelamento de 
tarefas submetidas pela máquina base; recebimento de arquivos vindos da máquina base 
e a transferência de arquivos para a máquina base.

2.1. Funcionamento do MyGrid

No modelo de computação bag-of-tasks existe um conjunto de tarefas cuja execução é 
completamente  independente,  implicando  a  inexistência  de  comunicação  entre  elas. 
Além disso, não existe relação de ordem entre as tarefas [Cirne et al., 2004]. 

A figura 1 ilustra a relação entre a máquina base, que controla a execução das 
tarefas,  e  as  máquinas  do  grid,  que  efetivamente  as  executam. A  máquina  base 
armazena os programas que serão executados remotamente, os dados de entrada das 
tarefas e recolhe os resultados das tarefas computadas. A máquina base, assim como as 
do  grid,  não tem requisitos especiais, pode ser o  desktop do usuário.  Ela recebe do 
usuário a descrição das tarefas a executar, escolhe qual processador usar para cada uma, 
submete e monitora cada uma delas segundo a estratégia de escalonamento definida.

Figura 1: Estrutura do MyGrid

Executar  uma  tarefa  envolve  as  seguintes  etapas:  i) transferir  os  arquivos 
necessários da máquina base para a máquina que executará a tarefa;  ii) executar o(s) 
programa(s)  transferido(s);  iii) transferir  os  arquivos  de  saída,  caso  tenham  sido 
gerados, da máquina do grid para a máquina base.

O  MyGrid oferece  duas  estratégias  de  escalonamento  de  tarefas:  Workqueue 
com Replicação [Paranhos; Cirne; Brasileiro, 2003] e o Storage Affinity [Santos-Neto et 
al., 2004].  A  primeira  é  recomendada  para  aplicações  que  realizam  computação 
intensiva, enquanto a segunda é mais adequada para aplicações que processam grandes 



volumes de dados.

2.2. Aplicações como Jobs

Uma aplicação é composta  de tarefas (tasks)  relacionadas (mas idempotentes e  sem 
relação de ordem), que o MyGrid agrupa na forma de jobs, e cuja descrição é feita em 
um arquivo de descrição de jobs (job description file). Para executar as tarefas de um 
job,  é criado um conjunto de entidades, chamadas de  réplicas. Para cada tarefa será 
criado  um  número  de  réplicas,  definido  pelo  usuário,  e  elas  são  criadas  em  duas 
situações:  quando  uma  réplica  falha,  uma  nova  réplica  pode  ser  criada  para  tentar 
concluir a execução, ou pelo mecanismo de criação de réplicas visando aumento de 
desempenho. Neste segundo caso, o MyGrid gerencia a execução de múltiplas réplicas 
da mesma tarefa em diferentes máquinas. 

Uma tarefa do MyGrid possui três fases: a inicial, a remota e a final. Na inicial, 
são transferidos  para  a  máquina do  grid os programas que realizarão a  tarefa  e,  se 
existirem, os arquivos de entrada necessários. Na fase remota, a tarefa é executada; e na 
final,  a  máquina base  busca os arquivos resultantes da execução. As fases inicial  e 
remota são executadas por todas as réplicas da tarefa, mas somente uma terá permissão 
para executar a fase final. Quando a réplica que obteve permissão para executar a fase 
final concluí-la, as outras serão abortadas. Entretanto, se esta réplica falhar, outra obterá 
a permissão para concluir a fase final. 

Os jobs, as tarefas e as réplicas, passam por vários estados durante seus ciclos de 
vida. O estado de um job depende do estado das tarefas que o compõem, que por sua 
vez dependem do estado das suas réplicas. Quando um job é submetido ao escalonador, 
ele entra no estado ready, pronto para ter suas tarefas escalonadas. As tarefas também 
entram no estado ready, pois já foram criadas mas não tiveram a sua execução iniciada. 
Para  que  uma  tarefa  tenha  sua  execução  iniciada,  é  preciso  que  sejam  criadas  e 
escalonadas as suas réplicas. Se um job possui pelo menos uma tarefa sendo executada, 
ele está no estado running. Já uma tarefa é dita running se possui no mínimo uma das 
réplicas em execução. Se um job ou uma tarefa concluírem sua execução com sucesso, 
eles  entram  no  estado  finished.  O  estado  failed caracteriza  uma  falha  durante  a 
execução de uma ou mais tarefas. O estado canceled ocorre, tanto para um job quanto 
para uma tarefa, quando a execução é interrompida. As transições de estado das réplicas 
são idênticas às das tarefas, exceto por não entrarem no estado ready.

2.3. Visão geral dos componentes do MyGrid

O MyGrid é composto por um conjunto de componentes, que interagem permitindo à 
máquina base gerenciar a execução dos  jobs submetidos. Os principais componentes 
são:

 Scheduler:  é  o  escalonador  propriamente  dito  do  MyGrid.  Ele  escalona  as 
tarefas para que sejam executadas nas máquinas do grid.

 Replica Executor: cuida da execução e gerência das réplicas nas GuMs.

 GuMProvider  (GuMP):  fornece  máquinas  ociosas  para  o  Scheduler, quando 
este  as  requisitar.  Cada  GuMP  gerencia  um conjunto  de  máquinas  do  grid, 
definindo quais estão disponíveis e a forma de acessá-las.

A figura 2 ilustra, numa visão de alto nível, o funcionamento do MyGrid. Após 
criado, o  Scheduler aguarda que  jobs sejam submetidos pelo usuário. Ao receber um 



job,  o  Scheduler determina  quantas  máquinas  serão  necessárias  e  as  requisita  aos 
GuMProviders.  A  requisição  é  feita  para  todos  os  GuMProviders conhecidos  pelo 
Scheduler. A quantidade de máquinas requisitadas varia de acordo com o número de 
tarefas do job, o número de réplicas por tarefa e a heurística de escalonamento.

Figura 2: Visão geral dos componentes do MyGrid

Cada GuMProvider é responsável por um conjunto de GuMs, e ao receber um 
pedido  por  uma  determinada  quantidade  de  máquinas,  ele tenta  disponibilizar 
exatamente este número de máquinas, ou, se não for possível,  somente as máquinas 
disponíveis. Portanto, as GuMs são entregues ao Scheduler à medida em que se tornam 
disponíveis, até que o número necessário de máquinas seja alcançado. Para cada GuM 
recebida, o Scheduler cria uma réplica da tarefa escolhida para ser executada. Depois de 
criada, a réplica e o nome da GuM são entregues ao  Replica Executor, para que seja 
efetivamente executada.

3. Implementação do Sistema de Checkpointing e Recuperação

Utilizar técnicas de tolerância a falhas é fundamental para fazer com que o sistema 
complete sua computação mesmo na presença destas. Adicionalmente, os mecanismos 
empregados não devem degradar significativamente o desempenho global do sistema.

Na atual implementação do MyGrid, a máquina base centraliza o gerenciamento 
e  o  escalonamento  das  tarefas,  e  a  ocorrência  de  falhas  nela  resulta  na  perda  dos 
resultados de todas as tarefas que estavam sendo executadas no grid sob seu controle, 
pois  ocorre  a  perda  de  toda  computação  relativa  às  concluídas  (finished)  e  às  que 
estavam  em  andamento  (running).  Neste  caso,  é  necessário  re-executar  todas  as 
aplicações que estavam em andamento no grid. As falhas que ocorrem em máquinas do 
grid não são tão críticas quanto às da máquina base, pois naquelas somente a tarefa que 
estava em execução é perdida. Além disso, o efeito dessas falhas pode ser contornado 
através de um novo escalonamento da tarefa, causando atrasos que podem variar de 
acordo com a computação perdida.

A solução, portanto, consiste em fazer com que a máquina base possa ter seu 
estado recuperado após uma falha, reduzindo seu nível de essencialidade ao mesmo de 
qualquer  outra  máquina  do  grid,  tornando-a  substituível,  à  custa  de  degradação  do 
tempo total de execução. Para tanto, é necessário criar uma nova instância desta e iniciar 
o  escalonador  com o  último  estado  consistente  salvo  antes  da  ocorrência  da  falha. 
Adicionalmente, é necessário recuperar as informações relativas à topologia do  grid. 
Restaurando-se o estado do escalonador, é possível retomar a execução das aplicações 
que  estavam  em  execução,  sem  perdas.  A  solução  desenvolvida  baseia-se  em 



recuperação por retorno, pois são realizados checkpoints da máquina base contendo um 
conjunto de informações necessárias para a recuperação do estado do escalonador.

3.1. Modelo de Falhas

O modelo de falhas adotado é o de colapso [Birman, 1996], no qual, quando uma falha 
ocorre em um computador ou processo, simplesmente é interrompida a execução, sem 
realizar computações ou ações incorretas. 

No  MyGrid,  caso  uma  máquina  se  torne inatingível,  devido  a  um  colapso 
(parada) ou devido a falhas na rede de comunicação, ela deixa de receber tarefas e passa 
a ser considerada fora do grid. Contudo, há uma diferenciação entre falhas transientes e 
falhas permanentes. Caso ocorra uma falha na execução de uma tarefa, e a máquina que 
a  estava executando continuar ativa,  então esta máquina não é excluída do sistema, 
porque a  falha pode ter  sido gerada por problemas no ambiente de execução ou  na 
configuração da tarefa. Assim, outras tarefas poderão ser lançadas neste nó e ter as suas 
execuções concluídas com sucesso, já que provavelmente o problema não vá se repetir. 

3.2. Salvamento de estados

A implementação  do  mecanismo de  salvamento  e  de  recuperação  de  estado  é  feita 
modificando-se  o código do MyGrid. São inseridos procedimentos para que a própria 
máquina  base  realize o  salvamento  em  armazenamento  estável  das  informações 
pertinentes à retomada de execução. 

O escalonador gerencia uma lista de objetos do tipo  Job, que representam os 
jobs que são sendo executados no grid. Cada instância do tipo Job possui, entre outros 
atributos, uma lista de objetos da classe Task, cada um representando uma das tarefas 
que compõem o  job.  As informações sobre as tarefas incluem as de estado e as  de 
controle de execução, como a linha de comando que aciona a execução da tarefa os 
arquivos de entrada e de retorno. Cada tarefa contém uma lista com as suas réplicas que 
foram criadas.  Portanto,  o  conteúdo  de  um  checkpoint consiste  na  lista  dos  Jobs 
submetidos ao escalonador e na identificação dos diretórios de trabalho criados pelo 
MyGrid (individualizados para cada réplica). O  arquivo de descrição do  grid (Grid 
Description File -  GDF), que contém a topologia do  grid, é armazenado juntamente 
com o checkpoint, mas não faz parte dele. Esta cópia é criada (ou atualizada) quando o 
usuário submete um GDF ao MyGrid. Este mecanismo não faz parte do checkpointing, 
é  apenas  uma  modificação  do  comando  de  submissão  de  GDF.  Os  arquivos  de 
resultados também não são parte do checkpoint, embora sejam armazenados no mesmo 
diretório, e são referenciados separadamente, quando for o caso.

No checkpointing, o módulo de recuperação requisita ao  Scheduler, através de 
chamadas  RMI  (Remote  Method  Invocation),  as  estruturas  que  contêm informações 
sobre  o  estado  da  execução  das  aplicações.  A  seguir,  serializa  os  objetos  que 
representam os checkpoints e os salva em disco.

Armazenar o checkpoint no sistema de arquivos local implica em uma cobertura 
somente de falhas transitórias. Para cobrir  falhas permanentes, o armazenamento deve 
ser feito em outra máquina do  grid, ou em um sistema de arquivos distribuído ou de 
rede, por  exemplo,  o  NFS (Network  File  System).  Esta  funcionalidade  é  oferecida 
através do arquivo de configuração. Neste caso, uma falha permanente na máquina base 
ainda permite a recuperação em outra máquina pertencente ao grid.

A política de salvamento determina que o mecanismo de salvamento de estado 



deve ser acionado  sob duas condições (eventos), que correspondem  às mudanças de 
estados mais significativas durante a operação de escalonamento. A primeira delas se 
refere  ao escalonamento de uma nova tarefa no  grid,  e  a outra ocorre quando há o 
retorno de uma tarefa, indicando que esta concluiu sua execução com sucesso. 

Na figura 3 podem ser observados os momentos exatos em que é acionada a 
realização  dos  checkpoints.  Esta  figura  descreve  a  seqüência  de  ações  desde  o 
escalonamento  da  réplica  de  uma  tarefa  até  a  sua  execução  remota  e  posterior 
finalização. O Scheduler, após determinar em qual GuM irá executar a réplica, entrega 
uma referência da réplica e da GuM selecionada para que o Replica Executor inicie a 
execução. Este componente cria e gerencia os fluxos de execução (threads) das réplicas, 
já  que  para  cada  uma  é  necessário  um fluxo  ativo.  Cada  um destes  fluxos  é  uma 
instância  da  classe  MGReplicaExecutorThread,  e  para  cada  nova  réplica 
recebida, é criada uma nova instância desta classe. Esta classe efetua todas as fases da 
execução de réplicas, através da interação direta com o UserAgent das GuMs.

Figura 3: Diagrama de seqüência do lançamento de uma tarefa

O primeiro  checkpoint feito durante a execução da réplica é realizado após o 
término da  fase  inicial.  O segundo  checkpoint é  efetuado após  o  término das  fases 
remota  e  final  da  tarefa.  Contudo,  a  tarefa  somente  é  registrada  como  concluída 
(finished) após o término da operação de checkpoint. Os checkpoints são realizados de 
forma  atômica  e  sincronizada  em  relação  às  demais  threads do  MyGrid.  Como  o 
escalonamento das tarefas ocorre de forma concorrente, o mecanismo de checkpointing 
precisa  obter  acesso  exclusivo  às  estruturas  de  dados  do  escalonador  para  evitar  a 
criação de checkpoints inconsistentes com o estado do mesmo. O impacto deste acesso 
exclusivo é muito pequeno, pois as estruturas estão em memória durante a execução e 
são relativamente compactas (poucos quilobytes). Nos testes realizados, este tempo de 
acesso representou variação negligenciável sobre os valores medidos sem sua execução; 
assim, ele é absorvido pelos tempos das demais atividades do código de checkpointing.

Nos  salvamentos  de  estados  disparados  pelo  retorno  de  uma tarefa,  que  são 
aqueles feitos após a conclusão fase final da execução da réplica, é necessário que, além 
do checkpoint, os arquivos de retorno (resultantes da execução da tarefa) sejam salvos. 
Desta  forma,  estes  arquivos  estarão  disponíveis  caso  haja  a  necessidade  de  realizar 
recuperação de estado.

3.3. Recuperação após falha

A recuperação da máquina base em conseqüência  de falhas  consiste  em restaurar o 



estado da máquina base a partir do checkpoint, incluindo a topologia do grid. Para isto, 
a  máquina  base  inicia  em modo  de  operação  restore,  no  qual  o  mecanismo de 
recuperação é o responsável pela inicialização do MyGrid. A restauração da máquina 
base pode ser feita no mesmo computador ou em qualquer outro do  grid,  e  o novo 
hospedeiro precisa ter acesso ao último  checkpoint realizado. No modo de operação 
restore é criada uma nova instância da máquina base. Antes desta máquina estar apta 
à submissão de jobs é preciso restabelecer a topologia do grid e restaurar a execução das 
aplicações que estavam sendo executadas, a partir do último checkpoint realizado antes 
da falha. Após estas operações, ela prossegue seu funcionamento normal.

O grid é redefinido através da reconstrução da topologia com a qual a máquina 
base  trabalhava  antes  da  falha.  Isto  é  feito  carregando-se  a  cópia  do  arquivo  de 
descrição  do  grid.  A  próxima  etapa  da  recuperação  refere-se  à  interpretação  do 
checkpoint. 

No mecanismo de  recuperação,  os  checkpoints são  interpretados  de  forma a 
evitar  a  perda  de  tempo  causada  pela  repetição  das  computações  já  realizadas.  Na 
recuperação de um job, o tratamento dado às tarefas varia de acordo com seu estado. 
Para as tarefas com estado finished, failed ou canceled, é necessário somente incluí-las 
no sistema, pois suas computações já foram realizadas e os seus resultados obtidos. Para 
as tarefas  ready,  que ainda não foram executadas,  é  necessário incluí-las na fila  de 
escalonamento. Já para as tarefas  running, que estavam em execução no momento da 
falha, o tratamento, um pouco mais complexo, é explicado a seguir. 

Primeiramente, para cada réplica running é criado um fluxo de execução, para 
tentar restabelecer o contato com a GuM que executava a réplica. Obtendo sucesso no 
contato  com a  GuM (o  que  evita  a  perda  da  computação  realizada),  este  fluxo  de 
execução pergunta ao UserAgent dela qual é o estado da execução da réplica. O objetivo 
é saber se a execução ainda está em andamento ou se já foi concluída. Caso tenha sido 
concluída, é realizada a transferência dos arquivos de retorno e a tarefa é registrada 
como terminada. Caso contrário, a pergunta é repetida, de tempos em tempos, até que a 
réplica  termine  sua  execução.  Para  que  o  UserAgent pudesse  responder  estas 
requisições, foi preciso modificá-lo adequadamente.

No processo de recuperação, se não for possível restaurar alguma das tarefas que 
estavam em execução, ela tem seu estado redefinido como ready, fazendo com que seja 
novamente escalonada. Portanto, o fato de não conseguir recuperar uma tarefa não leva 
o sistema a um estado inconsistente. Isto compatibiliza o MyGrid com UserAgents que 
não possuem as modificações necessárias para responder ao mecanismo de recuperação, 
pois, ao não obter sucesso nesta interação, o mecanismo faz com que esta tarefa volte ao 
estado ready e seja novamente escalonada.

4. Análise dos Resultados

A análise dos resultados envolve duas etapas:  validar o modelo e avaliar  o impacto 
sobre o desempenho do MyGrid;  testes  de eficácia  e  eficiência,  respectivamente.  O 
modelo foi  validado através de um conjunto de testes que exercita o mecanismo de 
checkpointing e o de recuperação.  Jobs são criados com um determinado número de 
tarefas, elaboradas de modo a permitir a injeção de falhas na máquina base e a avaliação 
do seu comportamento em várias etapas do ciclo de vida de uma tarefa. Para os dois 
primeiros  casos  de  teste,  dois  tipos  de  tarefas  foram  submetidas:  uma  com 
processamento nulo e outra com tempo de processamento fixo.  No primeiro caso,  a 
máquina do grid não executava nenhum programa, e no segundo, executava um sleep(). 



Entretanto,  deve-se  observar  que  o  tempo de  processamento  da  máquina  do  grid é 
irrelevante para os dois primeiros casos de teste, o importante é o tamanho do arquivo 
de resultados. O que é avaliado neste caso é a correção do algoritmo na presença de 
diversas  possibilidades  de  falhas.  Por  diversas  possibilidades  entende-se  provocar  o 
colapso  da  máquina  base  tendo  ela  tarefas  nos  diversos  estados:  ready,  running, 
finished, canceled e failed. Nos testes, o MyGrid (modificado) conseguiu sempre salvar 
e recuperar o último estado consistente do escalonador, reconstruir o estado da máquina 
e continuar a execução das tarefas.

A avaliação do impacto sobre o desempenho do MyGrid foi conduzida segundo 
duas métricas: o custo de realizar o checkpointing e o atraso percebido no tempo total de 
execução. O tempo de recuperação também poderia sofrer uma análise mais detalhada, 
mas percebeu-se que ele é negligenciável comparado ao tempo de reinicialização do 
MyGrid, que pode incluir a substituição da máquina.

No  modelo  de  checkpointing implementado,  o  tamanho  em  bytes  de  cada 
checkpoint e  o  tempo gasto  na  sua  realização  é  proporcional  ao  número  jobs e  ao 
número de tarefas. Quanto maior o número de tarefas que compõem os  jobs, maior o 
número de objetos a serem salvos. A quantidade de processamento e a quantidade de 
memória  gastos na execução de cada  tarefa  não têm influência  no tamanho,  pois o 
tamanho do  checkpoint independe da aplicação. Contudo, os arquivos de retorno das 
tarefas  influenciam  no  tempo  de  checkpointing,  visto  que  também  devem  ser 
armazenados. Tendo em vista este modelo, o número de repetições de cada experimento 
foi determinado de modo que houvesse, no mínimo, 100 salvamentos de  checkpoints. 
Isto significa que o número de repetições é dependente do número de tarefas de cada 
job. Ao final, são calculadas as médias aritméticas dos tempos de salvamentos.

Para os dois primeiros cenários, o grid consta de uma máquina base e uma GuM. 
A simplicidade dos cenários visa facilitar a interpretação dos resultados, sem prejuízo 
da validade dos testes. O código do MyGrid foi instrumentado nas classes responsáveis 
pelo salvamento. O fator de maior impacto no tempo de checkpointing é o número de 
tarefas,  decorrente  das  estruturas  de  dados que  são  salvas.  Portanto,  a  abscissa  dos 
gráficos é uma escala logarítmica na base 2 do número de tarefas, variando de 8 a 1024. 
As máquinas estão ligadas via rede local, portanto, o atraso na comunicação é mínimo.

No  primeiro  cenário  é  medido  o  tempo  de  checkpointing para  tarefas  com 
arquivos  de  retorno  de  100  KB,  500  KB  e  1  MB.  O  tempo  de  referência  é  o  de 
conclusão  de  tarefas  sem  o  uso  de  checkpointing.  As  demais  curvas  de  tempo 
correspondem, portanto, ao impacto de cada tipo de tarefa em relação ao tamanho do 
arquivo de resultados. Pelo gráfico da figura 4, pode-se ver que o armazenamento dos 
arquivos de retorno tende a influenciar no tempo total de checkpointing, e, conforme o 
tamanho destes  aumenta,  o  tempo  de  salvar  arquivos  de  resultados  pode  superar  o 
próprio tempo de salvamento do arquivo de  checkpoint. Isto corrobora a expectativa, 
pois as estruturas de dados a serem salvas são da ordem de poucos quilobytes.

No segundo cenário é avaliado o tempo de execução de tarefas com e sem a 
utilização  do  mecanismo  de  checkpointing.  São  utilizados  jobs com quantidade  de 
tarefas variando de 8 a 512, porém o tempo de referência é a completa execução de 
tarefas  sem usar  o  mecanismo,  para  tasks com diferentes  tamanhos de  arquivos  de 
retorno. Portanto, as demais curvas correspondem ao impacto causado pelo mecanismo 
em relação à operação normal do MyGrid. Os arquivos de retorno possuem tamanhos de 
100 KB e 1 MB. O gráfico da figura 5 ilustra o impacto do checkpointing no tempo de 
execução  das  tarefas.  Nas  execuções  do  experimento,  as  tarefas  realizaram  um 



processamento remoto de 30, 60 e 90 segundos. Nas execuções em que o tempo  gasto 
na fase remota das tarefas  é  de 30s,  o  impacto do  checkpointing sobre o tempo de 
conclusão varia entre 1,367% e 4,22%. Já para os casos em que o tempo de execução 
remota é de 90s, o impacto do mecanismo de checkpointing varia entre 0,46% e 1,48%. 
Sendo assim, o impacto do checkpointing mostrou-se aceitável, principalmente quando 
o tempo de execução das tarefas é o dominante, porque os tempos de  checkpointing 
permanecem iguais e independentes do tempo de processamento remoto das tarefas. 
Deve-se  destacar  que,  em  aplicações  reais,  este  processamento  tende  a  ser 
preponderante no tempo total de execução da tarefa.

Figura 4: Tempo de realização de checkpoints

Figura 5: Tempo de realização de tarefas. São utilizados jobs de 512 tarefas.

No terceiro cenário é avaliado o impacto do mecanismo sobre o tempo total de 
execução dos jobs. Foram usadas cinco GuMs na mesma rede da máquina base. Neste 
experimento,  o  tempo  exato  entre  a  submissão  de  uma tarefa  e  o  recebimento  dos 
resultados  não  é  determinístico.  O  mesmo  vale  para  o  tempo  de  serialização  e 
salvamento  dos  resultados  introduzido  pelo  mecanismo de  recuperação.  Por  isso,  a 
medida de tempo é feita num nível mais alto, no ato de submissão de um job e após a 
sua  conclusão.  A  aplicação  de  teste  multiplica  matrizes  quadradas,  neste  caso,  de 
tamanho 800, 1000 e 1200. Para cada tarefa, são transferidas para a GuM duas matrizes 
a  serem  multiplicadas.  A  matriz  resultante  é  retornada  para  a  máquina  base.  O 
referencial  de  tempo  é  a  execução  das  multiplicações  sem ativar  o  mecanismo  de 
checkpointing.  Em cada  job há 64 tarefas, isto é,  são 64 multiplicações de matrizes 
distintas.  Nos  experimentos,  o  acréscimo  causado  pelo  uso  do  mecanismo  de 
checkpointing foi de 0,178%, 0,203% e 0,041% para os tamanhos de 800, 1000 e 1200, 
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respectivamente.

Figura 6: Tempo de Realização de Jobs

A sobrecarga observada no desempenho devida à inserção do mecanismo de 
checkpointing pode  ser  considerada  pequena,  visto  que  o  tempo  para  concluir  um 
checkpoint é diluído em meio às execuções (concorrentes) das tarefas.

Na  prática,  dada  a  diferença  nos  tempos  de  processamento  das  GuMs  (para 
tarefas  semelhantes),  os  resultados  voltam em tempos diferentes,  e  o  MyGrid  pode 
salvar tanto o primeiro quanto o segundo checkpoint em momentos de inatividade, isto 
é,  enquanto  está  aguardando  resultados.  Em  outras  palavras,  ele  pode  salvar  os 
checkpoints dentro da fatia de tempo de espera, que existe mesmo sem o mecanismo. A 
situação desfavorável é o recebimento de resultados em rajadas; contudo, estima-se que 
isto não ocorra com freqüência. Para tarefas que tenham tempos de execução muito 
semelhantes,  o  recebimento  dos  resultados  acentua-se  próximo  ao  tempo  final  de 
execução,  o  que não chega a  degenerar  o  resultado para o  pior  caso.  É importante 
destacar o bom resultado neste experimento, visto que certamente esta métrica é a que 
mais interessa ao usuário do sistema, por ser a mais perceptível do seu ponto de vista.

5. Conclusões

Com o objetivo de minimizar a perda de computação causada por colapsos na máquina 
base  do  OurGrid,  foi  projetado,  implementado  e  incorporado  um  mecanismo  de 
checkpointing.  Este  mecanismo permite  aproveitar  melhor  os recursos  do  grid,  pois 
evita a repetição de computações já realizadas. Contudo, a técnica de  checkpointing 
utilizada não deve degradar significativamente o desempenho geral do sistema. Por isso, 
foram realizadas baterias de testes em diferentes cenários para validar o modelo e medir 
o impacto causado pelo mecanismo de checkpointing. 

Exercitando-se o mecanismo de recuperação, o MyGrid comportou-se conforme 
o especificado, conseguindo, para todos os casos de teste, salvar e recuperar o último 
estado consistente do escalonamento das tarefas e restaurar a execução das aplicações. 
O  incremento  no  tempo  total  de  execução  foi  considerado  negligenciável.  Tal 
constatação é importante e justifica a implantação da técnica de salvamento de estados 
no escalonador.  Demonstrou-se, também, que o fator de maior impacto no tempo de 
checkpointing é o número de jobs e tarefas que devem ser salvos, já que o tamanho dos 
checkpoints aumenta de acordo com crescimento destes números. Conclui-se, portanto, 
que o impacto causado pelo mecanismo de  checkpointing foi bastante pequeno, o que 
justifica  a  sua  utilização,  já  que o sistema agora  é  capaz  de  concluir  sua  execução 
mesmo na presença de falhas, sem a necessidade de refazer as computações concluídas 
ou em andamento no momento da falha.  
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Abstract. The computational grids were built to be an infrastructure to increase
computing power. They have evolved in the sense of forming free-to-join com-
munities to share computing power over the Internet, and won the title of peer-
to-peer (P2P) grids. Note that as any user can freely join and leave a system, it
can become susceptible to damages caused by cheater users. A solution to this
problem is applying sabotage tolerant schemes, which are generally based on
replication to estimate the computation correctness. This work concerns sabo-
tage tolerant scheduling in P2P grids and shows that it is possible to obtain high
levels of realiability for the computation results, minimizing the costs of replica-
tion through the use of credibility-based fault tolerance in the task scheduling.

Resumo.As grades computacionais foram construı́das para servirem de infra-
estrutura para o aumento da potência computacional. Elas evoluı́ram no sen-
tido de formarem comunidades de livre ingresso para compartilhamento de
pot̂encia computacional sobre a Internet e ganharam o tı́tulo de grades entre-
pares (P2P). Note que o fato de qualquer usuário poder ingressar e sair livre-
mente de um sistema, pode torná-lo suscet́ıvel a danos causados por usuários
trapaceiros. Uma soluç̃ao para este problemáe aplicar t́ecnicas de toler̂ancia
a sabotagem, que geralmente são baseadas em replicação para estimar a cor-
retude da computação. Este trabalho aborda escalonamento tolerante a sabo-
tagem em grades P2P e demonstra queé posśıvel obter altos ńıveis de confiabi-
lidade para os resultados da computação, minimizando custos de replicação por
meio do emprego de tolerância a faltas baseada em credibilidade no escalona-
mento de tarefas.

1 Introduç ão

As grades computacionais, também conhecidas na literatura por “grids”, foram desen-
volvidas para proporcionar uma infra-estrutura para execução de aplicaç̃oes paralelas em
máquinas geograficamente dispersas, de modo que um usuário que se conectèa grade
tenha acesso a potência computacional como se estivesse ligando-se a uma tomada para
receber energia elétrica. No intuito de compartilhar ciclos computacionais, surgiram as
grades entre-pares (oupeer-to-peer- P2P). Nestas, os usuários s̃ao livres para ingres-
sarem, doarem ciclos ociosos de CPU e executarem suas próprias aplicaç̃oes paralelas. A



comunidade OurGrid [Cirne et al. 2006]é um exemplo de grade P2P e a Figura 1 mostra
um exemplo de submissão de trabalhos (jobs) do usúario para ḿaquinas dessa grade. O
usúario utiliza um escalonador de aplicação (broker) que submete seus trabalhos a um
peerresponśavel por lhe prover ḿaquinas de forma transparente (de seu próprio śıtio ou
recebidas da comunidade). De posse das máquinas, obroker faz o escalonamento das
tarefas, aĺem disso informa ao usuário sobre o estado das mesmas, erros na execução e
quando o trabalho está conclúıdo ou falho.

Figure 1. Alocaç ão das tarefas do usu ário nas m áquinas da grade.

As grades P2P estão suscetı́veis a um problema já diagnosticado em sistemas de
computaç̃ao volunt́aria, como o SETI@home [Molnar 2000]: a possibilidade de usuários
trapaceiros (por se ter de confiar em máquinas desconhecidas). Técnicas para evitar sab-
otadores foram propostas na literatura, de modo a tentar contornar ameaças concernentes
à execuç̃ao de processos em máquinas ñao confíaveis. Alguns mecanismos de proteção
de ćodigo para combater engenharia reversa e alteração maliciosa de ćodigo s̃ao citados a
seguir:

• Ofuscaç̃ao: é um mecanismo que insere trechos de código confusos, mantendo
as mesmas funcionalidades do software para evitar que o código seja entendido
[Collberg and Thomborson 2002] [Collberg et al. 1997] [Sarmenta 1999];

• Computação criptografada: prop̃oe a aplicaç̃ao de t́ecnicas de criptografia
ao ćodigo ou aos dados, no intuito de evitar a aprendizagem de funcionali-
dades e manter a confidencialidade das informações [Dinda 2004] [Hohl 1998]
[Sarmenta 1999];

• Adição de marcas d’́agua ou ćodigos de certificaç̃ao: esta t́ecnica introduz
trechos que possibilitam a detecção de alteraç̃oes no ćodigo. Ela pode ser
útil para fazer o programa se comportar erroneamente em caso de sabotagem
[Collberg and Thomborson 2002];

Embora interessantes, essas técnicas podem ñao ser passı́veis de implementação,
como no caso de ofuscação [Barak et al. 2001], ou apresentarem custos muito altos que
inviabilizem seu emprego em grades computacionais, como algoritmos de criptografia
que tenham um custo computacional maior do que o da execução de algumas tarefas
submetidas̀a grade. Aĺem do mais, perdem em generalidade, uma vez que devem ser
implementadas pelo desenvolvedor da aplicação na maioria dos casos.



Na tentativa de reduzir custos e aumentar o escopo de aplicações, este artigo apre-
senta um esquema de escalonamento de aplicaçõesbag-of-tasks(BoT - aplicaç̃oes parale-
las cujas tarefas são independentes entre si) que limita a probabilidade de erro na aceitação
de tarefas e minimiza o custo computacional, em termos da redundância empregada, e o
makespan(tempo necessário para executar umjob). Neste trabalho, procura-se obter
toler̂ancia a sabotagem utilizando mecanismos de alto nı́vel baseados em reputação para
solucionar probabilisticamente o problema de usuários maliciosos. Para tal, a técnica de
tolerância a faltas baseada em credibilibidadeproposta em [Sarmenta 2002] para tolerar
sabotagem em sistemas de computação volunt́aria foi inserida no mecanismo de escalon-
amento de grades P2P.

O processo de estimativa das reputaçõesé explicado na Seção 2. A Seç̃ao 3 apre-
senta como se pode inserir as técnicas propostas por Sarmenta no mecanismo de escalona-
mento de tarefas em grades P2P. A avaliação de desempenho do serviço de escalonamento
é feita na Seç̃ao 4 e na 5 s̃ao discutidos trabalhos relacionados. Por fim, as considerações
finais e trabalhos futuros encontram-se na Seção 6.

2 Tolerância a Sabotagem

Em [Sarmenta 2002], Sarmenta propõe mecanismos para diminuição de custos de
toler̂ancia a sabotagem a partir da combinação devotação e spot-checking(uma t́ecnica
que testa as ḿaquinas com tarefas de averiguação, ouspot-checks, cujos resultados já s̃ao
conhecidos ou existe alguma maneira confiável para os calcular). Baseia-se na premissa
de que o resultado de uma tarefasomentepode ser aceito como correto após suacredibi-
lidadeatingir, no ḿınimo, uma probabilidade condicional médiaθ de seu resultado estar
correto, denominadalimiar de credibilidadeou credibilidade-alvo. Esta pŕatica permite
que altas taxas de acerto sejam obtidas com baixos nı́veis de redund̂ancia, se comparados
à votaç̃ao majorit́aria tradicional.

Neste trabalho, a tolerância a sabotagem utiliza equações propostas em
[Sarmenta 2002] para calcular a credibilidade de quatro objetos relevantes do sistema. Os
objetos levados em consideração para fins do ćalculo da credibilidade final do trabalho na
grade s̃ao: 1) ḿaquinas (CrP ); 2) resultados (CrR); 3) grupos de resultados (CrG) e 4)
tarefas (CrW ). Os ḿetodos adotados para calcular as credibilidades estão descritos nas
próximas seç̃oes.

2.1 Modelo do Sistema

Assume-se neste trabalho que todas as tarefas (tasks) são independentes (BoT), calcu-
ladas deterministicamente e submetidas em um grupo chamadojob, que constitui uma
aplicaç̃ao paralela. O que determina se uma tarefa está conclúıda, ou ñao,é sua credibili-
dade que deve atingir olimiar de credibilidadeθ desejado pelo usuário do sistema. Para
especificar o limiar, o usuário define uma propriedade constante chamadataxa de erro
aceit́avel εacc, que correspondèa máxima taxa de erro aceitável pelo sistema. O limiar
de credibilidade,θ = 1 − εacc, é o prinćıpio básico datolerância a faltas baseada em
credibilidade[Sarmenta 2002].

Outro par̂ametro importante do sistemaé afração de faltososf , tamb́em chamada
de fraç̃ao de sabotadores ou de máquinas maliciosas. Cada sabotadoré modelado como
um processo de Bernoulli com umataxa de sabotagems, a qual exprime a probabilidade



da ḿaquina retornar um resultado incorreto. Ainda na configuração do sistema, segundo
Sarmenta, deve ser estabelecida ataxa de geraç̃ao de spot-checksq que é usada para
informar a probabilidade com que uma tarefa deste tipo deve ser escalonada.

Assume-se que a grade possui ao menos1 śıtio (peer) confiável. Isto significa que
suas ḿaquinas ñao passam pelo processo despot-checking, nem uma tarefa que execute
em uma ḿaquina confíavel necessita ser replicada, pois a credibilidade de seu resultadoé
tida como100%. Todas as ḿaquinas ñao oriundas de sı́tios confíaveis, continuam sendo
avaliadas porspot-checkse tendo seus resultados submetidosà votaç̃ao, independente-
mente de seus valores de credibilidade.

2.2 Credibilidade das Máquinas

Para calcular a credibilidade de uma máquina, usa-se o número de spot-checksk em
que ela foi aprovada. Ou seja, pode-se estimar como uma máquina tende a retornar um
resultado correto pelo número despot-checkspelos quais passou. Quanto maisspot-
checksela passar, mais confiança se tem de que a máquinaé correta ou, no ḿınimo,
que ela ñao tem uma taxa de sabotagems alta. Tamb́em ñao é preciso considerar as
credibilidades das ḿaquinas que foram identificadas retornando um resultado incorreto,
porque elas s̃ao consideradas sabotadores e banidas do sistema.

A Equaç̃ao 1 representa a fórmula do ćalculo da credibilidade para uma máquina
P utilizando as t́ecnicas despot-checkinge listanegra (scln), ondef representa a fração
de ḿaquinas maliciosas (ou faltosas). Esta credibilidadeé um limite inferior estrito para
a probabilidade de uma ḿaquinaP retornar um resultado correto.

CrP (P )scln = 1− sf(1− s)k

(1− f) + f(1− s)k
(1)

2.3 Credibilidade dos Resultados

O método seguido para estimar a credibilidade de um resultadoR é simples e está
expresso na Equação 2. Apenas se assume queé igual à credibilidade da ḿaquina
R.solucionadorque o produziu.

CrR(R) = CrP (R.solucionador) (2)

É posśıvel distinguir a credibilidade do resultado da credibilidade do solucionador.
Por exemplo, para evitar sabotadores que dão resultados corretos no inı́cio com a intenç̃ao
de ganhar credibilidade e, quando sabem que sua credibilidade está alta, começam a re-
tornar mais resultados incorretos, pode-se usar uma polı́tica de atribuir uma credibilidade
menor do que a da ḿaquina aośultimos resultados recebidos. Por exemplo, para calcular
a credibilidade de um resultado, poderia ser usada uma janela deslizante que conteria os
últimosx resultados recebidos e a credibilidade seria calculada por uma média ponderada
com maior peso para a credibilidade dos resultados mais recentes.

2.4 Credibilidade dos Grupos de Resultados e das Tarefas

Com o mecanismo de replicação, v́arios resultados de uma mesma tarefa poderão ser
obtidos. Para estimar a credibilidade de uma tarefa, primeiro se agrupam os resultados
iguais e depois se estima a credibilidade de cada grupo de resultados.



Se uma tarefaW tem apenas um resultadoR, ent̃ao se pode estimar a credibili-
dade da tarefa facilmente, como mostra a Equação 3.

CrW (W ) = CrR(R) = CrP (R.solucionador) (3)

Como mais resultados podem ser produzidos, dividem-se os resultados emg gru-
pos e um grupóe representado porGa, onde1 ≤ a ≤ g. Cada grupoGa possuima mem-
bros (resultados). As credibilidades dos grupos de resultados se baseiam na probabilidade
condicional de correç̃ao, dada a combinação dos resultados recebidos até o momento do
cálculo, como mostrado na Equação 4.

CrG(Ga) =
P (Ga correto)P (todos os outros são incorretos)

P (pegueg grupos, onde cadaGa temma membros)

=
P (Ga correto)

∏
i6=a P (Gi incorreto)∏g

j=1 P (Gj incorreto) +
∑g

j=1 P (Gj correto)
∏

i6=j P (Gi incorreto)
(4)

Dado que a:

• probabilidade detodosos resultadosRai do grupoGa serem corretośe:
P (Ga correto) =

∏ma
i=1 CrR(Rai)

• probabilidade detodosos resultadosRai do grupoGa serem incorretośe:
P (Ga incorreto) =

∏ma
i=1(1− CrR(Rai))

Se um grupo de resultados alcançar o limiar de credibilidade, então este resultado
seŕa aceito e poderá ser considerado umspot-checkpassado por todas as máquinas que
o produziram. Em contrapartida, as máquinas dos demais grupos serão tratadas como
detectadas retornando um resultado errado em umspot-check. A credibilidade da tarefa
seŕa a credibilidade do grupo vencedor.

2.5 Aplicação das Credibilidades

Uma vez que se têm ḿetodos para calcular a credibilidade dos objetos do sistema, precisa-
se definir como aplicar tais ḿetodos. Sarmenta apresenta duas maneiras interessantes
de utilizar as credibilidades: votação espot-checkingcombinados espot-checkingpor
votaç̃ao.

A união de spot-checkinge votaç̃ao funciona aproveitandospot-checkinge
votaç̃ao em umúnico esquema e aproveita a baixa redundância dospot-check(com suas
taxas de erro que decrescem linearmente no tempo) e a precisão da votaç̃ao (que diminui
exponencialmente as taxas de erroà medida que o ńumero de ŕeplicas aumenta). Neste
mecanismo, caso a fila de tarefas seja grande e o limiar de credibilidadeθ seja baixo, as
máquinas aumentarão suas credibilidades sendo aprovadas emspot-checkse seus resulta-
dos poder̃ao ser aceitos sem a necessidade de votação. Assim, o grau de replicação podeŕa
ser menor do que 2. Contudo, se essa condição ñao ocorrer, inicia-se a alocação de tarefas
redundantes̀as ḿaquinas e, com isto, o mecanismo de votação dos resultados.



A técnica despot-checkingpor votaç̃ao segue o mesmo princı́pio da combinaç̃ao
despot-checkingevotaç̃ao. A diferença entre elasé que quando um resultadoé aceito na
votaç̃ao baseada em credibilidade, o seu resultadoé considerado umspot-check. Dessa
feita, as ḿaquinas que contribuı́ram para o resultado têm seu ńumero despot-checks
aprovadosk acrescido de 1 e, em decorrência, sua credibilidade aumentada. A propósito,
as ḿaquinas que perderam a votação s̃ao consideradas sabotadores. A redundância seŕa
no ḿınimo 2, devidoà votaç̃ao. É interessante perceber que, diferentemente da votação
majorit́aria cujoquorumé no ḿınimo 3, esta votaç̃ao pode ser feita com apenas 2 re-
sultados, pois a credibilidadée o crit́erio de eleiç̃ao. Esta t́ecnica implica um aumento
mais freq̈uente da credibilidade das máquinas corretas, tornando a votação mais ŕapida,
e uma conseq̈uente diminuiç̃ao da taxa de erro. Vale ressaltar que nos casos em que a
redund̂ancia deve obrigatoriamente ser menor do que 2, esta técnica ñao apresenta vanta-
gens. Aĺem disso, para utilizar votação baseada em credibilidade, deve-se esperar que as
máquinas ganhem certa credibilidade antes de iniciar a votação, para evitar que usuários
maliciosos conluiam e eliminem os corretos na votação.

3 Escalonamento Considerando Sabotagem
Há uma parceria entre o sistema de reputação e o algoritmo de escalonamento. O primeiro
calcula e armazena as credibilidades das máquinas e das tarefas que serão levadas em
consideraç̃ao no escalonamento pelo segundo. Em contrapartida, as tarefas escalonadas
são utilizadas para alimentar o sistema de reputação e fornecer os subsı́dios requeridos
para que este possa calcular as credibilidades.

3.1 Algoritmo de Escalonamento
O trabalho de Sarmenta adota um modelo em que todas as tarefas são oriundas de um
único servidor (mestre) que as atribui seguindo uma fila circular em rodı́zio para garan-
tir uma distribuiç̃ao eq̈uitativa de trabalho entre as máquinas. Este modelo foi adaptado
neste trabalho para operar no contexto de escalonamento em grades P2P. Introduziram-se
as t́ecnicas para estimação de reputaç̃ao propostas por Sarmenta no serviço de escalon-
amento de grades P2P, de modo a apenas serem aceitas tarefas cujas credibilidades são
superiores ao limiar de credibilidade definido, como mostra o Algoritmo 1. Ele termina
quando todas as tarefas atingem a credibilidade-alvo.

Algoritmo 1 Escalonamento adaptando o modelo de Sarmenta
semáquina M for localentão

CrP (M) = 1
señao

CrP (M) = 0
fim se
enquanto(houver ḿaquina ociosa)∧ (houver tarefa que ñao atingiu aCralvo) faça

escolha uma ḿaquina aleatoriamente
pegue a tarefa corrente
escalone
selecione a pŕoxima tarefa fila

fim enquanto

O mecanismo despot-checkingfuncionaà parte. Note que as ḿaquinas locais
são consideradas confiáveis e seus resultados são adotados como corretos e armazenados



comospot-checks. Enquanto alguma tarefa não for executada por uma máquina confíavel,
não haveŕa spot-checksno sistema. A taxa de geração despot-checksq define a proba-
bilidade com que uma tarefa deste tipo deve ser escalonada. Por exemplo, seq = 0, 10,
ent̃ao a probabilidade de uma máquina receber umspot-checkno escalonamentóe de
10%. Quando uma tarefa executa em uma máquina local ou em uma ḿaquina que atingiu
a credibilidade-alvo (portanto, considerada confiável), a tarefa e o resultado obtido são
armazenados para posterior escalonamento.

3.2 Sistema de Reputaç̃ao

O sistema de reputação é atualizado com base nos resultados das execuções das tarefas.
Para avaliar a correção das tarefas, os mecanismos de verificação de resultados escolhidos
são votaç̃ao baseada em credibilidade espot-checkingpor votaç̃ao, conforme descrito
a seguir: (a) inicialmente, todos os nós locais t̂em credibilidade1 e os ñao-locais t̂em
credibilidade0; (b) os ńos, com exceç̃ao dos ńos locais, ganham credibilidade ao serem
aprovados em tarefas de averiguação (spot-checks); (c) quando a credibilidadée superior
a um certo limiar e se têm, no ḿınimo, dois resultados de alguma tarefa, pode-se votar
nos resultados. Aumenta-se a credibilidade das máquinas que produziram os resultados
ganhadores da votação e se remove do sistema (adicionando-se em lista negra) os nós que
perderam; (d) armazenam-se as credibilidades obtidas e no momento em que uma tarefa
atingir o limiar esperado, será considerada concluı́da e ñao mais seŕa replicada.

Existem ataques que anulam a utilidade da lista negra, como:

• ataque dewhitewashing: os ńos deixam o sistema e ingressam com nova identi-
dade.

• ataques deSybil: um mesmo trapaceiro ingressa na grade com mais de uma
identidade para burlar o sistema de reputação, uma vez que não h́a um ńumero
definido de vezes que uma máquina pode votar.

Sarmenta [Sarmenta 2002] também prop̃oe uma equaç̃ao particular para estimar
a credibilidade de uma ḿaquina na auŝencia de lista negra, inclusive apresentando bons
resultados em termos de redundância e erro. Entretanto, não est̃ao no escopo deste ar-
tigo. Uma forma de minimizar tais ataques seria aumentar o custo de um usuário in-
gressar no sistema, como, por exemplo, impor perı́odos de perman̂encia ḿınimos, uti-
lizar informaç̃ao que identifique a ḿaquina do usúario ou empregar um esquema de
autenticaç̃ao confíavel.

3.3 Componentes Principais

Cinco componentes principais constituem o núcleo do serviço de escalonamento tolerante
a sabotagem proposto: 1) verificador de resultados; 2) calculador de credibilidade; 3)
módulo para armazenamento de credibilidade; 4) provedor despot-checkse 5) lista negra.
A Figura 2 mostra as interações entre eles.

No momento em que o escalonadoré notificado de que uma ḿaquina completou
a ŕeplica de uma tarefa, o ḿodulocalculador de credibilidadeestima qual a credibilidade
daquela tarefa e tal credibilidade, juntamente com a da máquinaé armazenada no com-
ponente dearmazenamento de credibilidade. O ćalculo da credibilidade de uma tarefaé
feito com base na credibilidade dos resultados de suas réplicas recebidos até aquele mo-
mento, conforme descrito na Seção 2.4. Os resultados iguais são postos em um mesmo



Figure 2. Interaç ões entre os componentes do serviço de escalonamento.

grupo e o grupo que atingir a credibilidade-alvo ganha a votação. Enquanto a credibili-
dade da tarefa ñao atingir o limiar esperado, a tarefa continuará no estado de incompleta
e seŕa sujeita a novas replicações.

Se um sabotador for identificado devolvendo um resultado incorreto pelo compo-
nenteverificador de resultados, ele seŕa removido do sistema e todos os resultados que
forneceu ser̃ao descartados. Para evitar o recebimento de resultados oriundos de sabota-
dores, existe umalista negraonde um identificador da ḿaquina traidoráe armazenado.

4 Resultados Obtidos

4.1 Metodologia

Os resultados foram obtidos por meio de simulações do algoritmo de escalonamento a-
presentado na Seção 3. A gradée composta por 1.000 ḿaquinas distribúıdas igualmente
entre 100peerse cada simulaç̃ao consiste no escalonamento de 1job com 6.000 tarefas.

Executaram-se simulações para um ambiente de grade sem a presença de usuários
trapaceiros, em que todas as máquinas s̃ao confíaveis, para se obter o tempoideal
necesśario para completar a execução de umjob. Neste caso, a redundânciaé 1, pois
o trabalhoé executado apenas 1 vez e a probabilidade de erroé 0% (credibilidade dos
resultados =100%).

Um conjunto de ceńarios, variando a taxa de sabotagem, o percentual de máquinas
confiáveis e a taxa de erro aceitável foram simulados. Para todos estes cenários, foram
usados uma taxa de geração despot-checksconstante (q = 10%) e uma fraç̃ao inicial de
máquinas trapaceiras padrão (f = 30%). A redund̂ancia (a raz̃ao entre ńumero de tarefas
executadas e o número original de tarefas) e omakespanforam as ḿetricas observadas
nesta avaliaç̃ao e devidamente comparadas com o caso ideal.

4.2 Resultados Preliminares

A Figura 3 demonstra que as técnicas de tolerância a faltas baseadas em credibilidade apli-
cadas no escalonamento de tarefas permitem atingir, por exemplo, a taxa de erro aceitável
εacc de 0, 00001 = 0, 001% com menos de 4 réplicas para cada tarefa em um ambiente
em que apenas 1% das máquinas s̃ao confíaveis e sabotadores retornam resultados incor-
retos em25% dos casos.É importante notar que quanto maioré a taxa de sabotagem,



Figure 3. Redund ância m édia vs. taxa de sabotagem com 1%, 10%, 50% de
máquinas confi áveis e εacc = 0, 001; 0, 00001.

menor seŕa o grau de replicação, pois maioŕe a chance do trapaceiro ser pego em um
spot-checkou na votaç̃ao e ser adicionado a lista negra. Por exemplo, para se obter um
εacc = 0, 00001 com uma taxa de sabotagems de 100%, é necesśaria apenas uma re-
dund̂ancia ḿedia de cerca de2, 4.

Figure 4. Raz ão entre makespan médio obtido e makespan médio ideal vs. taxa
de sabotagem com 1%, 10%, 50% de máquinas confi áveis e εacc = 0, 001; 0, 00001.

Quanto ao tempo para completar a execução dojob (makespan), pode-se obser-
var pela Figura 4 que o tempo médio obtido em relaç̃ao ao tempo ḿedio idealé pro-
porcionalà redund̂ancia. Apesar de serem próximos, ñao s̃ao totalmente equivalentes
por causa da sobrecarga gerada pelos mecanismos do serviço de escalonamento. Tanto
para a redund̂ancia, quanto para omakespan, quando se aumenta o número de ḿaquinas
confiáveis, percebe-se que as tarefas tendem a alcançar a credibilidade-alvo mais rapida-
mente e, portanto, requerem pouco trabalho redundante para garantirem o erro aceitável
εacc.

Em geral, ao t́ermino da execuç̃ao dojob foram obtidas taxas de erro bem menores
do que o erro aceitávelεacc definido, como mostram as Figuras 5 e 6. O gráfico da Figura 5



representa a taxa de erro obtida, empregando-se a redundância necessária para garantir um
εacc = 0, 001 (= 1×10−03), com50%, 10% e1% de ḿaquinas confíaveis, respectivamente.
Enquanto que a Figura 6 garante um erro aceitável 100 vezes menor (εacc = 0, 00001 =
1× 10−05). Perceba que: 1) as taxas de erro obtidas e a redundância convergem̀a medida
que o ńumero de ḿaquinas confíaveis aumenta. Por exemplo, quando a taxa de máquinas
confiáveisé de50%, independentemente des, todos os erros são inferiores a1 × 10−05

paraεacc = 1 × 10−03 e a1 × 10−07 paraεacc = 1 × 10−05 e as redund̂ancias pŕoximas
a 1, 75; 2) as menores taxas de erro (próximas a0%) e de redund̂ancia (ver Figura 3) s̃ao
obtidas quandos = 100%; 3) em todos os casos, o erro obtidoé menor do queεacc.

Figure 5. Redund ância vs. erro obtido para s =25%, 50%, 75%, 100%; εacc = 0, 001
com 50%, 10% e 1% de peers confi áveis.

Figure 6. Redund ância vs. erro obtido para s =25%, 50%, 75%, 100%; εacc =
0, 00001 com 50%, 10% e 1% de peers confi áveis.

5 Trabalhos Relacionados
O trabalho de Sarmenta [Sarmenta 2002]é o fundamento téorico das t́ecnicas de
verificaç̃ao de resultados adotadas neste trabalho. Todavia, escalonamento está fora de seu
escopo. Uma das contribuições desta pesquisaé adaptar seu trabalho de modo a integrá-
lo em um serviço de escalonamento aplicado a grades computacionais P2P, haja vista



que ele foi originalmente concebido para sistemas de computação volunt́aria. Sarmenta
prop̃oe basicamente três t́ecnicas de tolerância a sabotagem:votação, spot-checkinge
tolerância a faltas baseada em credibilidade. A última é geńerica e permite combinar
vários mecanismos de verificação de resultados. Sarmenta apresenta bons resultados para
a combinaç̃ao de votaç̃ao e despot-checking.

Um importante trabalho relacionadoé o de Zhao et al. [Zhao et al. 2005]. Ele
prop̃oe o uso dereplicação(votaç̃ao majorit́aria) e de esquemas dequizespara verificaç̃ao
da correç̃ao dos resultados. A técnica dequizesé bastante semelhante aspot-checking,
diferindo apenas que enquantospot-checkssão tratados como tarefas enviadas indepen-
dentemente com uma determinada probabilidade, osquizessão enviados em um pacote
com outras tarefas normais, devendo ser executadas todas juntas. As tarefas do pacote
só s̃ao aceitas como corretas se todos osquizesestiverem corretos. Este projeto foi pio-
neiro a unir t́ecnicas de estabelecimento de reputaçõesà estrat́egia de escalonamento de
grades computacionais P2P, propondo um arcabouço paraescalonamento baseado em
confiança.

Uma caracterı́stica importante do trabalho de Zhao et al.é que a raz̃ao dequiz
e o fator de replicaç̃ao s̃ao adaptativos. Existe ummódulo verificador de resultadosque
executa umafunção de raz̃ao de quiz e umafunção de fator de replicaç̃ao dado o
valor da reputaç̃ao de um trabalhador (ḿaquina). Quanto mais confiável for a ḿaquina,
menores serão a raz̃ao dequize o fator de replicaç̃ao. Poŕem, ñao entra em detalhes de
como essas funções devem ser calculadas e deixa a cargo do desenvolvedor a tarefa de
escolher um sistema de reputação para estimar as credibilidades.

Outro trabalho encontradóe o de Sonnek et al. [Sonnek et al. 2006]. Ele propõe
apenas o uso devotaç̃ao majorit́aria, mas com algoritmos de escalonamento que procu-
ram satisfazer umaprobabilidade de correç̃ao alvo (LOC – likelihood of correctness).
Propuseram quatro algoritmos para formar grupos de redundância que executam uma
mesma tarefa (First-Fit, Best-Fit, Randome Fixed), procurando satisfazer o LOC alvo.
No intuito de limitar as taxas de replicação, adotam um tamanho mı́nimo ou ḿaximo para
os grupos. O resultado será aceito quando for majoritário no grupo de redundância. Entre-
tanto, ñao mencionam uma maneira eficiente de estimar os tamanhos máximos e ḿınimos
dos grupos de redundância.

Sabe-se que a técnica de votaç̃ao majorit́aria apresenta altas taxas de replicação
(no ḿınimo, o trabalho deve ser feito três vezes). Os esquemas dequizes, por sua vez,
são escalonados em forma de um pacote com várias tarefas onde se percebe que se algum
quiz estiver incorreto haverá um desperd́ıcio de computaç̃ao útil para todas as tarefas
do pacote tamb́em. Apesar da redundância aumentar a probabilidade de serem aceitos
resultados corretos, ela significa desperdı́cio de recursos.

6 Consideraç̃oes Finais e Trabalhos Futuros

Os trabalhos relacionadosà área, em geral, ou não tratam de escalonamento ou empregam
mecanismos baseados em votação majorit́aria que apresentam altosı́ndices de replicaç̃ao.
O diferencial deste trabalhóe a proposta de um mecanismo de escalonamento tolerante a
sabotagem para grades P2P que está aliado a um sistema de reputação com t́ecnicas que
requerem baixa redundância e possibilitam atingir baixas taxas de erro na aceitação de
tarefas.



Os resultados obtidos comprovam a idéia de que a técnica de toler̂ancia a faltas
baseada em credibilidade proposta por Sarmenta pode ser empregada para obter tolerância
a sabotagem em ambientes de grades computacionais P2P. Todavia, alguns tipos de
ataques ñao foram tratados, os quais se pretende abordar em trabalhos futuros. Espera-se
ainda considerar a fração de sabotadoresf e a taxa de sabotagems como varíaveis de-
sconhecidas e propor métodos para estiḿa-las, bem como utilizar uma taxa de geração
despot-checksdinâmica que se adapteà credibilidade da ḿaquina. Espera-se ainda apri-
morar o algoritmo de escalonamento estudado, a partir da a simulação de novas heurı́sticas
de escalonamento. Além disso, planeja-se implementar este serviço em um ambiente de
grades P2P em produção e o avaliar.
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Abstract. In the test phase dependable distributed applications based on RMI
have to demonstrate they work correctly even in the presenceof faults in the
communication subsystem. Exceptions thrown by RMI in response to communi-
cation faults must be caught and handled by the application.In order to gene-
rate such exceptions and thus testing the error-handling strategies of the appli-
cation, faults are injected during the test phase and the behavior of the system
under these faults is observed. This paper presents a fault injector to evaluate
applications that use RMI as base for their communication subsystem. It also
shows the techniques used and demonstrate through an experiment the features
of the tool.

Resumo. Aplicações distribuídas baseadas em RMI que precisem atender a re-
quisitos de dependabilidade, devem demonstrar na fase de testes que operam
corretamente mesmo na presença de falhas no subsistema de comunicação. Ex-
ceções geradas por RMI em resposta a falhas de comunicação devem ser captu-
radas pela aplicação e devidamente tratadas. Para provocara ocorrência des-
tas exceções e assim testar as estratégias de tratamento de erros da aplicação,
falhas são injetadas durante a fase de testes e o comportamento do sistema sob
o efeito destas falhas é observado. Este artigo apresenta uminjetor de falhas
para a avaliação de aplicações que usam o protocolo RMI. O artigo descreve
as técnicas empregadas e demonstra as funcionalidades do injetor através da
condução de um experimento.

1. Introdução

RMI (Remote Method Invocation) é um sistema de comunicação baseado em objetos dis-
tribuídos, portável e de rápida prototipação utilizado como base para o desenvolvimento
de aplicações distribuídas. Uma aplicação baseada em RMI com requisitos de alta dispo-
nibilidade precisa ser construída de forma que exceções do protocolo sejam capturadas e
medidas sejam tomadas para continuar o processamento recuperando o estado do sistema
ou usando algum recurso redundante disponível. Tal processamento alternativo ocorre
apenas esporadicamente, sob alguma condição de falha, muitas vezes difícil de reprodu-
zir durante a fase de testes da aplicação. Procedimentos de tolerância a falhas não testados
possuem grande probabilidade de apresentar erros quando são finalmente ativados, pro-
vocando então danos irreparáveis ao sistema. Assim como a funcionalidade do sistema
sob condições de operação normal deve ser avaliada, também osistema deve ser testado
sob condições de falha.



Vários injetores de falhas de comunicação influenciaram o desenvolvimento deste
trabalho. ORCHESTRA [Dawson et al. 1996] introduz o conceito de sondagem e injeção
de falhas orientada ascriptspara avaliar e validar características temporais e de tolerância
a falhas de protocolos de comunicação. Jaca [Martins et al. 2002] é uma ferramenta de
injeção de falhas baseada em reflexão computacional para a linguagem Java em desenvol-
vimento na Universidade Estadual de Campinas. Outros injetores desenvolvidos no Grupo
de Tolerância a Falhas também foram analisados. FIONA [Jacques-Silva et al. 2004] in-
sere falhas de comunicação no protocolo UDP (recentemente aferramenta foi estendida
para operar sobre o protocolo TCP) e ComFIRM [Drebes et al. 2005], injeta falhas no
nível do núcleo (kernel) do sistema operacional Linux nos protocolos IPv4 e IPv6.

Entretanto, nenhuma das ferramentas analisadas se mostroucapaz de emular dire-
tamente os cenários de falhas de RMI. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é desen-
volver uma ferramenta capaz de emular os cenários de falhas de RMI de maneira eficiente
e direta, e assim possibilitar a avaliação de aplicações construídas sobre este protocolo
bem como os mecanismos de tolerância a falhas de tais aplicações.

A Seção 2 apresenta o conceito de injeção de falhas. A Seção 3 descreve o funci-
onamento do protocolo RMI e o modelo de falhas referente a suaarquitetura. Os detalhes
da implementação do injetor proposto são mostrados na Seção4. Na Seção 5 é demons-
trado o uso da ferramenta através de um experimento de injeção de falhas. Considerações
finais são feitas na Seção 6.

2. Injeção de Falhas

Considerando a fase de desenvolvimento do sistema, as falhas a serem emuladas e
os componentes a serem avaliados, as técnicas de injeção de falhas são categorizadas
em injeção de falhas baseada em simulação e injeção de falhasbaseada em protótipo
[Hsueh et al. 1997]. A primeira abordagem é usada nas fases iniciais de desenvolvimento
do sistema enquanto que a última é usada diretamente sobre a sua versão final ou um
protótipo funcional do mesmo. A injeção de falhas baseada emprotótipo ainda se divide
em injeção de falhas por hardware e injeção de falhas por software.

Este trabalho se restringe a injeção de falhas por software.Nesta abordagem falhas
podem ser inseridas por instrumentação do código da aplicação sob teste. Instrumentação
de código é uma técnica flexível e de baixo custo, porém o nívelde perturbação gerado
ao ambiente de teste deve ser levado em consideração.

O Projeto DBench [Madeira et al. 2001] distingue a noção de perturbação através
dos conceitos de intrusividade e interferência. Intrusividade ocorre toda a vez em que
modificações são feitas no sistema alvo. Interferência consiste na influência não desejada
causada à aplicação sob teste. O trabalho também cita que pordefinição todo método
de injeção de falhas causa interferência, pois componentessão adicionados ao sistema
para a condução de experimentos. Os dois conceitos são similares, a diferença é que
intrusividade compreende alterações diretas na aplicaçãoenquanto que interferência al-
tera o comportamento da aplicação de forma indireta. Ainda,é importante diferenciar
interferência em desejada (as alterações causadas são bem conhecidas) e não desejada (as
alterações causadas são imprevisíveis).



3. Protocolo RMI

RMI [Sun Microsystems ] tem por objetivo estender o conceitode chamada local de pro-
cedimento (LPC -Local Procedure Call) de maneira transparente ao contexto de objetos
distribuídos. A Figura 1 mostra a arquitetura do protocolo RMI. Pode-se notar a exis-
tência de quatro módulos: cliente, servidor, registro de objetos e servidor web. Objetos
são criados no servidor e cadastrados no registro de objetosRMI a fim de serem aces-
sados remotamente. A comunicação entre cliente e servidor éfeita através da invocação
de métodos de tais objetos. Através do protocolo RMI, um cliente acessa o registro para
obter uma referência de um objeto remoto localizado no servidor. Na comunicação por
invocação de métodos, parâmetros (possivelmente objetos)são transferidos. Quando uma
classe não está definida na máquina virtual corrente, RMI iráobter a classe da máquina
virtual remota através do servidor web.

Figura 1. Arquitetura do protocolo RMI

O protocolo RMI introduz e também usa diversos recursos já existentes da lin-
guagem Java adaptados ao contexto do mecanismo de comunicação via objetos remotos.
Dentre os recursos estão o mecanismo deStubse Skeletons, Coletor de Lixo (Garbage
Collection), Carga Dinâmica de Classes (Dynamic Class Loading), Ativação de Objetos
Remotos (Remote Object Activation) e a opção do uso de HTTP como protocolo de trans-
porte a fim de evitar problemas de comunicação entre domíniosdevido ao uso defirewalls.
RMI usa a Serialização de Objetos como base para a implementação da maioria dos re-
cursos mencionados e a partir da versão 1.5 de Java, usa Reflexão como nova alternativa
na geração deStubs.

A comunicação entre objetos remotos é baseada no conceito deproxies. Um cli-
ente para ter acesso a objetos em um servidor deve primeiramente obter uma referência
(proxy) para o objeto. Umproxy (Stub) de um objeto é um objeto que possui a mesma
interface que o objeto original, mas que repassa as requisições de invocação de métodos
via rede ao objeto “real” no servidor. Ao receber a requisição para a execução de um



método, o servidor irá obter o objeto correto para processara requisição. O resultado da
computação é então retornado aoproxyno cliente e posteriormente para a aplicação.

3.1. Modelo de Falhas

Em um sistema distribuído baseado em rede, onde a comunicação entre nodos é feita
através de troca de mensagens, falhas são comuns. Cristian [Cristian 1991], Schneider
[Schneider 1993], Birman [Birman 1997] definem modelos de falhas para descrever tal
comportamento. Este trabalho utiliza a definição proposta por Birman, pois esta considera
falhas de particionamento de rede, que é uma situação de falha possível dentro do contexto
de RMI. Birman define falhas de colapso, parada segura (fail-stop), omissão de envio,
omissão de recepção, rede, particionamento de rede, temporização e bizantinas.

Além de falhas de comunicação, falhas que afetam o conteúdo das mensagens
antes que as mesmas sejam encaminhadas para rede, podem ocorrer. Pode-se citar falhas
dehardware, como dispositivos de armazenamento ou até falhas humanas (maliciosas ou
não), inseridas na aplicação durante a fase de desenvolvimento [Avizienis et al. 2004]).

3.2. Comportamento de RMI na Presença de Falhas

Tomando como base a Figura 1 e o modelo de falhas descrito na Seção 3.1 é possível
estabelecer como as falhas manifestadas nos níveis inferiores de abstração do sistema
RMI afetam os componentes de maior nível de abstração. É importante salientar que: 1)
toda a comunicação RMI é sempre baseada no paradigma cliente/servidor, ou seja, uma
comunicação sempre envolverá um cliente e um servidor, istoocorrerá mesmo que um
nodo possa assumir ambos os papéis, 2) todos os erros detectados no nodo servidor são
sempre enviados ao cliente e 3) quando uma falha é detectada pelo sistema RMI, um erro
será sinalizado para a aplicação através do uso de exceções.

Exceções em RMI podem ser categorizadas em três grupos: exceções referentes ao
protocolo de transporte de dados (TCP ou HTTP), exceções geradas pelo protocolo RMI
e exceções geradas por objetos remotos (definidas pelo usuário). Ambos nodos cliente e
servidor estão sujeitos a falhas. A questão é identificar em que momento uma falha em um
dado componente afetará o sistema. Nesta seção serão abordadas as principais situações
geradas direta ou indiretamente por falhas do sistema de comunicação.

Durante o processo de invocação, um cliente com acesso a uma referência remota
solicita ao servidor a execução de um determinado método. Neste processo, falhas podem
ocorrer. O colapso do servidor, antes que seja efetuada a requisição, gerará uma exceção à
aplicação dejava.rmi.UnknownHostException (servidor não encontrado). En-
tretanto, se o nodo entrar em colapso durante a execução da requisição, o nodo cliente
não saberá se o servidor ainda está processando o pedido, fazendo com que o cliente fique
esperando indefinidamente ou até que o servidor seja reiniciado. O problema mencionado
também ocorre no momento em que o servidor processou a requisição e deve retornar o
resultado para o cliente. Caso o cliente entrar em colapso durante este processo, o ser-
vidor ficará indefinidamente esperando pelo cliente. A especificação de RMI não define
a obrigatoriedade da criação dethreadspara o tratamento de cada requisição no nodo
servidor, por esta razão, o servidor poderá ficar bloqueado.

Falhas de temporização são mais significativas no nodo servidor. Este tipo de falha
pode ocorrer devido a sobrecarga do nodo em questão, degradando os serviços oferecidos



pelo componente.

Particionamento de rede é um cenário de falha que pode ocasionar problemas ao
sistema de Coletor de Lixo Distribuído (Distributed Garbage Collection) de RMI. Quando
um cliente obtém uma referência remota, é associada uma permuta (Lease), que define o
tempo que um objeto é considerado pelo servidor como referenciado por um cliente. É
responsabilidade do cliente atualizar o tempo de uso de cadaobjeto antes que o mesmo
expire. Uma falha de particionamento pode fazer com que clientes não sejam capazes de
atualizar a permuta dos objetos que referenciam. Isto faz com que o servidor considere os
objetos como não mais referenciados, portanto sendo coletados. Ao retornar da falha de
particionamento, clientes não serão mais capazes de acessar seus objetos remotos.

Existem casos em que o sistema RMI não é capaz de detectar a manifestação de
certas falhas. Por exemplo, a alteração dos valores de parâmetros passados durante o pro-
cesso de invocação pode não ser percebida pelo sistema. Comodescrito na Seção 3.1, isto
pode ocorrer devido a falhas em dispositivos de armazenamento ou por falhas humanas
(maliciosas ou não). Na Seção 4.3 é mostrado como o injetor, através da descrição de
cenários de falhas, emula os erros previstos na especificação de RMI.

4. Injetor

O injetor FIRMI descrito neste trabalho deve ser capaz de emular os cenários de falhas de
RMI. O objetivo da ferramenta é avaliar o comportamento sob falhas de aplicações que
usam o protocolo como infraestrutura de comunicação bem como a cobertura de falhas
dos mecanismos de tolerância a falhas empregados. Como requisitos do injetor estão faci-
lidade de uso, portabilidade, integrabilidade e compatibilidade com diferentes implemen-
tações de RMI como a Máquina Virtual Java desenvolvida pela IBM [IBM Corporation ].
Para tanto, toda a especificação da ferramenta é baseada na especificação fornecida pela
Sun.

firmi

Faultload

beforeInvoking() : Object

afterInvoking() : Object

Injector

getInstance() : Injector

getFaultload() : Faultload

setFaultload(in f : Faultload) : void

Statistics

getResponseTime() : long

getFaultloadTime() : long

getExceptionCount() : long

CommunicationFaultException

CrashException NetworkPartitionException TimingException

Figura 2. Diagrama de classes de FIRMI

A Figura 2 é um diagrama de classes de FIRMI. A ClasseInjector é o ponto
de acesso das funcionalidades da ferramenta tanto pelos ganchos inseridos no código de
RMI quanto pelos próprios cenários de falhas. A classeFaultload define a estrutura
de um módulo de cenário de falhas, devendo ser derivada a fim deespecificar como falhas



serão inseridas no sistema sob teste. FIRMI também define classes para que o engenheiro
de teste não precise ter um conhecimento prévio dos tipos de exceções do protocolo,
deixando ao injetor o papel de mapear tais erros para exceções específicas de RMI. Por
fim, a classeStatistics contém as informações coletadas durante um experimento. A
classe pode ser acessada para que as informações sejam armazenadas ou até usadas pelo
cenário de falhas para tomada de decisão. As próximas seçõesdescreverão com mais
detalhes cada componente de FIRMI.

4.1. Instrumentação do Protocolo

Um dos requisitos do injetor é que este deve ser compatível com diferentes implementa-
ções de RMI. Desta maneira, a inserção dos ganchos do injetorno sistema deve ser feita
de maneira padronizada. Então, a instrumentação das classes de sistema de RMI foi base-
ada na especificação fornecida pela Sun. Também é desejado que a descrição dos cenários
de falhas seja similar à API do protocolo, portanto, é necessário que o local escolhido para
os ganchos seja o ponto mais abstrato em que não se perca a semântica do protocolo.

A análise da especificação de RMI mostrou que a localização ideal para
a instrumentação do protocolo são as estruturas pertinentes aos Stubs e Skele-
tons, já que estes concentram os fluxos de envio e recepção de requisições. A
especificação de RMI define as interfacesjava.rmi.server.RemoteRef e
java.rmi.server.ServerRef. A primeira é usada no nodo cliente para o envio de
requisições enquanto que a segunda é usada no nodo servidor na recepção de requisições.
Como estas estruturas tratam-se de interfaces, deve-se alterar as classes que implementam
tais definições, fato que permite ao injetor operar sobre qualquer implementação de RMI
que seja compatível com a especificação.

4.2. Técnicas de Instrumentação

Identificado o local para a inserção dos ganchos do injetor, énecessário decidir qual a
melhor técnica para realizar a instrumentação do código. Com este objetivo, foram anali-
sadas ferramentas desde a manipulação debytecodescomo Javassist [Chiba 1998], ASM
[ObjectWeb Consortium ], Serp [White ] e BCEL [Apache Software Foundation ] até fer-
ramentas com base em orientação a aspectos como AspectJ5 [Eclipse Foundation a]. A
maioria das ferramentas analisadas suportam a instrumentação estática e dinâmica de clas-
ses em Java, fato que influencia a interferência causada na aplicação alvo.

As classes a serem instrumentadas para o injetor são classesde sistema. Classes
de sistema são carregadas pelo Carregador de Classes de Inicialização (Bootstrap Class
Loader) na ativação da máquina virtual. Uma vez carregada, uma classe não pode ser
alterada. Consequentemente as técnicas convencionais de instrumentação dinâmica não
podem ser usadas. Desta forma, é necessário usar o suporte oferecido pela máquina vir-
tual. A substituição de classes de sistema pode ocorrer durante a inicialização ou durante
a execução da máquina virtual Java. No primeiro caso é indicado o caminho para o Car-
regador de Classes de Inicialização das novas classes de sistema. Assim, o Carregador
usará a primeira classe encontrada como a classe de sistema sendo procurada. Para a
substituição durante a execução da máquina virtual é usada aArquitetura de Depuração
Java (JPDA), um framework poderoso com funcionalidades para depuração e monitora-
mento de aplicações e, a partir da versão 1.5 de Java, também pode ser usado o pacote



java.lang.instrument, uma API totalmente baseada em Java específica para este
objetivo.

A escolha para a melhor técnica de instrumentação foi baseada em três aspectos:
simplicidade, flexibilidade e menor interferência causadana aplicação alvo. Assim, foi
escolhida Javassist para a manipulação debytecodes. Para a substituição das classes de
sistema de RMI é usado o suporte oferecido pelo pacotejava.lang.instrument.
Javassist foi escolhida por sua facilidade de uso e por já tersido testada com sucesso
no injetor Jaca [Martins et al. 2002]. O pacotejava.lang.instrument foi esco-
lhido pois é específico para a substituição de classes e por permitir a definição de vários
agentes simultaneamente, possibilitando a integração deste injetor com outros injetores
como FIONA [Jacques-Silva et al. 2004] com modificações mínimas no seu sistema de
instrumentação.

No entanto, é possível que, em certas situações, a interferência causada pela subs-
tituição de classes durante a execução de aplicações (pois éadicionado o tempo de altera-
ção da classe durante o procedimento de carga da mesma dentrodo ambiente de execução
da máquina virtual) não seja desejada. Por esta razão o injetor também foi projetado para
suportar a substituição de classes durante a inicializaçãoda máquina virtual.

4.3. Cenários de Falhas

Um experimento de injeção de falhas inicia pela definição do conjunto de falhas, também
chamado carga de falhas, que será injetado na aplicação alvo. Essa carga de falhas deve
ser representativa dos tipos de falhas que a aplicação está sujeita em operação normal
e se baseia no modelo de falhas para o sistema. Diferentes cargas de falhas podem ser
definidas para uma mesma aplicação sob a mesma carga de trabalho. Nenhuma carga
de falhas sozinha consegue reproduzir todas as situações possíveis de falhas às quais a
aplicação pode estar sujeita. Uma carga de falhas especificada compõe o cenário de falhas
de um teste em um experimento de injeção de falhas.

FIRMI interage com o cenário de falhas através da classeFaultload (Figura
2). Toda a vez em que uma requisição RMI é originada de um cliente ou recebida pelo
servidor, o injetor irá invocar o módulo de tratamento do cenário de falhas para intercep-
tar e manipular a requisição. Este comportamento é similar anoção deListeners,
largamente utilizado na linguagem. Para cada ação reconhecida pelo injetor, existe um
método que será invocado e passará o controle ao módulo de cenário de falhas. O mé-
todobeforeInvoking é invocado imediatamente antes que o cliente faça a requisição
remota. Já o métodoafterInvoking é invocado imediatamente após o retorno do
processamento do nodo servidor.

Para criar um módulo de cenário de falhas correspondendo a carga de falhas dese-
jada para um experimento o engenheiro de teste estende a classeFaultload de FIRMI
e redefine os métodosbeforeInvoking e afterInvoking. Ao interceptar uma
requisição, o injetor poderá: 1) não fazer nada, permitindoa execução da requisição sem
falhas; 2) alterar os parâmetros referentes ao método sendoinvocado (neste caso é emu-
lada a situação de falhas de dispositivos de armazenamento ou humanas conforme men-
cionado na Seção 3.1); ou finalmente 3) retornar uma exceção emulando uma situação
de erro para a aplicação, reproduzindo falhas de comunicação ou até erros do próprio
sistema RMI, de acordo com o tipo de exceção escolhido. Na Seção 3.2 foi definida



a relação entre as falhas do sistema de comunicação e como estas influenciam os com-
ponentes de maior nível de abstração. Para que o engenheiro de teste não precise ter
um conhecimento prévio dos tipos de exceções de RMI, FIRMI define exceções como
CrashException, NetworkPartitionException eTimingException que
serão internamente mapeadas para exceções específicas de RMI. Essa característica, no
entanto, não restringe a possibilidade do uso de exceções específicas do protocolo direta-
mente pelo módulo de cenário de falhas.

O uso de classes Java para a descrição de cenários de falhas facilita o processo
de integração do injetor em várias plataformas de desenvolvimento, permitindo estender
frameworksjá existentes com o conceito de injeção de falhas no auxílio àavaliação de
sistemas. Além disso, possibilita que a seleção e a manipulação de mensagens sejam in-
fluenciadas por informações estáticas, informações internas ao próprio módulo de cenário
de falhas e informações extraídas diretamente da aplicaçãosob teste. Estas características
possibilitam a criação de cenários de falhas representativos, pois o comportamento da in-
jeção de falhas pode ser modificado dinamicamente durante a execução da aplicação sob
teste.

4.4. Monitoramento

A arquitetura cliente/servidor com comunicação baseada emobjetos distribuídos facilita
a tarefa de monitoramento e geração de medidas estatísticasda execução de aplicações.
A classeStatistics é a responsável pelo armazenamento de tais medidas. As infor-
mações desta classe podem ser acessadas durante a execução de um experimento pelos
próprios cenários de falhas, permitindo ao engenheiro de teste tomar decisões baseado
nestas medidas.

Durante um experimento, falhas são inseridas no ambiente deexecução da aplica-
ção sob teste, o que pode levar esta a apresentar colapso ou simplesmente entrar emloop
descartando os dados coletados pelo injetor. Para evitar este problema, é registrado junto a
JVM um pedido de notificação do término da execução da máquinavirtual (inclusive por
motivo de falha) através do métodoRuntime.addShutdownHook. Desta maneira, o
injetor poderá salvar todas as medidas coletadas no experimento.

Entre as medidas coletadas por FIRMI, pode-se citar o tempo de resposta de requi-
sições RMI (medido no nodo cliente), o tempo gasto para o processamento de requisições
no nodo servidor e a quantidade de acessos de clientes para umdado objeto remoto. Estas
informações permitem identificar possíveis degradações dedesempenho na ocorrência de
falhas e a identificação de gargalos no sistema, pois serão localizados quais os objetos
mais acessados e quais métodos demandam maior tempo de execução em um servidor.
Além de medidas estatísticas, FIRMI também geralogsda execução de RMI e das ações
tomadas pelos módulos de cenários de falhas. Combinando as medidas coletadas pelo
injetor, oslogsdas ações tomadas pelos módulos de cenários de falhas e as informações
geradas pelas próprias aplicações sob teste é possível estabelecer relações entre as falhas
inseridas pelo injetor e o comportamento de tais aplicações.

Outra medida importante prevista é o tempo gasto pela execução dos cenários
de falhas. A interferência do injetor corresponde ao tempo gasto pelo mecanismo de
instrumentação (estático ou dinâmico), o tempo gasto pelo código do injetor e o tempo
gasto pela execução dos módulos dos cenários de falhas. O mecanismo de instrumentação



é configurável, permitindo a escolha do método estático paraa redução da interferência
ou o método dinâmico para flexibilizar o uso da ferramenta. O tempo gasto pelo código
do injetor é relativamente baixo e previsível, pois este é composto basicamente pelos
ganchos nas classes de sistema de RMI. O tempo mais significativo e não previsível está na
execução dos cenários de falhas, já que é dependente da aplicação alvo e do que se deseja
validar. Para que o engenheiro de teste tenha controle da interferência da ferramenta, é
medido o tempo gasto na execução dos cenários de falhas, permitindo a modificação dos
mesmos a fim de otimizar sua funcionalidade.

5. Experimentos

Para demonstrar as funcionalidades do injetor foi escolhida uma aplicação alvo que realiza
operações aritméticas elementares. A aplicação, baseada em RMI, consiste de um objeto
remotoRemoteCalculator e um cliente que apenas invoca os métodos do servidor e
imprime os resultados. O programa foi executado com sucessoem ambas implementações
da máquina virtual Java disponibilizadas pela Sun e IBM.

public interface RemoteCalculator extends Remote {
public int plus(int a, int b) throws RemoteException;
public int minus(int a, int b) throws RemoteException;

}

Figura 3. Interface remota RemoteCalculator

public static void main(String[] args) throws Exception {
Registry r = LocateRegistry.getRegistry(args[0]);
rc = (RemoteCalculator) r.lookup("rc");
System.out.println("3 + 2 = " + rc.plus(3, 2));
System.out.println("3 + 2 = " + rc.plus(3, 2));
System.out.println("3 - 2 = " + rc.minus(3, 2));

}

Figura 4. Método main do nodo cliente

As Figuras 3 e 4 mostram respectivamente a interface remota da classe
RemoteCalculator e o código do nodo cliente que invoca o objeto remoto. A in-
terfaceRemoteCalculator é bem simples possuindo os métodosplus e minus,
que realizam a adição e subtração de dois números inteiros. Já o código no nodo cli-
ente invoca os métodos da interface remota e exibe os resultados. A Figura 5 mostra a
execução da aplicação descrita.

3 + 2 = 5
3 + 2 = 5
3 - 2 = 1

Figura 5. Resultado do experimento sem injeção de falhas

Após a fase de testes convencionais onde é avaliado se a aplicação alvo realiza as
funções especificadas sobre um dado conjunto de entradas fornecendo o resultado correto,



public class FaultloadImpl extends Faultload {
private int times = 0;

public Object beforeInvoking(Remote obj, Method method,
Object[] params, long opnum) throws RemoteException {

times += 1;
if (method.getName().equals("plus") && times <= 1) {
params[0] = new Integer(6);
params[1] = new Integer(4);

} else if (method.getName().equals("minus")) {
throw new CrashException("host not found");

}
return null;

}

public Object afterInvoking(Remote obj, Method method,
Object[] params, long opnum, Object result)
throws RemoteException {

if (method.getName().equals("plus") && times > 1)
result = new Integer(1);

return result;
}

}

Figura 6. Cenário de falhas para a condução do experimento

o próximo passo é realizar experimentos para observar o comportamento da aplicação alvo
na presença de falhas. Para a aplicação alvo usada como exemplo foi escolhida uma carga
de falhas que compreende a alteração dos operandos das funções aritméticas, por falha
bizantina ou de hardware, e também a emulação do colapso do nodo servidor, essa última
uma falha de comunicação comum em ambientes cliente/servidor.

A Figura 6 mostra a implementação do cenário de falhas usado no experimento.
No métodobeforeInvoking são alterados os parâmetros da operaçãoplus antes
que a requisição seja enviada para o servidor. Caso seja uma operação de subtração é
emulado o colapso do nodo servidor através da geração da exceçãoCrashException
de FIRMI. Já o métodoafterInvoking altera o valor de retorno da operação de adi-
ção para demonstrar que mesmo inserindo falhas apenas no nodo cliente é possível ter o
controle das etapas envolvidas no processo de invocação remota. Neste experimento, o
faultload injeta falhas no sistema baseado no método sendo invocado, porém esta não é a
única maneira de escolha. Como descrito na Seção 4.3, a seleção e manipulação de men-
sagens é influenciada por informações estáticas, informações internas ao próprio módulo
de cenário de falhas e informações extraídas diretamente daaplicação sob teste.

Para a condução do experimento o injetor foi configurado parainstrumentar as
classes de sistema de maneira estática com a descrição do cenário de falhas através de
classes Java e inserindo falhas a partir do nodo cliente. O resultado da execução do
programa com injeção de falhas pode ser visto na Figura 7.

Apesar da exceção gerada ter sido do tipoCrashException, o injetor re-
alizou o mapeamento da mesma para uma exceção específica do protocolo RMI



3 + 2 = 10
3 + 2 = 1
Exception in thread "main" java.rmi.UnknownHostException:
host not found

...

Figura 7. Resultado do experimento com injeção de falhas

(UnknownHostException). O experimento permite ilustrar as funcionalidades da
ferramenta FIRMI e a forma de conduzir uma validação por injeção de falhas. Os resul-
tados da Figura 7 mostram que a aplicação não possui nenhum mecanismo de tolerância
a falhas. Quando sujeita a falhas de comunicação, a aplicação apresenta defeito, ou seja,
não fornece os resultados desejados. A condução do experimento também mostra que a
presença do injetor não foi percebida pela aplicação, ou seja, o colapso do nodo servidor,
para a aplicação, ocorreu na realidade. Com base neste experimento, procurou-se mostrar
que FIRMI emula situações de falhas de RMI, viabilizando suautilização na avaliação de
aplicações distribuídas que usam este protocolo.

6. Conclusão
RMI é uma abstração de comunicação de alto nível que facilitao desenvolvimento de
aplicações distribuídas, diminuindo o risco de falhas de desenvolvimento por ter uma API
similar à chamada local de procedimento. Por esta razão torna-se uma alternativa para
a construção de tais aplicações. Porém, falhas inerentes aoprocesso de comunicação ou
falhas que afetem os nodos participantes do sistema são inevitáveis. Aplicações que usam
RMI devem estar preparadas para tratar estas falhas evitando que o sistema apresente um
comportamento não esperado e assim garantir requisitos de dependabilidade.

Com o objetivo de resolver esta questão, este trabalho apresenta um injetor de fa-
lhas capaz de emular de forma direta os cenários de falhas de RMI. A ferramenta pode
ser usada nas fases de teste de sistemas completando o ciclo de desenvolvimento de apli-
cações e assegurando o correto funcionamento das mesmas na presença de falhas. O
injetor foi especificado para possibilitar ao engenheiro deteste liberdade e flexibilidade
na descrição de cenários de falhas e que a interferência causada nas aplicações sob teste
seja conhecida e controlada. Apesar de simples, o experimento conduzido demonstra a
capacidade da ferramenta na emulação de falhas, possibilitando a construção de situações
próximas as esperadas na realidade. As próximas etapas deste projeto são a condução de
experimentos com a plataforma de computação em Grid, Ourgrid [Andrade et al. 2003].
A característica de integração da ferramenta também será explorada com a extensão de
ambientes de desenvolvimento e teste de aplicações como Eclipse [Eclipse Foundation b]
e JUnit [Gamma and Beck ].
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Abstract. Protective wrappers are used to make components behave in a 
robust way. They are particularly useful when the robustness of the reused 
component is not guaranteed. How to be sure that the wrapped component 
meets the system requirements? How to assure that the wrapper really 
protects the system against component failures? This paper presents the use of 
system-level fault injection to answer these questions. We also present a case 
study to illustrate the proposed methodology as well as the experimental 
results obtained. 

Resumo. Wrappers são utilizados para fazer com que os componentes por eles 
protegidos se comportem da maneira especificada e robusta. Eles são úteis 
quando se quer adotar um componente do qual não se tem informação quanto 
à sua confiabilidade. Como assegurar que o componente protegido pelo 
wrapper atende os requisitos do sistema? Como assegurar que o wrapper 
realmente protege o sistema contra os defeitos do componente? Este trabalho 
apresenta o uso da técnica de injeção de falhas para responder a estas 
perguntas. Um estudo de caso é apresentado para ilustrar a metodologia 
proposta como também os resultados dos experimentos que foram obtidos. 

1. Introdução 

A crescente pressão para reduzir prazos e custo faz do desenvolvimento baseado em 
componentes uma tendência para a construção dos novos sistemas. Um modelo que está 
apresentando crescimento na indústria de software é o desenvolvimento das partes mais 
específicas do novo sistema e a integração de componentes reutilizáveis para suprir as 
funcionalidades mais gerais. Apesar dos benefícios potenciais que esta técnica 
apresenta, alguns problemas são inerentes a esse modelo de construção de software, por 
exemplo, as condições operacionais onde o componente foi desenvolvido previamente 
diferem das atuais onde o mesmo está sendo reutilizado. Isto pode ativar falhas de 
software que antes não tinham sido reveladas, levando a que a confiabilidade esperada 



  

não seja atingida [21].  Dessa forma, validar os componentes e os sistemas 
desenvolvidos com base na integração de componentes é uma tarefa essencial para 
garantir a qualidade do sistema que resulta desta integração. Porém, esta validação ainda 
apresenta um desafio para a comunidade de teste. A dificuldade está na falta de 
conhecimento a respeito do componente [2] [17]: por um lado, os desenvolvedores de 
sistemas não têm conhecimento de todas as maneiras que o componente poderá ser 
utilizado no futuro; por outro lado, os usuários não possuem informação a respeito da 
qualidade do componente e, mesmo que possuam esta informação, isso não é garantia 
de que o componente irá se comportar da mesma maneira quando utilizado em um novo 
contexto. Além disso, componentes de alta qualidade não garantem que o sistema como 
um todo irá apresentar o mesmo nível de qualidade devido à complexidade das 
interações entre os diversos componentes [18]. 

Uma técnica que pode ser utilizada para lidar com esta incerteza é a implementação de 
wrappers [1]. Wrappers de proteção são utilizados para que dados e fluxo de controle 
sejam interceptados entre um componente e seu ambiente [9]. Os wrappers são úteis 
quando se utilizam componentes que não apresentam nível de confiabilidade desejada 
ou, componentes sobre o quais não se tenha informação do nível de qualidade 
alcançado. 

Inspirado no trabalho apresentado em [17], este trabalho procura responder as seguintes 
questões: (i) o wrapper protege os componentes off-the-shelf (OTS) contra os defeitos 
que ocorrem no restante do sistema (RS)? (ii) o wrapper protege o sistema contra os 
defeitos do componente?  

Para responder a estas perguntas usamos, neste trabalho, duas técnicas de injeção de 
falhas. A injeção de falhas de software tem sido estudada na última década [3] [12] [14] 
evoluindo para técnicas que realmente emulam falhas de software realistas com bom 
nível de precisão [6][7]. Com a técnica denominada G-SWFIT (Generic SoftWare Fault 
Injection Technique) [6], as falhas de software injetadas representam os tipos de falhas 
de software mais frequentes, com base em estudos de campo [7]. Os operadores 
utilizados pela técnica são aplicados no código executável, ou seja, a técnica pode ser 
aplicada mesmo quando o código fonte não se encontra disponível. Na segunda técnica 
de injeção de falhas utilizada neste trabalho, falhas ou erros são injetados corrompendo 
os dados que passam através das interfaces entre o componente sob teste (CT) e o 
restante do sistema (RS). Baseada na Interface Propagation Analysis (IPA) [19] o uso 
da injeção de falhas de interface tem como objetivo verificar a proteção que se pode 
alcançar com a adição dos wrappers, quando estes são utilizados como filtros para erros 
que porventura sejam propagados através das interfaces. Com o uso da técnica de 
injeção de falhas de interface é possível observar se as conseqüências dos erros injetados 
no sistema são evitadas ou minimizadas. A instrumentação para a injeção de erros é 
feita em tempo de carga do sistema, usando a ferramenta Jaca [13]. Esta ferramenta 
injeta erros na interface em sistemas escritos na linguagem Java e não requer o código 
fonte do sistema sob teste. 

Para se medir a efetividade do wrapper de proteção as falhas de software e de interface 
foram aplicados no sistema sob teste e os resultados apresentados foram classificados. 
Depois, um wrapper de proteção foi adicionado e os experimentos foram repetidos 
sobre o novo sistema (que contém além dos componentes anteriores o wrapper de 



  

proteção). Os resultados foram classificados usando os mesmos critérios e, dessa forma, 
comparados com os anteriormente verificados. 

Os resultados mostraram que o wrapper foi eficiente para proteger o componente 
quando este recebeu erros propagados através das interfaces entre o RS e o CT, 
respondendo positivamente a questão (i). Também quando consideramos as falhas de 
software, o wrapper foi eficiente para proteger o sistema das conseqüências das falhas 
residuais no CT uma vez que houve uma sensível melhora no nível de tolerância 
aumentando em 15 pontos percentuais, neste caso. Dessa forma, em relação a questão 
(ii)  pode se afirmar que o wrapper protege o sistema quando as falhas no interior do 
componente se manifestam. Porém, essa proteção é parcial, uma vez que apesar do 
wrapper alguns defeitos ainda foram revelados. 

A próxima seção apresenta as técnicas de injeção de falhas utilizadas, a versão corrente 
da ferramenta Jaca e trabalhos relacionados com este que está sendo apresentado. A 
seção 3 apresenta o estudo de caso que foi utilizado para os experimentos. A seção 4 
apresenta as estratégias utilizadas para a escolha dos pontos de injeção, pontos de 
monitoramento e construção do wrapper de proteção. Os resultados dos experimentos 
são apresentados na seção 5. Conclusões e trabalhos futuros estão na última seção.  

2. Injeção de Falhas por Software 

Injeção de Falhas é uma técnica que simula as anomalias de software introduzindo 
falhas no sistema sob teste para que se possa observar este sistema e entender seu 
comportamento em presença das falhas injetadas. Tem sido amplamente utilizada para 
avaliar a dependabilidade (termo utilizado como tradução de dependability em inglês) e 
para validar os mecanismos de tratamento de erros de sistemas de software [14]. Esta 
técnica pode ser utilizada para validar um sistema tolerante a falhas, auxiliando na 
remoção de falhas, minimizando sua ocorrência e sua severidade, como também 
auxiliando na prevenção de falhas. A remoção e a prevenção de falhas que se obtêm, 
melhoram a dependabilidade dos sistemas que utilizam esta técnica de validação [20]. 

Entre as diversas abordagens (veja [10] para uma visão geral), a injeção de falhas por 
software (Software Implemented Fault Injection – SWIFI em inglês) tem sido bastante 
difundida [5] [8] [15]. Por não precisar de hardware especial e apresentar facilidade no 
controle da injeção e na observação da propagação de erros, esta abordagem tem se 
tornado mais popular entre os desenvolvedores de sistemas tolerantes a falhas e será a 
técnica utilizada neste projeto.  

Inicialmente utilizada para emular falha transiente de hardware, a injeção de falhas por 
software tem sido utilizada mais recentemente na simulação de falhas e bugs de 
software. Neste caso, SWIFI pode simular falhas internas (ou falhas de software), que 
representam falhas de projeto e implementação (variáveis que estão erradas ou não 
inicializadas, atribuições incorretas ou verificações incorretas de condições), ou falhas 
externas que representam todos os fatores externos que não estão relacionados com 
falhas no código alvo, mas alteram o estado do software através das interações entre 
suas interfaces [19].  

No que se refere a falhas de software, o maior problema é a representatividade das 
falhas injetadas. O estudo publicado em [4], utilizou dados de campo e propôs uma 
classificação, a Orthogonal Defect Classification (ODC) e serviu como base para o 



  

trabalho apresentado em [3]. A necessidade de se ter dados preliminares coletados em 
campo reduz a possibilidade de uso do método, uma vez que esses dados dificilmente 
estão disponíveis. Apenas recentemente um estudo apresentado em [6] propôs uma 
abordagem para se injetar falhas representativas de software. A técnica que foi 
denominada Generic Software Fault Injection Technique (G-SWFIT) foi definida a 
partir de um estudo de sistemas abertos (open sources) onde falhas reais de software 
foram coletadas e classificadas [7] numa proposta em que a classificação ODC foi 
estendida. Esta nova classificação tomou por base o contexto do programa onde a falha 
específica ocorre e relacionou as falhas com as estruturas de programação existentes nas 
linguagens de alto nível. De acordo com esta classificação, um defeito de software é 
uma ou mais estruturas de programação que são escritas de maneira errada, que são 
esquecidas ou que são colocadas em excesso em um código fonte e podem ser 
classificadas como tal (em inglês, Wrong construct, Missing construct, Extraneous 
construct) subdividindo cada uma das classificações ODC. Dessa forma, baseado no 
estudo de campo feito em [7] como também em [3], a técnica G-SWFIT usa uma 
biblioteca de operadores de emulação de falhas que representam os tipos de falhas mais 
comuns observados em campo. Os operadores definidos consistem de pares “{padrão de 
código, alteração de código}”. O “padrão de código” representa código executável que é 
relacionado com estruturas nas linguagens de alto nível onde normalmente os 
programadores cometem erros de implementação conforme observado em campo. A 
“alteração de código” representa modificações que simulam enganos típicos dos 
programadores conforme a estrutura representada pelo “padrão de código” relacionado. 
Dessa forma, os tipos de falhas injetadas segundo a técnica G-SWFIT representam o 
código executável que seria gerado por um compilador, caso o engano na escrita do 
código fonte na linguagem de alto nível tivesse realmente sido cometido pelo 
desenvolvedor de um produto de software. A Tabela 1 exemplifica operadores que 
foram definidos para a injeção de falhas em instruções de seleção, particularmente dois 
operadores que simulam construções esquecidas (Missing construct). O conjunto 
completo de operadores pode ser encontrado em [7].  

Tabela 1: Fragmento do Conjunto de Operadores G-SWF IT (missing if cond) 

Operador Tipo de falha Padrão de Busca Alteração no código 

OIA 
MIA 
Missing "if (cond)" 
surrounding statement(s) 

CMP reg, ... 
jcond after: 
...instructions...after:  

Remove a instrução de “jump” 

OIS 
MIFS 
Missing "If (cond) { 
statement(s) }" 

CMP reg, ... 
jcond after: 
...instructions...after:  

Remove a instrução de “jump” e 
todas as instruções  contidas 
(instructions) 

Vale ressaltar que a biblioteca de operadores é criada em código executável, permitindo 
a utilização quando o código fonte do componente sob teste não esteja disponível. Pode-
se criar a biblioteca de operadores considerando-se o código executável gerado para as 
diferentes linguagens de programação, o que torna a técnica portável [7]. O uso da 
técnica exige dois passos: (i) identificação dos locais onde as falhas de software podem 
ser injetadas utilizando para esta tarefa um “scan” do código executável, gerando o 
conjunto de falhas; (ii) injeção das falhas durante a execução do sistema. A intrusão 
durante a execução do sistema é bem pequena uma vez que a identificação dos locais de 
injeção já foi previamente efetuada. 

Outra abordagem da injeção de falhas por software consiste em injetar dados anômalos 
que são compartilhados através das interfaces [20]. Falhas de interface podem 



  

representar falhas que são inseridas no componente sob teste através de suas interfaces 
ou erros propagados por outros componentes do sistema. Na abordagem clássica as 
falhas são injetadas nas fronteiras do componente sob teste e neste caso para se validar a 
robustez do sistema, qualquer valor é válido. Normalmente são utilizados valores 
extremos para cada tipo de dado que está sendo substituído pela injeção de falhas [11]. 
Podemos dizer que um software é robusto se, alimentado com entradas anômalas, não 
propaga erros que levem o sistema a apresentar um defeito. Dessa forma, o sistema 
demonstra que pode produzir serviços de confiança mesmo quando colocado num 
ambiente hostil [20]. Generalizando a abordagem clássica, podemos injetar falhas nas 
interfaces entre os componentes para simular o envio de dados corrompidos por um 
componente que apresentou um defeito, a outros componentes que estão interagindo 
com o componente falho através de chamadas via Application Programming Interfaces 
(API). Nesse caso, é importante que o valor injetado seja representativo e emulem a 
conseqüência de falhas residuais de software que possam estar presentes no componente 
que faz a chamada para a API. Essa representatividade nem sempre é fácil de ser obtida.  

Neste trabalho usamos a Jaca [13], uma ferramenta de injeção de falhas de interface (na 
verdade a Jaca injeta erros que simulam as possíveis conseqüências de falhas em 
componentes predecessores), permitindo avaliar a robustez de sistemas orientados a 
objetos escritos na linguagem Java. As características fundamentais da ferramenta estão 
descritas com maiores detalhes em [13]. Jaca é independente do código fonte, 
permitindo a validação de um sistema composto por componentes desenvolvidos por 
terceiros. A versão atual da Jaca (JacaC3.0) consegue afetar interfaces públicas de um 
componente, alterando valores dos seus atributos, parâmetros e valores de retorno de 
seus métodos. Estes valores podem ser simples (inteiros, reais e booleanos), 
alfanuméricos ou objetos.  

Os experimentos de injeção de falhas são interessantes quando se pode executar em 
grande quantidade possibilitando a inferência estatística sobre o resultado. A Jaca traz 
no seu pacote de instalação diversas rotinas automáticas para viabilizar os testes 
estatísticos. A ferramenta pode controlar a execução sem que erros sejam injetados, para 
se criar e armazenar um padrão de resultados. Em seguida são executados os 
experimentos onde os erros são injetados e o resultado de cada experimento comparado, 
de maneira automática, ao conteúdo do padrão de resultados. As divergências são 
destacadas, permitindo que se possa analisar um grande número de resultados.  

Outro ponto importante é poder definir quando o sistema entrou num estado infinito, 
isto é, o experimento nem termina com sucesso e nem apresenta qualquer tipo de erro 
(hang em inglês). Para isso, é possível ajustar um parâmetro de timeout na ferramenta 
que limita o tempo de cada um dos experimentos. Se o experimento não se encerrar 
nesse tempo, a ferramenta o encerra e acusa um defeito que é registrado no log. 

Visando a automatização dos experimentos, antes e depois da execução de um 
componente, é possível executar arquivos batch. A vantagem desta funcionalidade, por 
exemplo, é quando um experimento utiliza um banco de dados e este precisa estar ativo 
antes que o sistema alvo inicie sua execução. Neste caso, pode-se especificar na 
interface o caminho onde se encontram os Batch Files. 

Na nova versão aumentaram-se as opções para a definição de valores a serem injetados 
nos experimentos, podem ser definidos pelo usuário, podem ser gerados 
automaticamente a partir de um valor inicial e um incremento definido ou ainda podem 



  

ser recebidos a partir de um arquivo com extensão “.xml” . Isto garante que uma falha 
pode ser injetada repetidas vezes com valores diferentes, facilitando as análises 
estatísticas  e simulando de maneira mais real uma utilização do sistema. 

Em termos de resultados, os arquivos de log foram remodelados para que apresentassem 
uma organização mais adequada tendo sido subdividido em três arquivos. O primeiro 
apresenta os erros que foram injetados e o modo de defeito (failure mode em inglês) que 
foi utilizado. As ocorrências de cada injeção são registradas no segundo arquivo e as 
exceções, se existirem, podem ser encontradas no terceiro arquivo. 

3. Estudo de Caso 

O estudo de caso utilizado para validar experimentalmente a metodologia foi um 
simulador de rede de computadores, SimuRed [16], que provê uma maneira visual de 
acompanhar os pacotes que estão sendo transacionados pela rede. Este simulador 
permite tanto a execução em batch quanto a interação direta com o usuário, sendo que 
este modo é o que foi utilizado neste trabalho. O projeto foi desenvolvido para uso 
didático e apresenta versão multiplataforma para Java, além das versões para Windows e 
Linux. Neste trabalho, foi utilizada a versão 2.1 para Java.  Sua distribuição é gratuita, 
com código aberto (open source) nas linguagens Java e C++. Um conjunto de 
parâmetros é provido ao sistema através da sua interface. A Tabela 2 apresenta os 
parâmetros que foram considerados neste trabalho e seus respectivos valores mínimos e 
máximos previstos na especificação do sistema que estão indicados à frente do nome de 
cada parâmetro.   

Tabela 2: Pontos de Injeção, Domínios e Valores Inj etados – Testes de Robustez 

Parâmetro Valores Injetados 
 Válidos  Inválidos  Limites de 

Domínio  
Dimensions [1 , 9] 5 -2147483648, -100, -1, 100, 1000, 2147483648 0, 1, 9,10 
NodesDimensions [2 , 256] 10, 100 -2147483648, -100, -1, 0, 1000, 2147483648 1, 2, 256, 257 
Virtuals [1 , 16] 10 -2147483648, -100, -1, 100, 1000, 2147483648 0,1, 16, 17 
LenBuffer [1 , 256] 10, 100 -2147483648, -100, -1, 1000, 2147483648 0, 1, 256, 257 
Buffer [1 , 16] 10 -2147483648, -100, -1, 100, 1000, 2147483648 0, 1, 16, 17 
CrossBar [1 , 16] 10 -2147483648, -100, -1, 100, 1000, 2147483648 0, 1, 16, 17 
Channel [1 , 16] 10 -2147483648, -100, -1, 100, 1000, 2147483648 0, 1, 16, 17 
Switching [1 , 16] 10 -2147483648, -100, -1, 100, 1000, 2147483648 0, 1, 16, 17 

O esquema da arquitetura do sistema usado neste trabalho é apresentado na Figura 1. 
Esta arquitetura foi utilizada para as primeiras campanhas de experimentos quando o 
sistema foi validado utilizando testes de robustez (injeção de falhas de interface) e 
injeção de falhas de software como indicado no esquema da Figura 1(a). Os locais de 
aplicação das campanhas de injeção de falhas estão apontados como C1 e C2 
respectivamente.  

Depois das duas primeiras campanhas, a arquitetura do sistema foi acrescida de um 
wrapper de proteção que foi construído baseado na especificação do sistema. O objetivo 
deste wrapper é validar as entradas que chegam do RS para o CT, bem como, validar os 
resultados do CT que devem retornar ao RS. O wrapper construído e integrado no 
sistema valida o domínio de cada parâmetro que é fornecido ao CT e captura exceções 
geradas internamente pelo CT, substituindo-as por mensagens que são devolvidas ao RS 
e por ele publicadas na interface. A Figura 1(b) apresenta o esquema da arquitetura do 
sistema modificado e os locais onde foram reaplicados os experimentos (C1 e C2). 



  

  
            a) Arquitetura Original                                                                                                                                                                                                                                                         b) Arquitetura com a A dição do Wrapper 

Figura 1: Esquema da Arquitetura do Sistema SimuRed  

4. Metodologia Proposta 

Neste trabalho estamos considerando que, embora o sistema possa ser composto por 
componentes OTS que não disponibilizam o código fonte, a sua arquitetura, que 
representa como os diversos componentes estão interconectados, é conhecida. Nosso 
principal objetivo é responder as questões apontadas na primeira seção: (i) o wrapper 
protege o CT contra os defeitos do RS?  e (ii) o wrapper protege o RS contra os defeitos 
do CT?   

4.1. Determinando o Conjunto de Erros e Falhas 

Neste trabalho injetamos erros de interface [17] e falhas de software [7]. Para se injetar 
falhas ou erros é preciso determinar um local, um tipo, uma condição que desencadeie o 
processo de injeção, um padrão de repetição e uma condição para o início da injeção. A 
subseção seguinte apresenta os locais onde erros e falhas de software foram injetados. 

Quanto ao tipo, para a injeção de erros de interface foi utilizada corrupção de 
parâmetros e valores de retorno dos métodos que foram substituídos por outros valores 
válidos, valores inválidos e valores extremos do domínio especificado para os dados que 
estão sendo substituídos [11]. Para as falhas de software, foi utilizada a biblioteca G-
SWFIT [7] que analisa as estruturas de programação existentes no código objeto da 
aplicação e substitui estas estruturas por outras que representem enganos cometidos por 
programadores na fase de escrita do código fonte do produto de software.  

A condição para a injeção de falhas de interface é interceptar a chamada dos métodos 
para substituir os valores originais pelos novos valores, usando a ferramenta Jaca. Já 
para as falhas de software, um novo código objeto é gerado após a substituição das 
estruturas de programação. Este novo código é executado em substituição do original.  

Quanto ao padrão de repetição, as falhas de software foram simuladas e, neste caso, a 
falha existe permanentemente (pode ser ou não ativada dependendo dos dados). Assim, 
a injeção das falhas (ou erros) deve se dar desde a primeira execução. 

4.2. Pontos de Injeção 

O conjunto de classes responsável por gerar a estrutura da rede do SimuRed foi 
escolhido como o componente sob teste (CT). O sistema considerado é então composto 
pelo CT e o resto do sistema (RS) que, por sua vez, é composto pela interface do 
usuário, o bloco principal e o simulador. Como o CT está sendo considerado um 



  

componente “caixa-preta”, o nível de proteção que ele provê para assegurar a validação 
dos dados de entrada fornecidos de acordo com as especificações, só pode ser avaliado 
experimentalmente. Este conjunto de entradas é composto pelos valores dos parâmetros 
fornecidos pelo RS. O conjunto deve ser compatível com o que foi especificado ou, caso 
não o seja, deve ser tratado adequadamente provendo mensagens e encerrando a 
execução sem danos para o ambiente computacional. Para que se possa assegurar essa 
consistência, os erros devem ser injetados na interface entre o RS e o CT, como 
indicado no ponto C1 da Figura 1(a). Os valores utilizados para a injeção devem 
pertencer ao conjunto de valores válidos segundo a especificação, bem como ao 
conjunto de valores inválidos e ao conjunto de valores que pertençam ao limite do 
domínio especificado para cada entrada do sistema [11]. Dessa forma, estaremos 
testando a robustez do sistema, ou seja, se o sistema para qualquer que seja o conjunto 
de valores de entrada recebido consegue prover uma saída adequada e não apresente um 
defeito. A Tabela 2 apresenta os pontos de injeção e os valores que foram injetados em 
cada um desses pontos. 

Nesse momento, um wrapper de proteção deverá ser adicionado ao sistema com o 
objetivo de proteger o CT de entradas não esperadas. Nesse caso, o wrapper baseado na 
especificação do sistema deve validar os valores que são trocados entre o RS e o CT e 
não deve permitir que valores não adequados sejam trocados entre as partes do sistema. 
A Figura 1(b) ilustra a localização do wrapper em relação ao sistema. O novo sistema 
(RS + CT + wrapper) será então submetido aos mesmos experimentos anteriores. Os 
pontos de injeção também devem ser conservados sendo que o CT + wrapper é 
considerado um conjunto atômico, ou seja, não se consideram públicas as interfaces 
entre ambos. Os resultados serão analisados para se observar a melhoria da qualidade do 
sistema que se obteve em decorrência da implantação do wrapper de proteção. Dessa 
forma, com a comparação dos resultados dos testes de robustez estaremos respondendo 
à pergunta (i). 

Outra importante observação é o quanto o comportamento errôneo do CT pode afetar o 
RS. O que acontece com o RS se houver uma falha de software no CT que venha a se 
manifestar quando o componente estiver no ambiente operacional? Se o RS não 
conseguir se proteger das falhas no CT, pode ser que ao receber um erro propagado 
como conseqüência de uma falha residual no CT o sistema possa não mais responder 
adequadamente. Isso poderá trazer resultados ao ambiente operacional que, muitas 
vezes, pode ser catastrófico.  Para isso, iremos injetar falhas de software no CT, usando 
a G-SWFIT e observar qual é a conseqüência da falha injetada nos demais componentes 
que pertencem ao RS. Assim, podemos avaliar o impacto que uma falha residual que 
venha a se manifestar pode ter no RS. A Tabela 3 apresenta os operadores utilizados e o 
número de falhas injetadas de cada tipo. Todas as falhas injetadas foram ativadas. 

Quando se considera o sistema ao qual o wrapper foi adicionado iremos analisar, nesse 
caso, o quanto o wrapper de proteção é eficiente para evitar a propagação de erros 
advindos do CT. O wrapper baseado na especificação do sistema deve validar os valores 
que são trocados entre o CT e o RS, provendo mensagens e encerrando execuções 
quando for o caso. Nesse caso também os mesmos experimentos foram efetuados e os 
mesmos pontos de injeção foram utilizados. 

 



  

Tabela 3: Operadores Injetados – Falhas de Software  no CT 

Operador #Falhas  Injetadas/ 
Ativadas 

Retira inicialização feita através da atribuição de valor (OIV) 20 

Retira atribuição  feita através de um valor (OAV) 2 

Retira instrução de seleção (if) (OIA) 1 

Emula instrução de seleção (if) e as respectivas instruções (OIS) 1 

Emula a omissão de parte da condição numa instrução de seleção (OLAC) 2 

Com a comparação dos resultados dos testes onde foram injetadas falhas de software, 
estaremos respondendo à pergunta (ii) propostas na seção 1. Esses resultados são 
apresentados na seção 5. 

4.3. Determinando os Pontos de Observação 

Os pontos de observação foram fixados para que se pudessem observar as saídas 
inválidas enviadas através das interfaces. Estes pontos de observação geram registros no 
arquivo de log que posteriormente são analisados e comparados com a “golden run”. 
Saídas inválidas podem ser entendidas como violação da especificação do sistema. 

A monitoração do sistema, tanto para a injeção de falhas de interface quanto para a 
injeção de falhas de software, foi efetuada pela ferramenta Jaca. Foram observados a 
fronteira do sistema (para se verificar quais seriam os dados e exceções observados 
pelos usuários e quais desses dados seriam considerados um defeito do sistema) e a 
classe Red() que é a classe que cria a rede.   

4.4. Resultados Esperados 

Como resultado dos experimentos, o sistema pode apresentar um defeito ou tolerar as 
falhas injetadas. Tolerância às falhas injetadas (indicado como corretos) significa que o 
sistema produziu como resultado um valor que satisfaz sua especificação. Quando se 
está monitorando o sistema, a propagação de erros também é observada. Erros podem 
ser cancelados, quando os dados corrompidos são descartados ou sobrescritos. Os erros 
também podem permanecer latentes, quando os dados corrompidos permanecem sem 
uso [19]. Nestes casos, os erros são considerados tolerados pelo sistema.  

Um defeito pode ser reportado retornando um valor inesperado (wrong em inglês) ou 
não reportado quando o sistema não termina (hang em inglês) ou interrompe seu 
processamento sem prévio aviso (crash em inglês).  

5. Resultados dos Experimentos 

Na primeira campanha de injeção, foi considerado o sistema original (CT + RS). Esta 
campanha tinha como objetivo avaliar a robustez do CT. Para isso foram injetados erros 
de interface entre o RS e o CT, conforme apresentado na Tabela 2. Durante os 
experimentos, foram feitas 89 injeções. A Tabela 4 (sistema original), apresenta os 
resultados classificados de acordo com o comportamento observado após os 
experimentos. Nota-se que em aproximadamente 60% dos experimentos o resultado não 
atendeu a especificação do sistema, interrompendo o processamento sem prévio aviso 
(crash) ou reportando um resultado incorreto (wrong). O percentual de resultados 
corretos foi apresentado em pouco mais de 40% dos experimentos.  

 



  

Tabela 4: Resultados - Testes de Robustez 
Sistema Original Sistema  com Wrapper 

Parâmetros 

# 

Erros 
Não 

Termin. 
(Hang) 
#       % 

Termina 
Abrupt. 
(Crash) 
#       % 

Resultados 
Errados 
(Wrong) 
#       % 

Corretos 
 
 

#         % 

Não 
Termina 
(Hang) 
#       % 

Termina 
Abrupt. 
(Crash) 
#       % 

Resultados 
Errados 
(Wrong) 
#       % 

Corretos 
 
 

#         % 

Dimensions  11 0 0 5 5,62 4 4,49 2 2,25 0 0 2 2,25 0 0,00 9 10,11 

NodesDim  12 0 0 8 8,99 2 2,25 2 2,25 0 0 2 2,25 2 2,25 8 8,99 
Virtuals  11 0 0 6 6,74 3 3,37 2 2,25 0 0 0 0,00 3 3,37 8 8,99 

LenBuffer  11 0 0 5 5,62 1 1,12 5 5,62 0 0 0 0,00 4 4,49 7 7,87 
Buffer  11 0 0 0 0,00 5 5,62 6 6,74 0 0 0 0,00 1 1,12 10 11,24 

CrossBar  11 0 0 0 0,00 4 4,49 7 7,87 0 0 0 0,00 2 2,25 9 10,11 
Channel  11 0 0 0 0,00 6 6,74 5 5,62 0 0 0 0,00 1 1,12 10 11,24 
Switching  11 0 0 0 0,00 3 3,37 8 8,99 0 0 0 0,00 2 2,25 9 10,11 

Total 89 0 0 24 26,97 28 31,46 37 41,57 0 0 4 4,50 15 16,85 70 78,65 

A primeira campanha de testes foi re-aplicada. A Tabela 4, (sistema com wrapper) 
apresenta os resultados da campanha de injeções para o sistema acrescido do wrapper. 
Podemos observar que em relação aos resultados apresentados para o sistema original, 
tivemos uma melhora significativa de resultados corretos que passou de 41,57% para 
78,65%. Mesmo entre os resultados que não atenderam às especificações, a severidade 
foi minimizada, uma vez que apenas 4,5% dos experimentos interromperam o 
processamento abruptamente (crash) e os resultados incorretos decresceram da ordem 
de 50% (wrong). Portanto, temos evidências suficientes para afirmar que o wrapper foi 
eficiente na proteção do CT, quando um defeito do RS tenta se propagar, respondendo a 
pergunta (i). A Figura 2 apresenta os resultados para os dois sistemas. 
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Figura 2: Resultados dos Testes de Robustez 

A segunda campanha de injeção foi feita para verificar o impacto no RS quando uma 
falha no CT é ativada. Injetamos falhas de software no CT conforme apresentado na 
Tabela 3. A Tabela 5 apresenta os resultados classificados de acordo com o 
comportamento observado após os experimentos para o sistema original. Nota-se que 
aproximadamente 70% dos experimentos apresentaram resultados corretos, quando as 
falhas injetadas não influenciaram os resultados observados. Entre os que apresentaram 
defeitos, 11,5% fizeram com que o sistema terminasse abruptamente (crash) e 19,2% 
apresentaram resultados incorretos (wrong). 

A segunda campanha de teste também foi re-aplicada. Também neste caso, a existência 
do wrapper aumentou significativamente a tolerância a falhas injetadas no interior do 
CT elevando em mais de 15 pontos percentuais a falhas toleradas pelo sistema 
indicando que as exceções geradas pelo CT foram tratadas pelo wrapper. 

 



  

Tabela 5: Resultados – Falhas de Software  

Sistema Original Sistema  com Wrapper 

Operadores 

# 

Falhas 

Não 
Termin. 
(Hang) 
#       % 

Termina 
Abrupt.  
(Crash) 
#       % 

Resultados 
Errados 
(Wrong) 
#       % 

Corretos 
 
 

#         % 

Não 
Termina 
(Hang) 
#       % 

Termina 
Abrupt. 
(Crash) 
#       % 

Resultados 
Errados 
(Wrong) 
#       % 

Corretos 
 
 

#         % 

Dimensions  20 0 0 1 3,8 3 11,5 16 61,5 0 0 0 0 2 7,7 18 69,2 

NodesDim 2 0 0 1 3,8 1 3,8 0 0 0 0 0 0 1 3,8 1 3,8 

Virtuals  1 0 0 1 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,8 

LenBuffer  1 0 0 0 0 1 3,8 0 0 0 0 0 0 1 3,8 0 0 

Buffer  2 0 0 0 0 0 0 2 7,7 0 0 0 0 0 0 2 7,7 

Total 26 0 0 3 11,5 5 19,2 18 69,2 0 0 0 0 4 15,4 22 84,6 

O wrapper se mostrou eficiente para tratar as conseqüências das falhas de software. A 
Tabela 5 (sistema com wrapper) apresenta os resultados para o sistema acrescido do 
wrapper e na Figura 3 os resultados em que falhas de software foram injetadas. 
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                      a) Arquitetura Original                                                                                                                                                                                                                      b) Arquitetura com a Adição do Wrapper 

Figura 3: Resultados dos Testes – Falhas de Softwar e 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Apresentamos uma metodologia para proteger componentes OTS quando estes são 
integrados num sistema mais complexo. Ao se integrar um componente em um novo 
sistema é preciso garantir que a qualidade do componente que está sendo integrado não 
comprometa a qualidade do sistema. Propusemos o uso de wrapper para proteger os 
componentes e validamos a metodologia utilizando injeção de falhas por software.  

Injetando falhas de interface e falhas de software mostramos que é possível avaliar tanto 
a robustez do componente em relação ao restante do sistema como o fragilidade do 
sistema em relação a falhas residuais que possam ser reveladas no componente. Através 
dos testes de robustez pode-se verificar a efetividade do wrapper quando este é utilizado 
para proteger os componentes contra os defeitos que ocorrem no restante do sistema. 
Injetando falhas de software a efetividade do wrapper para proteger o sistema contra os 
defeitos do componente foi igualmente verificada. 

Pudemos observar que a utilização do wrapper protege parcialmente o sistema, 
melhorando em aproximadamente 15% a tolerância a falhas do sistema alvo quando se 
considera falhas residuais no componente e aproximadamente 37% quando o sistema é 
submetido a erros de interfaces.  

Esta metodologia pode ser utilizada para selecionar um componente quando vários se 
encontrem disponíveis para prover uma mesma funcionalidade. Nesse caso, eles podem 



  

ser integrados ao sistema um a um e a metodologia aplicada. A escolha deve recair no 
componente que após protegido apresente a melhor adaptação ao sistema no qual está 
sendo integrado, apresentando na validação pela injeção de falhas um maior nível de 
tolerância às falhas injetadas. Como trabalho futuro, pretende-se verificar a eficiência de 
se fazer a escolha de componentes baseada nesta metodologia. 
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Abstract. The union of simulation with fault injection allows the evaluation of a
complex system when it is subjected to faults, allowing the use of an abstract mo-
del of this system. Simmcast is a simulation framework with great extensibility,
and SimmFI is an extension that aims to provide support for fault injection in
the simulated distributed system. This paper discusses architectural and imple-
mentation aspects of SimmFI, with emphasis on the fault injection mechanisms
as well as activation and deactivation of faults. A test set was run to evaluate
the proper behaviour of the implementation.

Resumo.A união da simulaç̃ao com a injeç̃ao de falhas possibilita a avaliação
de um sistema complexo quando o mesmoé sujeito a falhas, permitindo a
utilização de um modelo abstrato do sistema em questão. OSimmcast́e um fra-
mework de simulaç̃ao com grande extensibilidade, e oSimmFI é uma extens̃ao
com o objetivo de oferecer suporteà injeç̃ao de falhas no sistema distribuı́do
simulado. O presente artigo discute aspectos da arquitetura e implementação
do SimmFI, enfatizando os mecanismos de injeção de falhas e de ativação e
desativaç̃ao de falhas. Um conjunto de testes foi realizado com o objetivo de
avaliar o correto funcionamento da implementação.

1. Introdução

A avaliaç̃ao de um sistema distribuı́do consiste basicamente na verificação de uma ou
mais propriedades do respectivo sistema, a fim de constatar asatisfabilidadedestas pro-
priedades no cenário proposto. A import̂ancia desta avaliação decorre da própria natu-
reza distribúıda deste tipo de sistema, formada a partir de uma série de caracterı́sticas
não determińısticas, tais como nodos heterogêneos e interconexões de velocidades vari-
adas. Para estes casos, asimulaç̃ao apresenta um ambiente determinı́stico e controlado,
o que torna esta técnica bastante adequada em sistemas complexos, pela possibilidade de
utilização de um prot́otipo para esta avaliação.

Devido aos serviços oferecidos, um sistema distribuı́do pode necessitar adicional-
mente de caracterı́sticas como confiabilidade e disponibilidade. Nas aplicações tolerantes
a falhas, o serviço fornecido deve possuir uma certa garantia de funcionamento, men-
surada atrav́es da noç̃ao dedependabilidade(dependability) [A. Avizienis et al. 2001].
Neste contexto, ainjeção de falhaśe uma importante metodologia de avaliação da depen-
dabilidade, que permite um melhor entendimento do comportamento do sistema perante



a ocorr̂encia de falhas. Eláe complementar̀a modelagem analı́tica, e ñao possui a des-
vantagem de se tornar mais restritiva a medida que a complexidade do sistema aumenta
[Arlat et al. 2003]. Atualmente, a injeção de falhaśe uma t́ecnica amplamente utilizada na
avaliaç̃ao de sistemas computacionais, onde podem ser destacadas as aplicações espaciais
[Ambrosio 2005], bem como as aplicações baseadas emclusters[Nagaraja et al. 2003].

Neste racioćınio, a unĩao da simulaç̃ao com a injeç̃ao de falhas possibilita a
avaliaç̃ao de um sistema complexo durante a presença de falhas, permitindo utili-
zar, para este propósito, um modelo abstrato do sistema em questão. Com relaç̃ao
à simulaç̃ao, o framework Simmcast [H. H. Muhammad and M. P. Barcellos 2001]
apresenta-se como uma importante ferramenta, cuja extensibilidade já foi demonstrada
[M. P. Barcellos et al. 2004]. Na injeção de falhas, por sua vez, o SimmFI (Simmcast with
Fault Injection) objetiva oferecer o suporte a falhas no framework de simulação existente.

Entre as abordagens similares, pode-se citar como mais relevantes o Neko
[Urbán et al. 2001] e o Network Simulator (NS-2) [ns 2006]. Tal como a presente pro-
posta, o Nekóe um framework de simulação para estudo de algoritmos distribuı́dos. No
entanto, o Nekóe limitado a medida que não possui suporte a uma gama de falhas dife-
rentes (apenas omissão de mensagens), nem possibilita a criação de ceńarios complexos
de teste. J́a o NS-2é um simulador de redes cujo usoé amplamente disseminado. Em
[R. de M. Trindade et al. 2002], foram propostas alterações no NS-2 para que o mesmo
pudesse ser usado na avaliação de sistemas distribuı́dos em ceńarios com falhas. Naquele
estudo, detectou-se que o projeto do NS-2 não se adapta bem̀a modelagem e simulação
de sistemas distribuı́dos.

O projeto conceitual do SimmFI foi apresentado em [M. P. Barcellos et al. 2005],
com foco na interface e comportamento esperado para os mecanismos fundamentais de
ativação de falhase o comportamento de falhas. O presente artigo trata de questões
arquiteturais e de implementação do SimmFI. A ferramenta resultante oferece lições de
projeto e uma experiência que espera-se possam contribuir para o projeto de outros arte-
fatos de software similares, bem como servir a outros esforços de pesquisa naárea.

O artigo est́a organizado da seguinte maneira. A Seção 2 apresenta uma versão
mais detalhada da arquitetura do Simmcast, em função de seus componentes, e contendo
o estritamente necessário para o entendimento do SimmFI. A Seção 3 mostra uma visão
geral do SimmFI, com̂enfase nas decisões de projeto tomadas. As Seções 4 e 5 abordam
o desenvolvimento dos mecanismos de ativação/desativaç̃ao de falhas e atuação de falhas,
respectivamente. A Seção 6, por sua vez, ilustra um conjunto de testes realizados com a
ferramenta e os resultados obtidos. Finalmente, a Seção 7 tece conclus̃oes sobre o trabalho
realizado e indica passos futuros.

2. Arquitetura
A arquitetura do Simmcast, conforme [M. P. Barcellos et al. 2004], pode ser representada
em camadas. Esta representação permite dividir os componentes por nı́veis de complexi-
dade, onde os componentes de nı́veis inferiores oferecem serviços para os componentes
de ńıveis superiores. As camadas que formam a arquitetura do Simmcast são ilustradas1

na Figura 1.

1A arquitetura em camadas descrita a seguir representa uma versão aperfeiçoada e substancialmente
detalhada em relaçãoà [M. P. Barcellos et al. 2004].



Figura 1. Camadas que formam a arquitetura do Simmcast.

A camadaJava, representada pela Ḿaquina Virtual Java, oferece o suporte ath-
reads(atrav́es da classejava.lang.Thread). No Simmcast, a thread́e a unidade b́asica
de execuç̃ao. Na camada superior, esta classeé especializada, para fins de adequação ao
modelo de escalonamento proposto.

A camadaEngine representa o motor de simulação, implementado como uma
máquina de eventos discretos baseada em processos. O processo, principal componente
desta camada, corresponde a uma especialização da thread Java, retratada na camada an-
terior. Esta especializaçãoé necesśaria para a utilizaç̃ao de um modelo de escalonamento
próprio, que seŕa visto mais adiante.

A próxima camadáe a correspondente aokerneldo simulador, onde são definidos
os componentes fundamentais para simulação de protocolos: Nodo, Caminho e Grupo.
Estes componentes são ilustrados na Figura 2 e descritos a seguir.

(a) Nodo. (b) Caminho. (c) Grupo.

Figura 2. Estrutura interna dos componentes Nodo, Caminho e Grupo.

• Nodo: principal componente da camada, com objetivo dependente do protocolo
a ser simulado: pode representar umcomputador(no caso do sistema fı́sico
ser representado por uma rede de computadores) ou umroteador (se o grupo
Roteamento, descrito logo a seguir, estiver sendo utilizado). Sua estrutura interna,
ilustrada na Figura 2(a), abriga uma ou mais threads de execução, bem como uma



thread responsável pelo escalonamento de eventos, uma fila de recebimento, uma
lista de caminhos de destino e variáveis nuḿericas, representando o identificador
único (ID) e os tempos de envio e recebimento de um pacote pelo respectivo nodo.

• Caminho: canal de comunicação unidirecional entre dois nodos quaisquer, este
componentée formado por uma fila de pacotes em propagação e por uma fila
de envio, aĺem de varíaveis representando identificadores dos nodos origem e
destino, largura de banda e taxa de perda, ilustrados na Figura 2(b). Sobre a fila de
envio, vale ressaltar que a mesma está localizada conceitualmente no Nodo, mas
est́a implementada no Caminho por uma questão de projeto, a fim de simplificar
a implementaç̃ao do envio de pacotes por um determinado Nodo.

• Grupo: componente formado por um conjunto de Nodos, que são diretamente co-
nectados atrav́es de Caminhos. A estrutura interna, ilustrada na Figura 2(c), abriga
os identificadores do próprio Grupo e dos Nodos que fazem parte do mesmo, além
das primitivasjoin(n) e leave(n), responśaveis por incluir e excluir um determi-
nado Nodon do Grupo em questão.

Já a camadaSimulação é a responśavel pela montagem de um ambiente de
simulaç̃ao. Este ambientée elaborado através da extens̃ao dos componentes definidos no
kernel, adicionando-se para isso as funcionalidades desejadas pelo usuário. Esta camada
é dividida em tr̂es grupos, descritos a seguir.

• Protocolo: representa a lógica do protocolo a ser simulado. Esteé um grupo de
presença obrigatória, uma vez quée no protocolo que se concentra a principal
atividade de simulaç̃ao no Simmcast.

• Roteamento: grupo opcional, utilizado nas ocasiões em que o protocolo a ser
simulado necessita de componentes pertencentesà estrutura f́ısica da rede (tais
como roteadores e comutadores, por exemplo).

• Aplicação: grupo necesśario nas situaç̃oes em que se deseja verificar o comporta-
mento de uma determinada aplicação perante o experimento de um determinado
protocolo, de forma separada do mesmo. Assim como o roteamento, o uso deste
grupo tamb́emé opcional.

Finalmente, a camadaConfiguração corresponde a um mecanismo para criação
de um ceńario de simulaç̃ao, baseado no ambiente definido e criado na camada anterior.
Este ceńario é formado basicamente da topologia em que o protocolo será simulado (no-
dos, grupos e suas respectivas conexões), bem como de informações adicionais relevantes
ao experimento (tais como tempo de processamento de nodos e taxa de perda de um cami-
nho). Este mecanismóe implementado com carga dinâmica de classes, através de reflex̃ao
computacional.

Por se tratar de um framework, o Simmcast possui os pontos de extensão definidos
nas camadas Kernel e Roteamento. Comoé posśıvel visualizar na Figura 1, as camadas
destacadas em cinza são aquelas implementadas pelo Simmcast. As demais camadas,
com exceç̃ao da camada Java, são implementadas pelo usuário do simulador, atrav́es da
adiç̃ao de funcionalidades especı́ficas ao problema em questão, bem como da criação do
ambiente e ceńario de simulaç̃ao desejados.



3. SimmFI

A seç̃ao anterior apresentou uma visão conceitualda arquitetura do Simmcast, abran-
gendo o contéudo de cada camada, bem como a interação entre elas. As camadas do
SimmFI, segundo [M. P. Barcellos et al. 2005], podem ser organizadas em duas partes
distintas:

• Parte Superior: representa o sistema alvo a ser simulado (como um protocolo
distribúıdo, por exemplo). Esta parte envolve as camadas de Configuração e
Simulaç̃ao.

• Parte Inferior: representa o sistema fı́sico no qual o sistema alvóe executado
(computadores e sua respectiva rede de comunicação, por exemplo). Esta parte
envolve as camadas Kernel e Engine.

No contexto do SimmFI, s̃ao abordadas somente as camadasKernel e Engine,
uma vez que a injeção de falhaśe aplicada na Parte Inferior, a fim de monitorar o compor-
tamento da Parte Superior sob condições de falhas. S̃ao apresentadas nas seções seguin-
tes as principais caracterı́sticas existentes no projeto conceitual do SimmFI. A Seção 3.1
aborda a injeç̃ao de falhas nos componentes fundamentais, enquanto a Seção 3.2 descreve
o mecanismo projetado para especificação de comportamentos de falha.

3.1. Injeção de Falhas

Conforme a Seç̃ao 2, os componentes fundamentais do Simmcast são Nodos, Caminhos
e Grupos. Logo, estes são tamb́em os componentes sujeitos a falhas no simulador, devido
à import̂ancia dos mesmos no decorrer de um experimento. No caso de um Nodo, a
ocorr̂encia de uma falha reflete nos serviços oferecidos pelo mesmo, como o envio de
pacotes. J́a em um Caminho, as falhas afetam os pacotes transportados. Finalmente, no
caso do Grupo, a falha compromete todos os pacotes enviados ao mesmo.

Assim, cada um destes componentes admite um determinado conjunto de falhas,
conforme sua especificação, em termos de funcionalidade e de premissas sobre o am-
biente. Este conjunto, denominado comomodelo de falhas, define categorias de fa-
lhas (tal como [Hadzilacos and Toueg 1998, Jalote 1998]). Desta forma, a especificação
de um sistema tolerante a falhas pode então basear-se na nomenclatura apresentada por
este modelo, visando definir precisamente quais condições s̃ao tratadas, o que assume-
se ñao ocorrer, e o que não é tratado. Em [M. P. Barcellos et al. 2005], foi definido
um modelo de falhas, derivado do modelo proposto por Verı́ssimo e Rodrigues em
[P. Veŕıssimo and L. Rodrigues 2001]. Este modelo, ilustrado na tabela 1, foi escolhido
por possuir um ńıvel adequado de abstração e ser orientado a sistemas distribuı́dos, um
dos focos do framework de simulação.

Al ém do comportamento, outro quesito importante na aplicação de uma falha a um
componentée oescopodo respectivo componente. Em outras palavras, dado um Pacote
p, enviado por um Nodon a um Caminhoc, é preciso definir exatamente o momento
em quep encontra-se emn, em p ou em ambos, de forma a afetar ou não p perante a
exist̂encia de uma falha emn ou c. Neste caso, o pacotep pode estar em um de sete
estados possı́veis, ilustrados na Figura 3 e descritos a seguir.

• U1: espaço de aplicação no Nodo origem.



Tabela 1. Modelo de falhas.
Tipo de Falha Descriç̃ao

Colapso Componente ṕara silenciosamente de funcionar.
Omiss̃ao Componente omite resultados, de forma completa ou parcial.
Temporizaç̃ao Funcionamento com tempo arbitrário.
Sint́atica Comportamento incorreto, detectável.
Sem̂antica Comportamento correto com sentido incorreto.

Figura 3. Diagrama de estados de um pacote.

• TxQ: fila de envio, no Nodo origem.
• InTx: pacote em transmissão, entre o Nodo origem e o Caminho.
• InP: pacote em propagação, totalmente no caminho.
• InRx: pacote em recebimento, entre o Caminho e o Nodo destino.
• RxQ: fila de recebimento, no Nodo destino.
• U2: espaço de aplicação no Nodo destino.

Desta forma, tem-se um conjuntoS = {U1, TxQ, InTx, InP, InRx, RxQ, U2},
correspondente aos estados possı́veis de um pacote, um conjuntoC = {Nodo, Caminho,
Grupo}, correspondente aos componentes sujeitos a falhas, e um conjuntoB = {0, 1},
correspondente a valores booleanos. A partir destes conjuntos, obtém-se umaMatriz de
Contato M, dada porM(c,s) = b e ilustrada na tabela 2, ondec pertence ao conjunto
C, s pertence ao conjuntoS e b pertence ao conjuntoB. Nesta matriz,́e representado
o momento exato em que um determinado pacote está em contatocom um determinado
componente. Vale ressaltar que, nesta matriz, as trocas de estado ocorrem da esquerda
para a direita.

Tabela 2. Matriz de Contato M, c x s.

U1 TxQ InTx InP InRx RxQ U2
Nodo 0 1 1 0 1 1 0

Caminho 0 0 1 1 1 0 0
Grupo 0 1 1 1 1 1 0

Visto o efeito imediato de uma falha em um componente, há casos em que uma
determinada falha pode afetarcontinuamenteo respectivo componente, comprometendo
assim os demais pacotes que possam vir a existir no mesmo. Para este caso,é utilizado
o mecanismo defiltro , responśavel poratuar a falha no componente. A instalação deste



filtro varia de acordo com o componente. A Figura 4 ilustra a aplicação de uma falha em
um caminho, atrav́es da instalaç̃ao de um filtro entre os estadosTxQ e InTx, impedindo
assim que pacotes trafeguem no dado caminho.

Figura 4. Atuaç ão de uma falha em um Caminho.

3.2. Especificaç̃ao de Comportamentos de Falha

A partir do conjunto de falhas possı́veis em um experimento,é necesśario um mecanismo
para especificarquando, comoe/ou de que formaestas falhas ir̃ao ocorrer. Para isso,
é definido um mecanismo deativação/desativaç̃ao de falhas, revisado nos parágrafos
seguintes e cuja implementaçãoé detalhada na Seção 4.

Este mecanismo, como o próprio nome indica, possibilita duas modalidades de
regras: aregra de ativaç̃ao e aregra de desativaç̃ao, utilizadas paraativar e desativar
uma falha, respectivamente. Estas regras podem ser de váriostipos, sendo a escolha desse
tipo inerente ao ceńario de simulaç̃ao desejado. Os tipos, por sua vez, podem ser divididos
em duas grandes classes:intervaloseexpress̃oes booleanas.

Correspondendo a valores numéricos, osintervalos representam o tempo relativo
em que, a partir de uma recuperação, uma determinada falha em um componente deve ser
ativada. Aĺem disso, este valor pode representar também o tempo relativo em que, a partir
de uma falha, um determinado componente deve ser recuperado.

Já asexpress̃oes booleanasconsistem de expressões que, no momento em que fo-
rem verdadeiras, ativam ou desativam uma determinada falha. Expressões booleanas são
compostas determos. Estes termos, por sua vez, são separados poroperadores bińarios,
que podem serlógicos (“&&” e “ ||”) ou relacionais (“==”, “ >”, “ <”, “ >=”, “ <=”
e “! =”). No contexto do mecanismo definido, um termo pode ser um dos seguintes
ı́tens:refer̂encia ao reĺogio de simulaç̃ao, contéudo de pacotes, variáveis de distribuiç̃ao
aleat́oria ouestado interno de nodos.

4. Ativação/Desativaç̃ao de Falhas

O mecanismo de ativação/desativaç̃ao de falhas consiste em um dos componentes mais
importantes do framework de simulação estendido, uma vez que o mesmo permite a
criaç̃ao dos mais variados cenários dentro de uma simulação de falhas. Por este mo-
tivo, a seç̃ao atual descreve este mecanismo no contexto da ferramenta proposta, o queé
melhor abordado através de umpipelinede execuç̃ao. Este pipeline, ilustrado na Figura
5, é descrito nos parágrafos seguintes.



Figura 5. Pipeline de execuç ão da Ativaç ão/Desativaç ão de falhas.

Ao invocar o ḿetodo da falha (comon.crash(on,off)), o tipo da falháe remetido
aoCriador de Falhas, juntamente com as regrason eoff. A regraon é submetida para o
Avaliador de Regras, enquanto a regraoff é armazenada para posterior análise.

No Avaliador de Regras, a regraon é dividida a partir dosoperadores ĺogicos
(“&&” e “ ||”), caso existam. Para isso, a regraé convertida para a notação pós-fixada,
devido a facilidade da mesma em manusear a prioridade deste tipo de operadores. Após
essa divis̃ao, cada uma das partes obtidasé enviada aoAvaliador de Termos. Se ñao
existirem operadores lógicos, a regra inteiráe enviada ao Avaliador de Termos.

Com relaç̃ao aoAvaliador de Termos, ocorre uma nova divis̃ao nos termos, mas
desta vez a partir dosoperadores relacionais(“==”, “ >”, “ <”, “ >=”, “ <=” e “ ! =”), se
existirem. Desta forma, cada termo será dividido em duas partes: o que está aesquerdae
o que est́a adireita do respectivo operador relacional. Assim como no Avaliador Regras,
os termos divididos s̃ao enviados aoAvaliador de Operandos.

Finalmente, noAvaliador de Operandos, é verificado otipo de regraexis-
tente, montando-se assim o cenário correspondente ao tipo especificado. Conseqüente-
mente, na execução deste ceńario, a falha seŕa imediatamente ativada, através do ḿetodo
crashOn(). Após a execuç̃ao deste ḿetodo, a regraoff é submetida aoAvaliador de
Regras, iniciando-se assim a sua avaliação a partir do mesmo processo descrito para a
regraon.

5. Atuação de Falhas

Conforme descrito em [M. P. Barcellos et al. 2005], a injeção de falhas no SimmFIé rea-
lizada atrav́es do mecanismo deextens̃ao. Desta forma, cada componente sujeito a falhas
é implementado como umasubclasseda respectiva classe que representa o componente.
Assim, nesta subclasse, coexistirão as funcionalidades especı́ficas referentes a cada tipo
de falha expressa no modelo, bem como as funcionalidades do próprio componente, obti-
das atrav́es do mecanismo de herança.

Seguindo este raciocı́nio, as classesNode, Path e Group, existentes no Simm-
cast, foram estendidas para as subclassesFallibleNode, FalliblePath e FallibleGroup,
representando Nodos, Caminhos e Grupos sujeitos a falhas, respectivamente. Nestas sub-
classes, tem-se um conjunto de métodos em comum, representando os tipos de falhas que



os componentes podem sofrer no decorrer de um experimento, de acordo com o modelo
de falhas mencionado na Seção 3.1. Com relaç̃ao ao conjunto de ḿetodos, note-se que
os par̂ametroson e off correspondem̀as regras deativaç̃ao e desativaç̃ao da respectiva
falha representada no método, descritas na Seção 4. Estas subclasses, juntamente com o
conjunto de ḿetodos em comum, são ilustradas na Figura 6.

Figura 6. Subclasses dos componentes sujeitos a falhas.

Isto posto, tem-se que cada tipo de falha induz a um determinadocomporta-
mento, como j́a descrito na Seção 3.1. Logo, para cada um dos métodos em comum exis-
tentes nas subclasses acima, existirá um respectivo comportamento implementado, para a
aplicaç̃ao da respectiva falha no componente desejado. Por este motivo, serão descritas
nas subseç̃oes seguintes asimplementaç̃oesrealizadas dos comportamentos referentesàs
falhas deColapsoeOmiss̃ao, referentes ao componente Nodo.

5.1. Colapso em Nodo

O comportamento de uma falha de colapso possui duas caracterı́sticas fundamentais: a
interrupç̃ao de execuç̃ao e a reinicializaç̃ao de estado. Na interrupç̃ao, a execuç̃ao do
componentée imediatamente encerrada, enquanto que na reinicialização, as informaç̃oes
internas s̃ao perdidas e, desta forma, o componenteé configurado com um estado corres-
pondente ao ińıcio do experimento, obtendo-se assim uma amnésia total de estado.

No contexto da falha aplicadàa ferramenta proposta, estas duas caracterı́sticas
fizeram-se presentes. Para a interrupção de execuç̃ao, fez-se necessária modificaç̃oes na
classeProcess, pertencentèa camada Engine, de forma que um processo pudesse ter
a sua execuç̃ao interrompida. Para isso, foi adaptada na respectiva classe a inclusão do
métodointerrupt(), pertencentèa classejava.lang.Thread. Com relaç̃ao a recuperação,
a mesmáe realizada a partir de umanova inst̂anciaao objeto representado pelo processo,
eliminando-se as informações existentes antes da falha (amnésia) e, conseq̈uentemente,
obtendo-se uma nova execução.

5.2. Omiss̃ao em Nodo

Em uma falha de omissão, o componente Nodo deixa de prestar o serviço oferecido pelo
mesmo aos demais nodos do sistema. Neste caso, o envio de pacotesé comprometido,
mas sem prejúızos ao seu funcionamento interno, como o próprio recebimento de pacotes.
Logo, o envio de pacoteśe a principal caracterı́stica a ser considerada neste tipo de falha.



Assim, com relaç̃ao à ferramenta proposta, foi implementado um mecanismo de
interrupç̃ao no envio. Desta forma, após a aplicaç̃ao da falha de omissão, todo e qualquer
pacote enviado nunca chegará ao Caminho, apesar de deixar com sucesso o contexto
da aplicaç̃ao. Assim como a falha de Colapso, os pacotes enviados durante a falha de
omiss̃ao ñao s̃ao recuperados posteriormente, tendo-se assim um comportamento com
amńesia. Na recuperação, a respectiva fila de envioé desbloqueada, retomando-se assim
o envio normal de pacotes.

6. Testes: Metodologia e Resultados
Para testar o protótipo do mecanismo de ativação e desativaç̃ao de falhas, bem como as
falhas j́a implementadas, foi utilizado um modelo simplificado de experimento. O intuito
deste modelóe demonstrar a forma pelo qual um determinado pacoteé afetado, de acordo
com a falha aplicada. Assim, o dado modelo tem como objetivo servir como prova de
conceito para a construção de futuros experimentos mais complexos.

O modelo em questãoé implementado através de uma topologia 1:1, ou seja, um
Nodo origem e um Nodo destino, sendo ambos interligados através de um Caminho. Du-
rante o experimento, um pacoteé criado e enviado pelo Nodo origem ao Nodo destino.
Nesta criaç̃ao e envio, s̃ao registrados todos os estados pelos quais o pacote trafega, con-
forme descrito na Seção 3.1. A fim de facilitar a visualização na sáıda do experimento, o
próximo pacote somentée enviado pelo Nodo origem após o pacote atual atingir o estado
U2 (último estado possı́vel). A Figura 7 ilustra um exemplo de execução deste modelo,
onde s̃ao enviados dois pacotes sem a ocorrência de falhas. Vale salientar que, ao lado
esquerdo de cada uma das mensagens,é exibido o valor corrente do relógio de simulaç̃ao.

Figura 7. Execuç ão de um experimento sem falhas.

Desta forma, a partir do protótipo e modelo existentes, para cada um dos dois
tipos de falhas implementados (colapso e omissão em Nodos), foram efetuados três expe-
rimentos, utilizando-se assim falhasef̂emeras, tempoŕarias e permanentes, descritas em
[M. P. Barcellos et al. 2005]. A sintaxe no arquivo que descreve a simulação (.sim) das
chamadas executadas para cada um destes experimentosé ilustrada na Figura 8.

(a) Colapso. (b) Omiss̃ao.

Figura 8. Chamadas executadas para cada um dos experimentos.

Com relaç̃aoà falha de colapso, observa-se que o pacote identificado comoID=0
é perdido, uma vez que, no momento da ativação da falha, o mesmo encontra-se presente



no Nodo. Como o colapsóe com amńesia, o Nodo origem envia novamente dois pacotes
logo aṕos a sua recuperação, pois o estado anteriorà ocorr̂encia da falha ñaoé conhecido
pelo mesmo. A Figura 9 mostra a execução quando esta falha ocorre.

(a) Ef̂emera. (b) Tempoŕaria. (c) Permanente.

Figura 9. Execuç ão do experimento com falha de Colapso.

Já na falha de omissão, constata-se uma semelhança nos resultados das falhas tem-
poŕaria e permanente, devido a regra de desativação utilizada na falha temporária: antes
do tempo 4, h́a um segundo pacote sendo transmitido pelo Nodo origem, que também seŕa
omitido. A execuç̃ao desta falháe ilustrada na Figura 10.

(a) Ef̂emera. (b) Tempoŕaria. (c) Permanente.

Figura 10. Execuç ão do experimento com falha de Omiss ão.

7. Conclus̃oes
Neste artigo foi apresentada a arquitetura e implementação do SimmFI, um artefato de
software para permitir a construção de simulaç̃oes de sistemas distribuı́dos com injeç̃ao
de falhas. Foram abordadas a arquitetura do framework de simulação, bem como o projeto
conceitual e os mecanismos de ativação/desativaç̃ao e injeç̃ao de falhas, vistos no contexto
da ferramenta. Ao final, testes de execução foram realizados, servindo como prova de
conceito para utilizaç̃ao da respectiva ferramenta em trabalhos futuros.

Apesar do projeto e implementação terem sido completados em sua maior parte,
este artigo reporta um trabalho em andamento. Os procedimentos de teste realizados indi-
cam que os mecanismos foram implementados corretamente, oferecendo uma segurança
relativa quanto ao funcionamento correto do simulador. Na escrita deste documento, a
implementaç̃ao encontra-se em estágio final, e um conjunto mais amplo de testes está
sendo preparado, incluindo um exemplo mais complexo emRedes Peer-to-Peerpara ava-
liar o SimmFI tanto em amplitude (todos os tipos de falha) como em profundidade (con-
seq̈uências para o sistema).
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Abstract. This work proposes a fault-tolerant dynamic routing strategy, in
which intermediate routers, having more recent information about topology
changes, are able to switch the path employed. The proposed routing strategy
chooses network edges for routing based on maximum flow evaluation, in order
to increase the number of disjoint paths, enhancing the pathredundancy, and
so extending the possibility of using detours, or alternative paths. Route dis-
tance is employed as a secondary criterion. Formal proofs for correctness of
the algorithm are also presented.

Resumo. Este trabalho prop̃oe uma estrat́egia de roteamento tolerante a fa-
lhas e din̂amico, que permite aos roteadores intermediários, que podem possuir
informaç̃oes mais recentes de alterações na topologia, interferirem na escolha
do caminho utilizado. A estratégia de roteamento proposta baseia-se na esco-
lha de arestas para roteamento utilizando cálculo de fluxo ḿaximo em grafos,
aumentando o ńumero de caminhos disjuntos, o que valoriza a redundância de
caminhos e, por conseqüência, ampliam a possibilidade de utilização de desvios
ou caminhos alternativos. Critérios de dist̂ancia da rota s̃ao utilizados como
critérios secund́arios. Provas formais da correção do algoritmo s̃ao apresenta-
das.

1. Introdução

Os protocolos de roteamento, após a ocorrência de uma alteração na topologia da rede,
necessitam de um tempo de convergência para que atualizar suas tabelas de rotas em
todos os roteadores. Esse perı́odo de tempo é conhecido como latência de converĝencia
do protocolo [1]. Por exemplo, a latência média do protocolo BGP (Border Gateway
Protocol), um dos mais utilizados na Internet atualmente [2], é de 3 minutos, sendo que
já foram observados perı́odos de latência de até 15 minutos [3]. Durante a latência de
convergência, pacotes enviados pela rede podem ser potencialmente perdidos, bem como
conexões podem ser rompidas.

Neste trabalho é proposta uma abordagem de roteamento que faz a seleção de rotas
tendo como um dos principais objetivos a geração de rotas robustas, no sentido de que, no
caso da ocorrência de falhas em parte do caminho (nós ou enlaces), é possı́vel encontrar
outro caminho (oudesvio) que parte do ponto em que a falha é conhecida em direção ao
destino da mensagem sendo roteada. A avaliação da robustez do caminho é feita com
base no tamanho desse desvio em relação à distância dos nós de origem e destino na rede.
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Figura 1. Um grafo utilizado como exemplo para o algoritmo.

A robustez de uma rota utilizada é maior quanto mais próximo for o número total de nós
visitados do caminho mı́nimo entre os nós na rede.

Além da robustez dos caminhos escolhidos, outra caracter´ıstica importante é que
o roteamento proposto neste trabalho é dinâmico. Em um roteamento dinâmico, cada
nó que recebe a mensagem a ser roteada escolhe apenas a próxima aresta da rota, per-
mitindo que roteadores intermediários da rota possam escolher uma rota melhor que as
conhecidas pelo nó de origem da mensagem. Esse roteamento explora o fato de que nós
mais próximos a um evento de alteração de estado de nó ou enlace recebem a informação
do evento antes dos demais nós da rede. Este conceito pode ser estendido também a
informações de congestionamento, caso em que uma aresta pode ser considerada tem-
porariamente falha. O algoritmo funciona mesmo que a tabelanão esteja atualizada, ou
possua uma posição incorreta da topologia da rede.

A figura 1 ilustra o funcionamento do roteamento proposto. Suponha que o nós
precise enviar uma mensagem para o nót. Ses enviar a mensagem para o nóa, este nó
terá duas alternativas (dois caminhos disjuntos) para chegar no destinot. O nób, por sua
vez, possui apenas um caminho possı́vel. Desta forma, o nóa terá prioridade na escolha
do caminho a ser usado para o roteamento.

Diversos trabalhos relacionados têm sido propostos para evitar a perda de pacotes
e conexões durante a latência de convergência dos protocolos de roteamento. Chandra-
shekar et.al. [4] propõem um mecanismo para análise das dependências de caminhos, de
forma a reduzir a exploração de novos caminhos e, por conseqüência, reduzir a latência
de convergência. Pei et.al. [5] propõem uma série de asserções a serem aplicadas nas
redes, com o propósito de comparar caminhos similares e eliminar caminhos inviáveis.
Wang et. al. [6] citam uma estratégia baseada em um mecanismo escalável, denominado
FRTR (Fast Routing Table Recovery), para detecção e recuperação de inconsistências nas
tabelas de roteamento do protocolo BGP.

Uma abordagem para aumentar a tolerância a falhas dos caminhos escolhidos,
proposta em [7], é baseada na identificação de nós altamente conexos na rede, com o
intuito de encontrar caminhos que passem por esses nós. Nós conexos são nós que pos-
suem grande quantidade de conexões com outros nós da rede.Propõe-se que, em caso
de ocorrência de falhas na conexão, se encontre um desvio que passa pelo nó altamente
conexo de forma a chegar ao destino. Há uma ênfase na conectividade individual dos nós
altamente conexos, sem que haja uma preocupação com a conectividade dos demais nós
do caminho escolhido para a comunicação.

Foi desenvolvida uma implementação do algoritmo, utilizando a linguagem Java



1.4.2 [8]. Os detalhes da implementação, bem como os resultados obtidos em redes com
topologia similar à da Internet, estão disponı́veis em [9]. A implementação está disponı́vel
para execução na Web, emhttp://www.inf.ufpr.br/jonatan/mfrp.

Este trabalho está organizado como segue. Na seção 2 é especificado o algoritmo.
A seção 3 apresenta as provas de correção do algoritmo. Por fim, a seção 4 apresenta as
conclusões.

2. O Algoritmo Proposto

O algoritmo de roteamento proposto nesse trabalho recebe como entrada um par de nós
da rede, correspondentes à origem e ao destino de uma mensagem a ser enviada. O algo-
ritmo, então, é executado em cada nó da rede, iniciando pelo nó de origem, escolhendo
o próximo nó da rota, dentre os seus nós vizinhos. Quando amensagem chega a um nó
escolhido, esse nó executa o mesmo algoritmo para escolhero nó seguinte, e assim por
diante, até que o destino seja alcançado.

A abordagem desse algoritmo é similar à adotada pelo algoritmo de Bellman-
Ford, no sentido de que apenas o próximo nó para comunicação é escolhido. Uma das
principais vantagens dessa abordagem é o funcionamento domesmo ainda que a topologia
conhecida pela origem não possua as alterações mais recentes da topologia real da rede
[1].

Pelo algoritmo proposto, cada nó da rede escolhe o próximonó da rota avaliando
cada aresta adjacente ao mesmo, avaliação esta baseada emum compromisso (trade-off)
entre redundância e distância dos caminhos da aresta avaliada. Após avaliar as arestas, a
aresta com melhor avaliação é escolhida.

As fórmulas e equações para o cálculo das métricas utilizadas nesse trabalho assu-
mem que cada nó possui uma representação local da topologia da rede. Essa representação
da topologia, porém, não é necessariamente completa e atualizada. A representação é feita
através de uma estrutura de grafos direcionados, com um conjunto de nós e um conjunto
de arestas. Essa estrutura é atualizada periodicamente através de troca de mensagens,
conforme descrito na seqüência desse trabalho.

O modelo de falhas considerado neste trabalho é o das falhascrash, e o sistema
é considerado parcialmente sı́ncrono, ou seja, existe um limite de tempo finito e não
necessariamente conhecido para o atraso na comunicação entre dois nós quaisquer.

2.1. Especificaç̃ao do Algoritmo

Inicialmente nesta seção são apresentadas algumas definições preliminares utilizadas no
algoritmo proposto.

Um grafo (ou rede) direcionadoG é um par(V, E) de conjuntos, em queV é um
conjunto de nós (ou vértices) eE é um conjunto de arestas (ou enlaces). Cada aresta é
um par ordenado de exatamente dois nós diferentes.

SejaG = (V, E) um grafo; sejac : E → ℜ uma função correspondente à capa-
cidade das arestas do grafo; sejamu, v ∈ V nós do grafoG. Um fluxoentreu e v é uma
funçãof : E → ℜ tal que:

∀e ∈ E, f(e) ≤ c(e)



∀t ∈ V − {u, v},
∑

e=(t,t′)∈E

f(e) =
∑

e=(t′,t)∈E

f(e)

Dizemos que o tamanho (ou cardinalidade) de um fluxof , denotado por|f |, é igual a:

|f | =
∑

e=(u,t)∈E

f(e) −
∑

e=(t,u)∈E

f(e)

Dizemos que um fluxof é máximo se para todo fluxof ′ entre o mesmo par de nós,
|f | ≤ |f ′|.

Sejamu, v ∈ V nós do grafoG. Um corteentreu e v é um conjunto de arestas
C tais que, removendo todas as arestas emC do grafoG, u e v deixam de ser conexos.
Dizemos que o tamanho (ou cardinalidade) de um corteC, denotado por|C|, é igual à
cardinalidade do conjunto de arestas. Um corteC é dito mı́nimo se, para todo corteC ′

entre o mesmo par de nós,|C| ≤ |C ′|. Para qualquer par de nós da rede, o fluxo máximo
e o corte mı́nimo possuem a mesma cardinalidade, e podem ser calculados utilizando os
mesmos algoritmos [10]. Desta forma, o restante do trabalhoutiliza os dois conceitos em
conjunto.

Quando um nó de origem precisa enviar uma mensagem para um n´o de destino,
ou um nó intermediário recebe uma mensagem da qual não é odestinatário, o seguinte
algoritmo é executado (n corresponde ao nó que realiza o roteamento):

1. Inclui o nón à lista de nós visitados da mensagem.
2. Se houver uma aresta que liga o nón ao destino, envia a mensagem utilizando

essa aresta e termina o processo.
3. Cria um grafo auxiliarG′ a partir da topologia conhecida, removendo os nós visi-

tados da mensagem.
4. Avalia cada uma das arestas adjacentes ao nón utilizando a funçãoΓ(e) no grafo

G′. Arestas que levam a nós visitados ou que não possuam caminhos disponı́veis
até o destino não são avaliados.

5. Se pelo menos uma aresta foi avaliada, envia a mensagem pela aresta com melhor
avaliação.

6. Se nenhuma aresta foi avaliada:
(a) Removen da lista de nós visitados.
(b) Sen é a origem da mensagem, retorna um erro.
(c) Sen é um nó intermediário, envia uma mensagem de atualizaç˜ao seguida

da mensagem roteada para o último nó na lista de nós visitados.

A avaliação das arestas a serem utilizadas no roteamento ´e feita em um subgrafo
do grafo que corresponde à representação local da topologia da rede. Este subgrafo é
gerado pela remoção dos nós já visitados pela mensagem,e pelas arestas adjacentes aos
mesmos. Esse tratamento é feito para evitar ciclos no caminho percorrido.

Há, porém, um caso especı́fico em que arestas que geram ciclos são consideradas.
Levando em conta que as informações nos nós não estão necessariamente atualizadas, um
nó pode ter sido escolhido para o roteamento em virtude de caminhos que não existem
mais, ou que estão falhos. No momento em que a mensagem alcança um nó que já pos-
sua essa informação mais atualizada, esse nó poderá verificar que as únicas arestas que



possuem caminhos até o destino levam a nós já previamentevisitados. Neste caso, é ne-
cessário retornar a mensagem à aresta a partir da qual a mensagem chegou ao nó. Porém,
o nó que receber essa mensagem provavelmente terá informações desatualizadas sobre a
rede, visto que selecionou para o roteamento um nó sem opç˜oes de rotas. Logo, para que
esse nó possua informações mais atuais, a mensagem de roteamento programada para ser
enviada para esse nó é antecipada, e é enviada antes de retornar a mensagem para o nó.
Desta forma, o novo nó poderá tomar a decisão de um novo caminho baseando-se em
informações mais atuais de topologia, evitando assim caminhos sem opções de rotas.

Para possibilitar que as informações de rotas disponı́veis reflitam as alterações de
topologia à medida em que essas ocorrem, há um processo de atualização executado em
cada nó. Esse processo é executado a cadaα segundos, comα podendo ser parametri-
zado. O processo envia, para todos os seus vizinhos, uma lista contendo as alterações de
topologia que teve conhecimento. Ao recebimento de uma mensagem por uma aresta que
era considerada falha, o nó que recebe a mensagem inclui a aresta na sua representação
local. Caso nenhuma mensagem seja recebida de um determinado nó após umtimeout
parametrizado, a aresta correspondente é considerada falha. Estetimeouté chamado deβ
(β > α).

Após o recebimento de uma mensagem de atualização, cada nó envia uma men-
sagem de confirmação (Acknowledgement) para o nó que enviou a atualização. O rece-
bimento de uma mensagem de confirmação permite ao nó que o recebe saber que o nó
vizinho já recebeu a informação de atualização com sucesso, não sendo mais necessário
enviar as mesmas informações novamente.

2.2. Avaliaç̃ao das Arestas - Redund̂ancia versus Distância

O cálculo da avaliação das arestas se baseia em uma sériede critérios quantitativos relaci-
onados à redundância e ao comprimento dos caminhos relacionados às arestas. Para cada
um desses critérios, é associado um peso parametrizável, de forma a possibilitar a ênfase
maior ou menor em um critério ou outro.

A equação correspondente ao cálculo da avaliação das arestas está descrita a se-
guir:

Γ(G, e) =
∑

cn∈C

ωn × cn(e) (1)

Nessa equação,Γ(G, e) é a função de avaliação (trade-off), e é a aresta sendo ava-
liada,C é o conjunto de critérios (que será descrito na seqüência) eωn é o peso associado
ao critériocn.

Os critérios utilizados para avaliação das arestas sãofunções que, a partir de uma
aresta, retornam um valor numérico. Inicialmente são utilizados como critérios: a car-
dinalidade do fluxo máximo (ou do corte mı́nimo) entre o nó correspondente à aresta
avaliada e o nó de destino (c1) e o comprimento do menor caminho entre esses nós (c2).

O principal critério utilizado neste trabalho para avaliação das arestas para rotea-
mento é o fluxo máximo (ou corte mı́nimo) entre o nó correspondente à aresta avaliada
e o destino. Este critério é chamado dec1. Um algoritmo clássico para a avaliação do
fluxo máximo é o algoritmo de Ford-Fulkerson [10, 11]. O algoritmo utiliza a estrutura
de grafo valorado, em que, para um grafoG = (V, E) temos uma funçãoc : E → ℜ,
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Figura 2. Um exemplo de como o algoritmo funciona.

que associa cada aresta a um valor. Assume-se que a funçãoc(e) retorna 1 para todas
as arestas do grafo. A complexidade do cálculo do fluxo máximo, para custos com valor
inteiro, éO(NM), comN sendo o número de nós eM o número de arestas do grafo [11].
Para o peso correspondente a esse critério (ω1) é utilizado um valor positivo, visto que a
avaliação deve ser diretamente proporcional ao resultado do mesmo.

Como forma de possibilitar a manutenção de um compromissocom a distância do
caminho, um dos critérios utilizados na avaliação das arestas é a distância mı́nima entre o
nó correspondente à aresta avaliada e o destino. Esse critério é chamado dec2. Tendo em
vista que as arestas não possuem pesos ou custos, utilizamos uma busca em largura, na
qual o número de rodadas, ou nı́veis, percorridos para encontrar o nó de destino, partindo
do nó avaliado, é utilizado como o valor do critério. A busca em largura é executada
emO(M), comM sendo o número de arestas da rede [12, 11]. Para o peso correspon-
dente a esse critério (ω2) é utilizado um valor negativo, visto que a avaliação deve ser
inversamente proporcional ao resultado do mesmo.

2.3. Exemplos de Execuç̃ao do Algoritmo

A figura 2 ilustra o funcionamento do algoritmo proposto neste trabalho. Nessa figura,
em (A), vamos supor que o nós precisa enviar uma mensagem para o nót. O algoritmo
de roteamento é executado ems, avaliando todas as arestas adjacentes, ou seja, as arestas
(s, a), (s, b) e (s, c), com o objetivo de escolher qual dessas arestas será utilizada no
caminho. Supondo que a aresta escolhida seja(s, b), então a mensagem é enviada des

parab.

Quando o nób recebe a mensagem enviada des parat, ele avalia todas as suas
arestas adjacentes,(b, d) e (b, e). A aresta(b, s) é descartada, visto que o nós já foi
visitado e, portanto, é removido do grafo utilizado para avaliação. Suponha que a aresta
escolhida seja(b, e). A mensagem é então enviada para o nóe. Da mesma forma,e avalia
as arestas vizinhas, descartando(e, b) e escolhendo(e, h). Finalmente, o nóh avalia suas
arestas adjacentes. Como ele possui uma aresta que vai diretamente para o destino final
t, as demais arestas são descartadas, e a aresta(h, t) é utilizada. Então, a mensagem é
enviada para o nót, chegando ao destino final.

Considere agora um outro exemplo. Suponha que, na mesma rededescrita acima,
ocorre uma falha na aresta(h, t), que é utilizada no caminho entres et, conforme descrito.
A figura 2 ilustra em (B) o resultado da rede após essa falha. Suponha, novamente, ques
precisa enviar uma mensagem parat, pouco depois da ocorrência da falha. Suponha que,
no momento do envio da mensagem, apenas os nósh e t (vizinhos da aresta falha) têm o



conhecimento dessa falha. O algoritmo é executado no nós, enviando a mensagem parab,
que por sua vez envia a mensagem parae, que envia a mensagem parah. O procedimento
ocorre da mesma forma que o exemplo anterior nestes nós, visto que suas informações de
topologia ainda não foram alteradas.

Quando o nóh receber a mensagem que se destina at, ele verificará que os únicos
caminhos possı́veis parat são através de arestas que ligam a nós já visitados, comoo nó
e. Visto que não há outra alternativa para o envio dessa mensagem, o nóh envia uma
mensagem de atualização de topologia parae. Com o recebimento dessa mensagem,e

estará apto a tomar uma decisão baseado em uma informação mais recente da topologia.
Finalmente, após o envio da mensagem de atualização,h envia a mensagem original para
e. Quando o nóe receber novamente a mensagem original, esse tomará uma nova decisão
sobre a aresta que deverá ser utilizada. Essa decisão é tomada com base em informações
mais recentes dos caminhos disponı́veis, tendo conhecimento de que a aresta(h, t) não
está funcional. Desta forma, uma outra aresta é escolhida, no caso, a aresta(e, g), levando
a mensagem ao nóg. Esse nó envia a mensagem para o nót através da aresta(g, t), e a
mensagem chega ao seu destino.

3. Provas

Esta seção apresenta provas de correção do algoritmo, assim como resultados obtidos para
o número e tamanho das mensagens utilizadas, da complexidade do processamento e da
latência de correção do algoritmo proposto.

3.1. Correç̃ao

O primeiro teorema a ser provado corresponde à correção do algoritmo, ou seja, se hou-
ver um caminho entre dois nós, o algoritmo efetuará o roteamento de uma mensagem com
sucesso entre esses dois nós. Esse teorema assume algumas hipóteses para sua correção.
A primeira hipótese afima que nós adjacentes a uma aresta (ou a outro nó) possuem co-
nhecimento do estado dessa aresta (ou nó). A segunda hipótese utilizada é a de que o
nó de origem do roteamento precisa conhecer pelo menos um caminho não falho até o
destino, ou seja, na representação local da topologia no nó de origem, pelo menos um dos
caminhos disponı́veis entre a origem e o destino no grafo não está falho na rede, não ne-
cessariamente o caminho utilizado. Na terceira hipótese assume-se que não haja mudança
de topologia da rede entre o inı́cio do envio de uma mensagem até o momento em que a
mensagem chega ao destino final, ou até o momento em que a origem toma conhecimento
da inexistência de caminhos disponı́veis ao destino.

Para a prova deste teorema, inicialmente é provado um lema que indica que, se a
mensagem retornar à origem após o envio de mensagens por todas as arestas com caminho
conhecido, a origem terá o conhecimento de que não há caminho conhecido sem falhas
e ficará sem alternativas de roteamento. Em seguida é provado um lema que indica que,
se houver um caminho funcional iniciando pela aresta escolhida para o roteamento, esse
caminho é utilizado. Na seqüência, é provado um lema queindica que, se houver um
ou mais caminhos conhecidos pela origem sem falhas, então uma aresta que pertença a
um desses caminhos é selecionada para o roteamento. Finalmente, utilizando os lemas
provados, é provado o teorema da correção do algoritmo.
Lema 3.1. ConsidereG = (V, E) um grafo, es, t ∈ V dois ńos ñao falhos desse grafo.
Considere que todos os nós possuem o conhecimento do estado de seus nós (ou arestas)



vizinhos. Ses enviar uma mensagem que tenha destinot utilizando o algoritmo proposto
neste trabalho, e todas as arestas avaliadas forem desprezadas ou, aṕos o envio, retorna-
rem a mensagem para a origem, então a origems terá conhecimento de que não possui
alternativas para o roteamento.

Prova. Assume-se que o conjunto de arestas adjacentes e sem falhas as seja o conjunto
{e1, e2, . . . en}. Nesse conjunto, são desprezadas arestas que não possuamcaminhos co-
nhecidos atét e que serão naturalmente desprezados pelo algoritmo. Comobase de uma
indução, é assumido que esse conjunto esteja vazio, ou seja, s não possui arestas adjacen-
tes. Neste caso, a prova é trivial, poiss não possui alternativas para o roteamento.

Como desenvolvimento da indução, é assumido como hipótese que o lema é
verdadeiro para o conjunto de arestas{e1, e2, . . . en−1}. Deve-se provar que o mesmo
lema é verdadeiro caso o conjunto de arestas adjacentes à origem s seja o conjunto
{e1, e2, . . . en−1, en}. Assume-se, sem perda de generalidade, que a aresta escolhida para
o roteamento é a arestaen. Portanto, a mensagem é enviada para o próximo nó utilizando
essa aresta, nó que será chamado deu. Uma das hipóteses afirma que a mensagem retorna
para a origem através dessa aresta. Pelo algoritmo, o retorno de uma mensagem ocorre
apenas após o envio, do nóu para o nós, de uma mensagem com todas as informações
atualizadas de caminhos disponı́veis utilizando o nóu. Esse retorno ocorre apenas quando
o nóu não possui alternativas de roteamento até o destinot, e portanto não possui cami-
nhos disponı́veis até o destinot. Ao receber a mensagem de atualização, o nós atualizará
sua lista de roteamento. Com o retorno da mensagem original,o nó s fará uma nova
avaliação de suas arestas, e a arestaen é então desprezada, visto que a informação mais
atual recebida dessa aresta aponta a inexistência de caminhos até o destinot. Portanto,
o conjunto de arestas disponı́veis será{e1, e2, . . . en−1}, para o qual o lema é verdadeiro.
Logo, prova-se ques ficará sem alternativas para roteamento.

Lema 3.2. ConsidereG = (V, E) um grafo,s, t ∈ V dois ńos ñao falhos desse grafo.
Considere que todos os nós possuem o conhecimento do estado de seus nós (ou arestas)
vizinhos. Considere que há um caminho des até t, e que(s, u) é a primeira aresta desse
caminho (u pode ser igual at). Ses enviar uma mensagem parat através da aresta
(s, u), utilizando o algoritmo proposto neste trabalho, a mensagem chegaŕa ao destinot,
ou retornaŕa at́e a origems.

Prova. Como base de uma indução, assume-se que o grafoG possui 2 nós. Esses nós
correspondem aos nóss e t que, por definição, são diferentes. A única aresta que pode
ser avaliada pelo nós é a aresta(s, t), visto não haver outra possibilidade de existência
de arestas nesse grafo, logot = u. Se essa aresta estiver falha, pela hipóteses tem
conhecimento desta falha, e(s, u) não pode ser utilizado para o roteamento, caso em que
a hipótese não se aplica. Se, porém, a aresta não estiverfalha, então a mensagem é enviada
pelo nós diretamente ao nót pela aresta(s, t), chegando ao nót e confirmando a base da
indução.

Assumindo como hipótese de indução que o lema é válido para um grafo com
(n − 1) nós, deve-se provar que o lema também é válido paran nós. Suponha, então,
queG possuin nós. Quandos envia a mensagem usando a aresta(s, u), assume-se que
s sabe que a aresta não está falha, visto ques possui conhecimento do estado das arestas



vizinhas. O nóu, que recebe a mensagem, ao realizar a avaliação das arestas, remove o nó
s do grafo utilizado para a avaliação, e portanto continua oroteamento em um grafo com
(n − 1) nós, no qual o lema é válido. Logo, por indução, prova-se que o lema é válido
para qualquer número de nós.

Lema 3.3. ConsidereG = (V, E) um grafo,s, t ∈ V dois ńos ñao falhos deste grafo.
Considere que todos os nós possuem o conhecimento do estado de seus nós (ou arestas)
vizinhos. Considere ques conhece um caminho válido at́e o destinot. Ses deseja enviar
uma mensagem parat, utilizando o algoritmo proposto neste trabalho, uma aresta que
pertença a um caminho válido é selecionada.

Prova. Como base de uma indução, considere ques possui apenas um vizinho, denomi-
nado deu. Como há um caminho válido des atét, esse caminho precisa passar poru

(que pode ser o própriot). Na seleção das arestas para avaliação, a aresta(s, u) é con-
siderada (visto ques conhece um caminho sem falhas que passa pela aresta), e como ´e
a única aresta disponı́vel, é selecionada para o roteamento. Pelo lema anterior, como a
mensagem é enviada através dessa aresta, e a aresta pertence a um caminho válido, então
a mensagem chega ao destino.

Em seguida, considerando que o lema é válido para(n − 1) vizinhos, considere
ques possuin vizinhos, denominados deu1, u2, . . .un−1, un. Pelo algoritmo, algumas
arestas serão desprezadas por não pertencerem a caminhosválidos conhecidos até o des-
tino. Suponha que a aresta(s, uk) seja desprezada, qualquer que seja1 ≤ k ≤ n. Nesse
caso, o algoritmo continua sem a aresta, como se o nó possuı́sse(n − 1) arestas, caso em
que o lema é válido.

Considere que nenhuma aresta é desprezada. Nesse caso, semperda de generali-
dade, considere que a aresta com melhor avaliação é a aresta (s, un). O algoritmo envia
uma mensagem por essa aresta. Se a aresta pertencer a um caminho válido atét, a mensa-
gem chegará ao destino, conforme provado no lema 3.2. Se, porém, não houver caminho
válido, pelo lema 3.1, a mensagem retorna ao nóun sem alternativas de roteamento, e
este nó envia a mensagem de volta para o nós, com informações mais atuais referentes
ao estado das arestas da rede. A aresta(s, un) é, então, desprezada, por não pertence a
nenhum caminho válido até o nót. O algoritmo continua com(n − 1) arestas, caso em
que o lema é válido. Com isto, provamos que o lema é válidopara qualquer número de
vizinhos da origem.

Teorema 3.4.ConsidereG = (V, E) um grafo, es, t ∈ V dois ńos ñao falhos desse
grafo. Considere que os nós possuem o conhecimento da situação de seus ńos vizinhos.
Considere, tamb́em, que o ńo s conhece pelo menos um caminho para o destinot que
esteja funcional (sem falhas). Ses enviar uma mensagem parat utilizando o algoritmo
proposto neste trabalho, a mensagem chegará at́e t.

Prova. Como primeiro caso, considere a existência de uma aresta sem falha que liga
diretamentes a t. Nesse caso, comos é vizinho à aresta e, portanto, possui conhecimento
de sua funcionalidade, pelo algoritmo, a mensagem des a t é enviada pela arestas − t,
chegando ao nót, conforme proposto.

Como segundo caso, considere a não existência de uma aresta ligando diretamente
os nóss e t. Esse segundo caso se aplica também quando a aresta ligandoos dois nós



existe e está falha. Pelo lema 3.3, como é assumido que a origems conhece um caminho
sem falhas até o destinot, logo foi concluı́do que uma aresta que possui um caminho
sem falhas é escolhida. Pelo lema 3.2, quando a aresta escolhida possui um caminho sem
falhas, a mensagem chega ao destino, logo, conclui-se que a mensagem chega ao destino
t.

3.2. Avaliaç̃ao do Algoritmo de Roteamento

O trabalho [9] prova que o algoritmo de roteamento proposto neste trabalho envia para
atualização da topologiaO(M) mensagens a cadaα segundos, e que cada mensagem tem
tamanhoO(M). O trabalho também prova que o tempo necessário para escolha de uma
rota entre uma origem e um destino éO(M3).

Em relação à latência de funcionamento do algoritmo, éprovado, também no tra-
balho [9], que quando a origem de uma mensagem já conhece um caminho que está sem
falhas até o destino, o tempo máximo necessário a partir de um evento de falha de aresta
ou nó para que a mensagem chegue ao destino corretamente é de β segundos. Quando a
origem não conhece um caminho até o destino, o tempo máximo necessário a partir de
um evento de criação ou recuperação de uma aresta ou nó para que a mensagem chegue
ao destino corretamente éO(D(G)α) segundos, sendoD(G) o diâmetro do grafo corres-
pondente à topologia da rede. Este último caso pode ocorrer quando a aresta que sofre
alteração de estado particiona a rede, ou no inı́cio do funcionamento de uma rede, quando
nenhum dos nós possui informações suficientes para roteamento.

4. Conclus̃ao

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de roteamento tolerante a falhas, fundamen-
tada em uma escolha dinâmica de caminhos, selecionados combase em uma avaliação
de fluxo máximo, utilizando como critério secundário a distância dos caminhos. A abor-
dagem de roteamento proposta foi especificada. A correçãodo algoritmo foi provada em
situações definidas, e concluiu-se que a complexidade tanto do roteamento quanto das
mensagens de atualização é polinomial em termos do número de nós e arestas da rede.
Foi obtida também a latência de convergência do roteamento proposto. Resultados expe-
rimentais obtidos através de simulação em redes com topologias similares às da Internet
foram apresentados, utilizando diferentes valores para osparâmetrosα, β, ω1 eω2.

Outros critérios podem ser utilizados no futuro para avaliação das arestas para
roteamento. Um desses critérios é o número total de caminhos disponı́veis entre o nó ava-
liado e o destino. Outro critério é o comprimento médio desses caminhos. A utilização
desses critérios foi avaliada neste trabalho, porém algoritmos triviais para identificação
desses valores possuem complexidade não-polinomial, logo não foram utilizados. Traba-
lhos futuros podem também utilizar critérios relacionados a QoS, como o atraso, o custo,
a largura de banda, entre outros. Pretende-se, também, avaliar a funcionalidade do pro-
tocolo para redes móveis. Futuramente pretende-se formalizar um protocolo utilizando o
algoritmo proposto neste trabalho, através da descrição das mensagens para uso em uma
rede real.
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Resumo. Uma das ações que pode ser desencadeada diante de quebra de 
requisitos de QoS em redes ópticas baseadas em GMPLS  é o rerroteamento 
de fluxos.  Este trabalho apresenta a aplicação de uma estratégia de 
rerroteamento pró-ativo em redes ópticas baseado no uso de agentes atuando 
em circuitos virtuais redundantes, que pode ser pleno ou parcial dependendo 
do circuito virtual falho ser completamente ou parcialmente substituído por 
outro. Este esquema se insere em uma arquitetura de gerência de redes 
baseada em peers (GigaManP2P) que é responsável pela monitoração e 
disparo do processo. Uma avaliação levando aspectos estáticos e dinâmicos 
de redes reais comprova a efetividade da proposta. 

 Abstract. Among the possible actions that may be employed in face of QoS 
constraint violations in optical networks based on GMPLS, rerouting flows 
have been considered a good choice. This work presents the application of a 
proactive rerouting strategy in optical networks based on the usage of 
redundant virtual circuits, allowing both full and partial rerouting depending 
on whether the broken virtual circuit is completely or partially replaced by the 
new one. This mechanism is implemented within a network management 
framework based on peers (called GigaManP2P), which is responsible for 
monitoring and triggering the process. Experimental results obtained from 
simultation are presented considering the static and dynamic aspects of real 
data networks.   

1. Introdução  
As redes ópticas apresentam um diferencial em comparação com outras tecnologias por 
permitirem a execução de aplicações de alto desempenho, a maioria delas sensíveis a 
parâmetros tais como banda e atraso de entrega dos pacotes. Portanto, pode-se afirmar 
que a própria funcionalidade destas redes depende da alocação de rotas adequadas que 
sejam capazes de atender às aplicações com requisitos específicos de qualidade de 
serviço (QoS – Quality of Service) [1]. O processo é, entretanto, dinâmico, envolvendo a 



  

monitoração contínua dos circuitos. Quando é detectada a possibilidade de violação de 
requisitos, deve ser efetuado o rerroteamento, de forma que a infra-estrutura continue 
provendo o serviço solicitado [2].  

As redes ópticas focadas neste trabalho são aquelas utilizadas para a construção 
de backbones interligando múltiplos Sistemas Autônomos (SA). A gerência destes 
backbones apresenta grandes desafios devido ao fato de cada sistema adotar suas 
medidas de segurança, incluindo firewalls restritivos, impedindo que um sistema de 
gerência tradicional possa ser utilizado para a monitoração do sistema como um todo. 
Desta forma foi proposto um sistema de gerência baseado na interação de pares (peers) 
que interagem em um SA específico com um sistema de gerência local baseado no 
protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Os peers estão localizados 
em diferentes sistemas autônomos, e trocam informações entre si utilizando uma 
infraestrutura Peer-to-Peer (P2P). 

Sistemas e redes peer-to-peer (P2P) [3] vêm promovendo o desenvolvimento de 
aplicações e serviços inovadores para usuários da Internet. Compartilhamento de 
arquivos, computação distribuída, voz sobre IP (voice over IP - VoIP) e vídeo sob 
demanda (video on demand - VoD) são exemplos de aplicações onde o uso de 
tecnologias P2P vêm introduzindo evoluções sensíveis. Em essência, o modelo de 
comunicação P2P difere do modelo cliente-servidor tradicional ao permitir que 
computadores de usuários localizados na periferia da Internet tenham a capacidade de 
comunicação direta entre si para compartilhamento de recursos sem a necessidade de 
servidores intermediários. Na verdade, os nodos de uma rede P2P (ou apenas peers) 
funcionam como entidades híbridas que operam como clientes ao solicitarem recursos 
de outros peers, e como servidores quando oferecem ao restante da rede P2P seus 
próprios recursos computacionais. 

O sistema de gerenciamento chamado GigaManP2P [4] considera a existência de 
peers de gerenciamento distribuídos ao longo da rede óptica gerenciada, formando assim 
uma rede overlay de gerência. Os peers de gerenciamento oferecem serviços diversos, 
como execução remota de scripts, suporte a agentes móveis e gerenciamento de 
configuração através da definição e distribuição de políticas de operação. Neste 
ambiente, a arquitetura de rerroteamento é um serviço de gerenciamento adicional que 
pode ser solicitado por usuários aos operadores humanos do sistema. Porém, durante sua 
execução, as tarefas de rerroteamento são transparentes para as aplicações críticas.   

Este artigo é especificamente focado nos problemas de rerroteamento de fluxos 
críticos em redes ópticas através do uso de uma rede de gerenciamento overlay que 
controla a infra-estrutura física. A solução proposta foi simulada e os resultados 
demonstram que o rerroteamento dentro de um contexto de gerenciamento de redes 
ópticas baseado em P2P é viável. Foram utilizados tempos de atrasos de processamento 
e transmissão reais medidos a partir de dispositivos da rede do projeto GIGA [5], 
fianciado pela RNP/FINEP. Além disso, o desempenho dos nodos-gerentes da rede P2P 
de gerenciamento foi obtido a partir de medidas realizadas sobre os peers. 

O restante deste trabalho está estruturado em quatro seções. A seção 2 apresenta 
os trabalhos relacionados. Na seção 3 são descritas a arquitetura pró-ativa de 
rerroteamento e sua aplicação em uma infra-estrutura óptica. A seção 4 apresenta o 
mecanismo de rerroteamento em um peer, e são descritos os testes e definidas as 



  

métricas de desempenho escolhidas para avaliar o mecanismo. Ainda nesta seção são 
apresentados os resultados da simulação realizada que,  posteriormente, são analisados. 
Este artigo é finalizado na seção 5 com a apresentação de conclusões e trabalhos futuros. 

2. Trabalhos Relacionados 
A maioria dos trabalhos relacionados disponíveis na literatura tem por objetivo aplicar 
algoritmos ou estratégias de reroteamento em redes GMPLS [8][10][12][14] bem como 
aplicar estratégias pró-ativas para o gerenciamento de desempenho [13].  

Em [8] e [10], o foco é o mecanismo de rerroteamento e testes são realizados 
para investigar o impacto computacional da aplicação de agentes móveis em operações 
de rerroteamento. Nestes dois artigos, o ambiente de simulação consiste de uma rede 
ethernet 10/100 Mbps controlada no laboratório Labnet do NCE, não levando em 
consideração aspectos dinâmicos que normalmente estão presentes em redes reais.  

Estratégias de engenharia de tráfego multi-camadas são discutidas e testes são 
realizados em [12] para comparar o roteamento reativo e o pró-ativo em um cenário IP 
sobre uma rede óptica. Os resultados alcançados ilustram os benefícios de utilizar essas 
estratégias evitando condições desfavoráveis da rede e mantendo continuamente a rede 
otimizada. Entretanto, a infra-estrutura de gerenciamento utilizada não é P2P.  

Em [13], uma arquitetura de gerenciamento de desempenho pró-ativo distribuído 
baseada em tecnologia ativa e em Java é apresentado. Os testes efetuados no 
gerenciamento de desempenho têm como objetivo avaliar o desempenho e a eficácia da 
monitoração e o tempo de reação do sistema.  

Takana et al em [14] relatam os resultados de testes de campo de rerroteamento 
óptico GMPLS em um cenário que inclui roteadores IP, photonic cross-connects (PXCs) 
e equipamentos dense wavelength-division-multiplexing (DWDM) em um ambiente 
heterogêneo. Resultados na faixa de 7s foram alcançados e foram detectadas 
necessidades de melhorias no software e no mecanismo de troca de  mensagens. 

No caso do presente trabalho, conforme mencionado anteriormente, o 
rerroteamento pró-ativo é aplicado em redes ópticas que utilizam um ambiente de 
gerenciamento P2P e os testes efetuados consideram o backbone e os equipamentos 
reais da rede GIGA [5]. 

3. Descrição do Mecanismo de Rerroteamento Pró-ativo  
O mecanismo de rerroteamento empregado na infra-estrutura óptica da rede Gigabit da 
RNP possui um arquitetura baseada em agentes e se utiliza de uma infra-estrutura de 
rede orientada a circuitos virtuais. Por ser baseada em agentes, esse mecanismo 
necessita que seja instalada nos peers uma infra-estrura de mobilidade de agentes. A 
infra-estrutura utilizada foi o muCode [6], que precisou ser atualizada para que 
funcionasse na versão mais recente do Java (versão 1.5) [7]. Adicionalmente, esse 
mecanismo de rerroteamento caracteriza-se por efetuar as operações de rerroteamento de 
forma pró-ativa além de adotar o rerroteamento parcial. Essas duas características visam 
reduzir ao máximo a latência das operações de rerrroteamento. A natureza pró-ativa da 
arquitetura reside no fato de que todas as operações possíveis são iniciadas ou 
completamente finalizadas antes da solicitação externa de rerroteamento. No 



  

rerroteamento parcial, ao invés de substituir todo o circuito virtual como ocorre no 
rerroteamento pleno, somente um trecho pertencente ao circuito virtual do fluxo da 
aplicação é substituído. Esse trecho, denominado trecho crítico, é uma porção do 
circuito virtual que tem o maior peso da métrica de QoS relevante ao fluxo em relação 
ao seu valor fim-a-fim do circuito virtual.  

3.1. Componentes da Arquitetura 

Essa Arquitetura, que foi desenvolvida em [8], é constituída de três agentes: 
AgenteNóEntrada, AgenteNóIntermediário, AgenteRotaAlternativa.  O 
AgenteNóEntrada (ANE) é o primeiro a iniciar o seu processamento no comutador de 
entrada do circuito virtual. Esse componente efetua o gerenciamento do rerroteamento 
dos fluxos pertencentes ao mesmo circuito virtual e é o elemento que interage com 
algum sistema externo.  

 O AgenteNóIntermediário (ANI) possui dois objetivos: (i) identificar os nós 
pertencentes ao circuito virtual do fluxo a ser rerroteado; e (ii) enviar ao componente 
ANE hospedado no nó de entrada do circuito virtual os valores das métricas de QoS 
relevantes ao fluxo dos nós e enlaces do circuito virtual.  

 O AgenteRotaAlternativa (ARA) é especializado na descoberta de trechos 
alternativos em torno do trecho crítico. O mecanismo de descoberta de novos trechos 
alternativos é feito em uma área (área de busca) em torno do trecho crítico. O tamanho 
dessa área, na qual são efetuados os processamentos para a descoberta de trechos 
alternativos, é definido por um parâmetro chamado de raio da área de busca (RAB). O 
valor desse parâmetro é passado quando criado pelo componente ANE. O componente 
ARA possui ainda dois outros objetivos: (i) definir o melhor trecho alternativo e (ii) 
realizar a mudança de rota.  

3.2. Funcionamento da Arquitetura   

A Arquitetura de Rerroteamento Pró-ativo pode ser explicada estabelecendo cinco fases 
para as operações necessárias ao rerroteamento de um fluxo: Instalação dos agentes 
(IA), Monitoração do Circuito Virtual (MCV), Descoberta de Trechos Alternativos 
(DTA), Monitoração dos Trechos Alternativos (MTA) e Mudança de Rota (MR). 

 A partir do início do processamento do primeiro agente (ANE) no nó de entrada 
do circuito virtual, todas as operações referentes a todas as fases, excetuando a fase de 
mudança de rota (MR), são executadas seqüencialmente (IA -MCV-DTA-MTA)  sem a 
necessidade de outros eventos externos. Essas fases são chamadas de pró-ativas porque 
suas operações são concluídas ou iniciadas antes da ocorrência da falha ou tendência de 
falha de QoS do fluxo. O adiantamento dessas operações é responsável pela redução da 
latência do rerroteamento. A fase MR é considerada reativa uma vez que sua execução 
só será efetuada após solicitação externa de rerroteamento. Ao iniciar a monitoração do 
fluxo da aplicação, o sistema de gerenciamento envia os três agentes de rerroteamento 
ao peer responsável pelo monitoramento do primeiro nó do circuito virtual, dando início 
a fase IA.  

 A fase IA tem então início quando o agente ANE começa o seu processamento, 
criando o agente ANI. O agente ANI, recém criado, migra para o próximo nó peer, 
responsável pelo monitoramento do próximo dispositivo pertencente ao circuito virtual. 
A partir daí, cópias do agente ANI são criadas, as quais se instalam nos peers associados 



  

aos dispositivos do circuito virtual correspondente. Após receber informações de estado 
do circuito virtual provenientes dos agentes ANI (fase MCV), o agente ANE calcula a 
posição do trecho crítico e cria o agente ARA. Este, imediatamente, migra para o 
primeiro nó do trecho crítico, onde a fase DTA tem início. 

 A fase MCV inicia assim que o agente ANI instala-se no nó peer responsável 
pelo nó de saída do circuito virtual. O seu término se dá juntamente com o término do 
fluxo. Durante essa fase, são realizadas as operações necessárias para disponibilizar as 
informações de estado do circuito virtual ao agente ANE hospedado no peer de entrada 
do circuito virtual. O esquema utilizado consiste no envio dessas mensagens a partir do 
agente ANI do peer referente ao nó de saída do circuito virtual até ao agente ANE, 
passando por todos os agentes ANI instalados nos nós peers intermediários, os quais vão 
agregando a essas mensagens os estados locais dos enlaces e nós.  

 A fase DTA inicia quando o agente ARA se instala no peer responsável pelo 
primeiro nó do trecho crítico. O encerramento desta fase se dá quando a última cópia do 
agente ARA instala-se no peer do último nó do trecho crítico, indicando a descoberta do 
último trecho alternativo. A técnica utilizada na descoberta de trechos alternativos é a 
difusão limitada de cópias do agente ARA na área de busca. 

 Na fase MTA, são efetuadas as operações necessárias para a obtenção do estado 
local dos nós peers dos trechos alternativos e ao envio periódico das mensagens de 
estado. A origem dessas mensagens é o agente ARA do último nó peer do trecho crítico 
e o destino é o agente ARA do primeiro nó peer do trecho crítico. Essas mensagens 
contêm informações que permitem ao agente ARA do peer do último trecho crítico 
escolher o melhor trecho alternativo com recursos suficientes para atender às restrições 
de QoS do fluxo a ser rerroteado.  

 A fase MR compreende o conjunto de operações executadas entre o recebimento 
da solicitação externa de rerroteamento pelo agente ANE e o redirecionamento do fluxo 
através do trecho alternativo. O redirecionamento é efetuado pelo agente ARA 
hospedado no peer do primeiro nó do trecho crítico. As operações envolvidas durante a 
fase de mudança de rota dependem da abordagem adotada na geração e associação dos 
identificadores locais do novo circuito virtual, que pode ser antecipada ou sob demanda. 
Na abordagem antecipada, os identificadores locais (rótulos) são gerados na fase DTA 
(fase pró-ativa), não impactando na latência da fase MR. Já a abordagem sob demanda 
incorre em um aumento da latência da fase MR, pois as operações referentes à criação e 
associação dos identificadores locais devem ser efetuadas nesta fase. Além disso, a 
latência da fase MR torna-se dependente do comprimento do trecho alternativo, o que 
não ocorre no caso do esquema antecipado. 

4. O Rerroteamento Pró-Ativo na Infra-Estrutura GigaManP2P 
O mecanismo de rerroteamento proposto atua na camada IP/MPLS, sendo o 
redirecionamento dos fluxos efetuado pelo estabelecimento de novos circuitos virtuais 
(LSPs). Isso significa dizer que os fluxos das aplicações de usuários são reencaminhados 
através de circuitos virtuais (LSPs) redundantes, não sendo considerado os canais 
ópticos (Lambdas) da camada física. Conseqüentemente, só é considerado o 
rerroteamento oriundo de falhas de QoS e não de falhas de enlaces e nós (dispositivos).  
 Uma questão relevante diz respeito ao problema da ausência do ambiente de 



  

execução nos switches 6808 da Extreme Networks para executar threads e agentes 
móveis. Para contornar essa limitação, considerando que o mecanismo de rerroteamento 
utiliza agentes móveis, as computações referentes às tarefas de rerroteamento são 
efetuadas nos peers onde está disponível o ambiente de execução (Figura 1b). Logo, os 
peers devem estar atrelados aos switches 6808 de forma que seja possível o 
monitoramento e a reconfiguração dos circuitos virtuais (LSPs) quando da solicitação de 
rerroteamento. A associação entre peers e switches está claramente indicada pelas linhas 
pontilhadas da Figura 1a. Desta forma, apesar de o processamento das operações de 
rerroteamento ser realizado nos peers, as ações de rerroteamento têm seus efeitos na 
camada IP/MPLS, pois é aí que são feitas as alterações nas tabelas de rótulos para o 
estabelecimento ou ativação dos novos circuitos virtuais (LSPs).  

 Para implantar esse novo esquema de rerroteamento na rede óptica, algumas 
alterações foram realizadas nos agentes. Essas alterações estão relacionadas à forma de 
interação entre os agentes de rerroteamento e os dispositivos de rede, switches. 
Diferentemente do que foi originalmente implementado em [8, 10] (interação direta), no 
presente trabalho, os agentes devem ser capazes de remotamente obter informações e 
reconfigurar as switches. Para tal, foram incorporados nos agentes novos métodos que 
interagem com a interface de nível 1 do peer em substituição aos métodos originais que 
realizavam chamadas ao sistema. Os peers, por sua vez, interagem via interface de nível 
2 com os switches utilizando-se de requisições SNMP. Outras formas de interação 
podem ser investigadas, tais como: as execuções de scripts ou de linhas de comando 
(CLI). 

 Os testes efetuados no mecanismo de rerroteamento e apresentados em [10,4] 
tinham como principal objetivo investigar o impacto computacional do uso de agentes 
móveis em operações de rerroteamento usando uma rede controlada no laboratório 
Labnet do NCE, não levando em consideração aspectos dinâmicos que normalmente 
estão presentes em redes reais. 

 Assim, na presente proposta foram considerados os seguintes aspectos que não 
foram abordados nos trabalhos anteriores: (1) os aspectos dinâmicos e (2) a forma 
indireta de interação. Vale ressaltar que os testes dinâmicos nunca foram apresentados 
em nenhum outro trabalho. Já os estáticos foram apresentados anteriormente, 
excetuando o teste de interação com o dispositivo 6808. Tais testes são utilizados na 
simulação dos testes dinâmicos. 

 Os aspectos ou características dinâmicas consideradas na presente proposta 
foram o número de interfaces das switches MPLS (grau de liberdade dos nós), a 
redundância da rede (quantidade de enlaces redundantes), intensidade de tráfego 
injetado na rede, o tipo de tráfego e o posicionamento do circuito virtual (LSP) na 
topologia da rede.  

 Quanto à forma indireta de interação, conforme descrito anteriormente, houve a 
necessidade de adequar os agentes de rerroteamento às necessidades da infra-estrutura 
de comunicação Giga, ou seja, esses agentes deixaram de interagir de forma direta com 
os dispositivos de rede (roteadores MPLS) e passaram a obter informações de estado e 
atuar nesses dispositivos de forma indireta, utilizando-se do protocolo SNMP para 
realizar tais operações.   



  

 A inclusão desses aspectos (dinâmico e forma indireta) nos testes se justifica, 
pois eles têm impacto direto no desempenho do rerroteamento. O impacto do tipo de 
interação dos agentes de rerroteamento com o dispositivo de rede está relacionado com 
o retardo introduzido nas operações de rerroteamento porque a forma indireta apresenta 
maior latência do que a forma direta. Quanto ao tráfego, espera-se que seu impacto 
implique também em um maior retardo nas operações de rerroteamento devido ao tempo 
de enfileiramento nos dispositivos de rede. Além disso, perdas de pacotes nas filas de 
saída dos dispositivos de rede introduz um certo percentual de solicitações de 
rerroteamento mal sucedido.      

4.1. Testes Dinâmicos 

Os testes dinâmicos buscam verificar o desempenho da arquitetura de rerroteamento 
dentro do contexto da infra-estrutura de comunicação Giga. Os testes dinâmicos são 
assim denominados devido ao fato de a viabilidade do rerroteamento ser avaliada 
considerando simultaneamente a topologia, o tráfego, e a sobrecarga do mecanismo de 
rerroteamento. A idéia central é investigar o comportamento do mecanismo de 
rerroteamento em um ambiente de rede real simulada. Estes testes foram divididos em 
duas partes: testes sem tráfego (de topologia) e com tráfego conforme descritos nas duas 
seções subseqüentes. 

 Para a execução de ambos os testes, foram desenvolvidos scripts de simulação 
no NS2. A topologia utilizada ao longo de todos estes testes é a que está apresentada na 
figura 1. Essa topologia é típica de um ISP (Internet Service Provider) conforme 
descrito em [1].   

 
Figura 1. Topologia de ISP usada na simulação. 

4.1.1. Testes sem Tráfego (de Topologia) 

Os testes de topologia objetivam investigar o impacto da topologia no desempenho do 
mecanismo de rerroteamento e estabelecer um referencial de comparação para os testes 
com tráfego. Os resultados destes testes, em tese, correspondem ao melhor desempenho 
possível para a topologia típica escolhida (referência para o teste com tráfego), ou seja, 
os resultados aqui obtidos devem ser, em princípio, melhores que os resultados dos 
testes com tráfego. 

 As métricas de desempenho adotadas na avaliação foram: (i) latência da fase IA 
(instalação dos agentes), latência da fase DTA (descoberta de trechos alternativos), 
Latência da fase MR-sb (mudança de Fase – sobdemanda) e índice de viabilidade de 
rerroteamento. A latência da fase IA corresponde ao tempo gasto entre o início da 
execução do agente ANE no LER de entrada até o agente ARA se instalar no primeiro 



  

nó do trecho crítico, incluindo a instalação de réplicas do agente ANI em todos os nós 
do circuito virtual (LSP). A latência da fase DTA é o tempo transcorrido para a 
descoberta do primeiro trecho alternativo dentro da área de busca, incluindo a instalação 
de réplicas do próprio agente ARA em todos os nós do trecho alternativo descoberto. A 
latência da fase MR-sd refere-se ao tempo necessário para o redirecionamento do fluxo 
da aplicação a partir de uma solicitação externa, cuja ação corresponde a várias 
operações desencadeadas sequencialmente, a saber: escolha, pelo agente ARA do 
primeiro nó do trecho crítico, o melhor trecho alternativo, troca de mensagens entre os 
agentes ARA do trecho alternativo escolhido, criação e associação dos rótulos (criação 
parcial do circuito virtual LSP no trecho alternativo) e, finalmente, a troca de rótulos no 
primeiro nó do trecho crítico.  

 O índice de viabilidade de rerroteamento por nó (IVRN) indica o grau de 
sucesso que pode ser alcançado a partir de solicitações externas em função somente da 
topologia típica adotada, ou seja, considerando que quando da solicitação do 
rerroteamento, este pode ser realizado em qualquer um dos circuitos virtuais possíveis 
da topologia, um percentual dessas solicitações não serão atendidas devido à 
inviabilidade topológica.  A impossibilidade de rerroteamento ocorre devido à falta de 
caminho alternativo para um determinado trecho crítico. Como exemplo, supondo o 
circuito virtual 8-12-14-16-15-13 com trecho crítico 12-14-16 (figura 2), o 
rerroteamento é inviável porque o nó 12, primeiro do trecho crítico, não possui enlaces 
redundantes ligados a ele. O índice de viabilidade de rerroteamento por circuito 
virtual (IVRCC) tem o mesmo objetivo do índice IVRCC, porém apresenta uma 
semântica mais precisa, pois considera no seu cálculo os circuitos virtuais redundantes 
ao invés dos nós.  

 A metodologia de teste para a coleta dos resultados foi elaborada em função da 
métrica de desempenho. Para a medição da latência da fase IA, os seguintes passos 
foram adotados: (i) escolha aleatória de um circuito virtual com comprimento de 2 
saltos; (ii) execução da simulação, registrando a latência da fase IA; (iii) repetir os 
passos 1 e 2 considerando comprimentos de circuito virtual de 3 até 8 saltos.  

 As latências das fases DTA e MR-sd foram obtidas com os seguintes passos: (i) 
estabelecimento de um trecho alternativo de comprimento 2 em um circuito virtual 
qualquer; (ii) execução da simulação, medindo as latências DTA e MR-sd; (iii) repetir 
os passos 1 e 2 utilizando trechos alternativos com comprimentos 3 e 4.  

 Como o índice de viabilidade de rerroteamento por nó (IVRN) é função 
exclusivamente da topologia, a medição dessa métrica não envolve a simulação com 
agentes. Este índice pode ser definido pela expressão: IVRi = PNi / PT, onde PNi é o 
número de pares de nós que possuem pelo menos dois caminhos de comprimento i e PT 
é o número total de pares de nós na topologia de teste que, na verdade, pode ser ainda 
expresso pela combinação do número total de nós da topologia (tamanho da rede) 
tomados dois a dois. Então o índice IVRi pode ser expresso pela seguinte igualdade: 
IVRi= PNi2(n-2)!/n!, sendo n o número de nós da rede. Vale ressaltar que este índice 
varia em função da distância em saltos i entre os dois nós específicos que na verdade é o 
raio da área de busca. 

 O IVRCC é a razão entre o número de trechos críticos com k saltos que possuem 
pelo menos um trecho alternativo com l saltos e o total de trechos críticos com k saltos. 



  

Essa métrica dá uma melhor idéia da susceptibilidade de uma topologia específica ao 
rerroteamento por considerar o circuito virtual no seu cálculo. Além disso, permite 
orientar na escolha do tamanho do trecho crítico em função da probabilidade de se 
encontrar trechos alternativos. 

 Os gráficos da figura 2 apresentam os resultados de desempenho obtidos através 
das simulações e testes conforme descritos no parágrafo anterior. 

 

Figura 2. Gráficos dos testes sem tráfego. 

5.2.2. Testes com Tráfego 

Os testes com tráfego foram realizados a fim de avaliar o mecanismo de rerroteamento 
diante de várias condições de rede em função, principalmente, da ocupação dos enlaces, 
ou, ainda, da banda disponível nos mesmos.  

 Quanto às métricas de desempenho, essas são as mesmas, excetuando a métrica 
IVR que foi substituída pela métrica TRR (Taxa de Rejeição de Rerroteamento). Apesar 
de serem muito semelhantes, apresentam diferenças conceituais. Enquanto a métrica 
IVR depende exclusivamente da topologia adotada, a métrica TRR, sofre impacto da 
intensidade e do padrão de tráfego nos enlaces. Desta forma, é fácil concluir que, sob 
tráfego, o fato de existirem caminhos alternativos entre o primeiro e o último nó do 
trecho crítico não necessariamente implica que o rerroteamento será bem sucedido, ou 
seja, o sucesso de uma solicitação de rerroteamento vai depender não somente da 
existência de trechos alternativos, mas também do tráfego existente nesses trechos 
alternativos no momento da efetivação do rerroteamento.  

 Outra questão é definir os cenários de simulação que sejam representativos e que 
atendam aos objetivos dos testes. Para delimitar a abrangência dos cenários de 
simulação sem perder generalidade e mantendo a validade das conclusões em função 
dos resultados, é necessário que sejam feitas algumas simplificações, haja vista a grande 
quantidade de parâmetros existente que proporcionam também uma vasta coleção de 
cenários. Antes de definir os cenários faz-se necessário algumas considerações de forma 
a justificar os cenários escolhidos: capacidade dos enlaces, tipo e intensidade de tráfego, 
escolha do circuito virtual (LSP), do trecho crítico e dos comprimentos dos trechos 
alternativos.  

 Todos os enlaces foram configurados com capacidade de 10 Mbits/s com 2ms de 
retardo de propagação. Na simulação, para compensar essa baixa taxa de transmissão 
em comparação com a taxa utilizada da rede Gigabit da RNP, o tamanho dos agentes e 
mensagens foi reduzido proporcionalmente. A razão dessa redução de taxa foi diminuir 
o tempo de processamento da simulação.  
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Figura 3. Gráficos dos testes com tráfego. 

 Dos 72185 circuitos virtuais existentes na topologia de teste (figura 1) foi 
escolhido um único circuito virtual (12-14-16-6-8-7-11-10-13) com comprimento igual 
a 8 saltos. Um trecho crítico (6-8-7) de 2 saltos pertencente a esse circuito virtual foi 
também fixado. Ainda em relação à topologia de teste, foi considerado somente três 
trechos alternativos (6-9-7, 6-2-3-7 e 6-4-2-3-7) correspondendo a 2, 3 e 4 saltos. As 
simplificações se justificam, pois o objetivo dos testes dinâmicos é investigar a 
influência do tráfego e não os efeitos da topologia no rerroteamento. 

 Para a definição do tráfego de fundo na simulação, devem ser considerados três 
pontos: fontes e sorvedouros do tráfego, intensidade e tipo de tráfego. O esquema 
adotado de distribuição das fontes e sorvedouros de tráfego foi o de fixá-los em todos os 
nós pertencentes ao circuito virtual e trechos alternativos de teste, de maneira que o 
tráfego nos enlaces fosse o mais homogêneo possível. Por serem mais representativos na 
Internet, os tráfegos do tipo CBR e WEB foram escolhidos para a simulação. 80% da 
banda do enlace foi ocupado com tráfego CBR enquanto que os 20% restantes foram 
consumidos com tráfego WEB. As fontes de tráfego WEB [11] foram atachadas nos nós 
acima mencionados com intensidades variáveis de acordo com o cenário escolhido. 
Essas intensidades foram definidas em termos de conexões WEB por segundo (durante a 
simulação foram 5, 10, 15, 20 e 25 cweb/s).  A razão dos níveis de tráfego escolhidos 
(variando de 80 até quase 100% da banda do enlace) foi porque não se observou 
retardos significativos para intensidade de tráfego inferior a 80% da banda.    A 
metodologia utilizada nestes testes é semelhante àquela dos testes de topologia (sem 
tráfego). Os resultados obtidos para os diversos cenários de intensidade e tipo de tráfego 
estão detalhados graficamente na figura 3. 

5.3. Análise dos Resultados 

 Os testes dinâmicos medem os retardos de rerroteamento diante do tráfego, ou 
seja, da taxa de ocupação dos enlaces. 

 A principal conclusão é que o impacto do tráfego no retardo (Fases IA, DTA e 
MRSD) é pequeno, tornando-o relevante a partir de 85% de ocupação dos enlaces. A 



  

variação máxima desses retardos, conforme ilustram os gráficos da Figura 4, não são 
superiores a 10%. Assim, conclui-se que o gargalho da arquitetura GigaManP2P, do 
ponto de vista do rerroteamento, está na capacidade de processamento das estações onde 
estão implementados os peers e não da carga de tráfego a que está submetida a rede 
óptica. Vale ressaltar que o impacto de processamento pode ser minimizado caso o 
código seja otimizado, resultando em um baixo retardo de processamento. 

 Outra conclusão é que a taxa de solicitações mal sucedidas de rerroteamento  
aumenta (ainda não temos o número) na medida em que o tráfego também aumenta 
devido ao  descarte de pacotes nas filas quando ocorrem rajadas de tráfego WEB. Tal 
fato ocorre devido à arquitetura de rerroteamento não prever a retransmissão de agentes 
ou mensagens.  

6. Conclusão 
O objetivo desse artigo foi investigar de forma integrada o rerroteamento em um 
ambiente de gerenciamento de redes baseado em tecnologias P2P sobre uma infra-
estrutura de redes ópticas. Para tal, nesse trabalho foi realizada uma série de testes 
dinâmicos com o intuito de verificar a eficácia da arquitetura de rerroteamento proposta 
em [10] em um ambiente de rede real considerando o impacto da interação dos agentes 
dessa arquitetura com os dispositivos de redes, em especial, com o switch 6808 da 
Extreme Network. Os resultados dos testes dinâmicos mostram que o gargalo do 
gerenciamento GigamanP2P do ponto de vista do rerroteamento está na capacidade de 
processamento das estações. Adicionalmente, constatou-se um aumento significativo da 
taxa de solicitações mal sucedidas de rerroteamento devido ao descarte de pacotes nas 
filas dos dispositivos de rede. 

 Trabalhos futuros incluem uma investigação sobre a introdução de (i) esquemas 
de retransmissão de agentes e mensagens e (ii) o uso do TCP como protocolo de 
transporte, o que diminuiria a taxa de solicitações mal sucedidas mantendo o retardo em 
níveis aceitáveis. 
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