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Agradeço aos meus filhos, Flora, Vińıcius e Luzmar, pelo carinho e companhia. Em
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RESUMO

Um sistema distribúıdo pode ser definido como um conjunto de processos que se comuni-
cam através de canais de comunicação. Modelos para sistemas distribúıdos determinam
caracteŕısticas do funcionamento destes sistemas, em especial com relação a aspectos
temporais e de confiabilidade. O resultado da impossibilidade de se obter o consenso
nos sistemas distribúıdos asśıncronos (modelo asśıncrono), tolerando falhas, mesmo que
apenas um processo possa falhar de forma silenciosa, estimulou o desenvolvimento de di-
versos modelos parcialmente śıncronos de sistemas distribúıdos. Estes modelos assumem
algumas caracteŕısticas śıncronas, com o objetivo de evitar esta impossibilidade.

Por outro lado, as novas arquiteturas para prover QoS são utilizadas para construir
ambientes de execução h́ıbridos, nos quais é posśıvel fornecer serviços de comunicação
com caracteŕısticas śıncronas para alguns canais de comunicação.

O desafio que se apresenta é o de desenvolver um modelo para sistemas distribúıdos
adequado a executar em um ambiente equipado com arquiteturas para prover QoS. Este
modelo deve considerar os aspectos śıncronos e asśıncronos do ambiente de execução, e
ser adaptável às alterações dinâmicas que são caracteŕısticas de arquiteturas para prover
QoS.

Nós respondemos a este desafio apresentando um novo modelo h́ıbrido e adaptativo
para sistemas distribúıdos parcialmente śıncronos, que é adaptável à alterações no es-
tado do ambiente de execução, comuns em ambientes de execução com QoS [GM02b,
GM02a, Gor03, GMC04, MGR04, MGC05]. Este modelo é h́ıbrido ao assumir a coe-
xistência de processos com caracteŕısticas śıncronas e asśıncronas. O modelo apresentado
também permite que os processos alterem o seu estado dinamicamente, sem prejúızo para
a consistência dos sistemas em execução.

Foi desenvolvida uma implementação do modelo proposto baseada em um ambiente
de execução com QoS. Para viabilizar a execução desta implementação, foi desenvolvida
uma infra-estrutura de comunicação, a qual denominamos QoS Provider, (QoSP), cujo
objetivo principal é gerar uma interface padrão entre o nosso modelo e arquiteturas para
prover QoS existentes.

Um novo protocolo de consenso para o modelo de sistemas distribúıdos proposto é
apresentado nesta tese. Este protocolo de consenso apresenta resultados ótimos com
relação à tolerância a falhas em sistemas parcialmente śıncronos (tolera f < n falhas
de processos em algumas situações), e a complexidade (apresenta um limite inferior de
dois passos de comunicação, resultado mı́nimo para o consenso em sistemas parcialmente
śıncronos). Foram realizados experimentos com o consenso, que comprovaram o bom
desempenho deste protocolo, associado à uma tolerância a falhas ajustada ao ńıvel de
sincronismo representado no modelo.
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ABSTRACT

A distributed system can be defined as a set of processes that communicate via communi-
cation channels. Models for such systems characterize its aspects, mainly in the temporal
and reliability domains. Partially synchronous models have been successfully developed
to circumvent the impossibility of achieving fault tolerant consensus in pure, time free,
asynchronous model.

On the other hand, the new QoS architectures have been developed to provide com-
munication services with distinct levels of service quality, and therefore give rise to hybrid
execution environments - where it is possible to provide communication channels with
synchronous or asynchronous characteristics. Besides, such a QoS environment may
change its configuration at run time, requiring support for dynamic adaptation in the
applications running over it.

The new challenge is then to develop a distributed system model to execute over an
environment equipped with such QoS architectures.

This thesis tacked this challenge by presenting a new hybrid and adaptive model for
fault tolerant partial synchronous distributed systems. The proposed model is hybrid in
the sense that it allows for the coexistence of synchronous and asynchronous processes
and communication links. In addition, it allows that processes change their behaviour
during execution without affecting the consistency of the upper layer applications.

The proposed model has been implemented atop a QoS communication infrastructure.
This implementation is based on a new mechanism, also proposed in this thesis, called
the QoS Provider (QoSP), whose main goal is to provide a standard interface between
our model and existing QoS architectures.

A new adaptive consensus protocol developed to execute with the proposed model is
also presented in this thesis. This protocol yields optimal results it terms of its resilience
and complexity. It tolerates f < n faults in some situations, and has a lower bound of
two communication steps to obtain consensus. Finally, we show performance data from
experiments we carried out on the consensus protocol, where we measured the time to
reach consensus in distinct scenarios.

Keywords: Distributed Systems, Fault Tolerance, Failure Detectors, Consensus
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da Universidade Federal da Bahia. Neste artigo também apresentamos o protocolo de
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CAṔITULO 1

INTRODUÇÃO

Um sistema distribúıdo é definido como um conjunto de processos executando em um ou
mais computadores, ligados em uma rede de computadores. Os processos se comunicam
entre si trocando mensagens através de canais de comunicação, estabelecidos pelo sis-
tema de comunicação através da rede de computadores. Com a evolução das tecnologias
utilizadas pelas redes de computadores tem crescido o número de sistemas distribúıdos,
criados para satisfazer as mais diferentes aplicações computacionais. Estas aplicações têm
se tornado progressivamente mais complexas. Trocas de mensagens, transferências de ar-
quivos, v́ıdeo-conferência, voz sobre IP, comércio eletrônico ou monitoração industrial, as
aplicações passam a usar recursos multimı́dia mais complexos, exigindo maior velocidade
na transferência de informação e disponibilidade dos serviços de execução (escalonamento
de processos e serviços de comunicação).

Nos sistemas distribúıdos, os processos executam cooperando entre si, para gerar
resultados para as aplicações. O resultado gerado pode ser o acesso à informações remotas
(download de arquivos, acesso a homepages, etc.), a atualização de dados armazenados
em diferentes computadores, a partir de informações introduzidas em pontos distintos
(atualização de bancos de dados distribúıdos, sistemas de vendas de ingressos, etc.),
o trabalho cooperativo em um escritório com a elaboração de documentos a partir de
diversos computadores (por exemplo, CSCW - Computer Supported Cooperative Work),
ou a conversação através do sistema computacional, utilizando voz sobre IP, entre outros.

Uma das principais dificuldades com relação aos sistemas distribúıdos é o fato de
que, para os processos do sistema efetuarem suas computações, eles necessitam trocar
mensagens (informações) entre si, e frequentemente, esperar a recepção de mensagens
enviadas por outros processos para poder encerrar sua execução. O problema está em
que se houver uma falha, o processo que espera por estas mensagens poderá não encerrar
sua computação. A falha pode ser do processo emissor, encerrando prematuramente
sua execução e não enviando as mensagens solicitadas, ou da rede de computadores, se
mensagens forem perdidas. Para que o processo que espera por mensagens possa encerrar
sua computação, seria necessário que este processo fosse informado da falha ocorrida,
e para identificar esta falha, teria de haver limites de tempo para a transferência de
mensagens pela rede, e para a execução de ações dos processos, e estes limites deveriam
ser conhecidos pelos processos. Entretanto, estas caracteŕısticas não são comuns a uma
grande parte dos sistemas computacionais, os quais não apresentam limites de tempo
para a execução dos processos, nem para a transferência de mensagens.

1.1 MODELOS DE SISTEMA DISTRIBUÍDOS

Os diferentes ambientes de execução nos quais um sistema distribúıdo pode exe-
cutar dão origem aos modelos śıncrono e asśıncrono de sistemas distribúıdos. O mo-
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delo śıncrono define sistemas distribúıdos nos quais os processos executam com limites
de tempo conhecidos para a execução de cada ação, e as mensagens são transferidas
através da rede entre cada dois processos também com limites de tempo conhecidos
[CBGS00, LSP82, Lyn96, Bar96]. Nestes sistemas existem formas para se calcular o
tempo máximo para o recebimento de uma mensagem, em resposta a alguma solicitação,
e o não recebimento desta mensagem pode indicar a ocorrência de algum tipo de falha no
sistema. Esta caracteŕıstica dos sistemas śıncronos permite que eles possam ser progra-
mados para executar identificando e tolerando a ocorrência de falhas, gerando resultados.

Por outro lado, nos sistemas distribúıdos asśıncronos não existem limites de tempo
para a execução de ações dos processos, nem para a troca de mensagens entre cada
dois processos através da rede de computadores [FLP85, Bar96]. Nestes sistemas, se um
processo esperar por mensagens de um outro processo que tenha falhado, irá esperar
sem encerrar sua computação, pois não é posśıvel diferenciar entre a ocorrência de uma
falha e uma demora do processo em enviar uma mensagem, ou da rede em transferir
e entregar esta mensagem. Aplicações baseadas na execução cooperativa de processos,
trocando mensagens, podem ter sua execução prejudicada quando executadas em um
sistema asśıncrono, ocorrendo falhas.

Uma das formas de se permitir que os sistemas distribúıdos executem tolerando a
ocorrência de falhas de alguns de seus processos é gerar redundância no sistema [CDK95,
Jal94]. Pode-se replicar um ou mais processos, sendo que cada processo e suas réplicas
devem executar a mesma computação, obtendo os mesmos resultados [Sch90]. No caso
de falha de um processo, uma réplica deve substituir o processo original e continuar sua
computação. Esta solução para tolerância a falhas é comum quando se lida com serviços
distribúıdos (por exemplo, servidores de informação), nos quais são criados servidores
replicados, para que o serviço continue sendo fornecido mesmo que um dos servidores
falhe. Os servidores em execução devem concordar com todos os resultados obtidos
em cada operação, para sempre fornecerem as mesmas informações, assumindo o mesmo
estado. Este tipo de problema de acordo ou concordância é caracterizado, em sua essência,
por um problema clássico dos sistemas distribúıdos chamado consenso.

O problema do consenso distribúıdo tem sido estudado por vários pesquisadores
como um mecanismo para resolver diversos outros problemas da computação distribúıda,
tais como problemas de decisão de transações, ordenação de mensagens e membership
[Cri91, LH99, GS01, HMRT99]. O consenso é também utilizado como uma forma de
avaliar os modelos de sistemas distribúıdos quanto à tolerância a falhas [FLP85, CT96,
FC95, GS97a, CB01, LSP82, RS01, GS01, MS02]. Colocado de uma forma simples, o
problema de consenso consiste em um grupo de processos concordar com um determi-
nado valor como resultado de uma computação, uma vez que cada um pode ter proposto
inicialmente um valor diferente [PSL80]. Em [FLP85], Fisher, Lynch e Paterson prova-
ram ser imposśıvel obter o consenso distribúıdo em um sistema asśıncrono, na ocorrência
de falhas, mesmo que apenas uma falha ocorra.

Nos sistemas distribúıdos śıncronos, o consenso possui soluções conhecidas, como os
protocolos apresentados em [Cri91, CBGS00, Lyn96, PSL80]. Os sistemas śıncronos são
particularmente eficientes para tolerância a falhas pois permitem a detecção de falhas a
partir do uso de timeouts (limites de tempo para o término de cada evento do sistema).
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Entretanto, os sistemas śıncronos não são comuns, pois exigem um ambiente de execução
que apresente limites temporais para os eventos a serem realizados, como sistemas ope-
racionais de tempo real (para apresentar limites de tempo conhecidos para a execução
de ações dos processos) e redes de tempo real (para que as mensagens sejam transferidas
com limites de tempo conhecidos). Os sistemas distribúıdos são, em geral, desenvolvidos
em ambientes de execução que não apresentam comportamento śıncrono, caracterizando
sistemas distribúıdos asśıncronos.

Para evitar a impossibilidade do consenso nos sistemas asśıncronos na ocorrência de
falhas, foram desenvolvidos os modelos parcialmente śıncronos de sistemas distribúıdos.
Estes modelos inserem caracteŕısticas śıncronas no ambiente de execução. O modelo GST
[DLS88] assume que após um tempo limitado não conhecido, que é chamado de Global
Stabilization Time (Tempo de Estabilização Global - GST), o ambiente de execução
passa a funcionar de forma estável, e o tempo para a comunicação e para a execução
de ações dos processo passa a ser limitado e conhecido. O modelo Asśıncrono Tempori-
zado (Timed Asynchronous System) [CF99, FC96b, FC96a, FC95] assume a existência
de peŕıodos de estabilidade no ambiente de execução, que podem ser identificados pelo
sistema. Este modelo também assume que os processos que compõem os sistemas podem
acessar relógios locais, e que é posśıvel detectar, de forma não confiável, a ocorrência de
falhas temporais, e sinalizar à aplicação, os componentes do sistema que apresentam estas
falhas (conceito de fail-awareness). O modelo dos Detectores de Defeitos não Confiáveis
[CT96, CHT96, CTA00] assume que o sistema asśıncrono é expandido com o uso destes
detectores de defeitos, que produzem informações não confiáveis sobre o estado de cada
processo do sistema. A Base de Computação Temporizada (TCB - Timely Computing
Base)) [CV99, VCF00, VC02] executa em um ambiente śıncrono, distinto do ambiente
de execução da aplicação. A TCB provê serviços aos sistemas distribúıdos, tais como a
detecção de defeitos (defeitos de omissão ou temporais) e a execução de ações isócronas
(as ações são executadas com limites de tempo definidos). Em [DDS87] são analisados
diversos modelos parcialmente śıncronos de sistemas distribúıdos. Estes modelos são cons-
trúıdos considerando diversos componentes que podem apresentar ou não caracteŕısticas
śıncronas, tais como a execução dos processos e a transferência de mensagens. A análise
verifica, em cada combinação de aspectos śıncronos e asśıncronos destes componentes,
se é posśıvel obter o consenso tolerando falhas, e quantas falhas são toleradas em cada
modelo.

1.2 QOS

Embora as redes de computadores apresentem, em geral, caracteŕısticas asśıncronas,
novas tecnologias e arquiteturas para sistemas de comunicação têm sido desenvolvidas
com o objetivo de prover transmissão de informações com garantias temporais. Neste
sentido, com a nova geração da Internet, são obtidos serviços de comunicação com quali-
dade no que diz respeito a aspectos como velocidade e confiabilidade. Entretanto, como
a demanda pelos serviços de comunicação por parte dos sistemas distribúıdos é também
crescente, o aumento na velocidade e confiabilidade das redes não é suficiente para sa-
tisfazer as necessidades de comunicação de todos os sistemas que estiverem em execução
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[SKKK00]. É necessário que os provedores de comunicação possam privilegiar os serviços
fornecidos a sistemas distribúıdos que apresentam requisitos ŕıgidos com relação a ve-
locidade e confiabilidade dos serviços de comunicação (sistemas de tempo real ŕıgido),
uma vez que falhas nestes serviços podem resultar em prejúızos ou perdas importantes
(por exemplo, comércio eletrônico e monitoramento ambiental). Este privilégio é provido
em detrimento dos serviços de comunicação fornecidos a sistemas com requisitos menos
ŕıgidos por arquiteturas para prover Qualidade de Serviço (QoS ) [XN99, ACH98].

As arquiteturas para prover QoS a redes de computadores [ACH98], tais como Ômega
[NS95], QoS-A [CCH94], Serviços Integrados (IntServ - Integrated Services)[BCS94] e
Serviços Diferenciados (DiffServ - Differentiated Services) [BBC+98], baseiam-se em reser-
var recursos do sistema de comunicação e determinar prioridades para a comunicação en-
tre aplicações espećıficas. Dependendo dos recursos reservados e das prioridades atribúıdas,
um provedor de serviços de comunicação pode fornecer estes serviços com diferentes ńıveis
de qualidade para cada canal de comunicação. É, então, posśıvel que um canal de co-
municação seja provido com um serviço de comunicação com limites de tempo para a
transferência de informação, caracterizando o que chamamos de um serviço isócrono.

A QoS provida à cada canal de comunicação, pode ser alterada durante a execução
do sistema. Alterações nas caracteŕısticas dos serviços de comunicação fornecidos a cada
canal representam mudanças no comportamento do ambiente de execução. Ao executar
utilizando serviços de comunicação com QoS, os sistemas distribúıdos devem considerar
os diferentes tipos de serviço fornecidos a cada componente do sistema. Para tal, o sis-
tema deve apresentar um comportamento h́ıbrido, baseado nas diferentes caracteŕısticas
apresentadas por cada processo e cada canal de comunicação. Além disto, o sistema dis-
tribúıdo deve se adaptar às modificações ocorridas nas caracteŕısticas destes componentes,
mantendo as suas propriedades e confiabilidade.

1.3 PROPOSTA DA TESE

Nesta tese é apresentado um novo modelo h́ıbrido e adaptativo para sistemas dis-
tribúıdos tolerantes a falhas que atende aos requisitos de adaptabilidade e confiabili-
dade caracteŕısticos dos sistemas desenvolvidos para ambientes de execução com QoS
[GM02b, GM02a, Gor03, GMC04, MGR04, MGC05, MGR05]. O modelo proposto as-
sume que os processos do sistema recebem indicações sobre o estado assumido pelos
demais processos. Cada processo possui três conjuntos de identificações de processos,
representando os posśıveis estados identificados para estes processos. Os processos inse-
rem as identificações dos demais processos nestes três conjuntos, baseado nas indicações
obtidas sobre o estado de cada um. As indicações utilizadas para identificar o estado de
cada processo dependem da implementação adotada. Os conjuntos são:

• live - existe uma indicação de que um processo cuja identificação foi inserida neste
conjunto está em execução;

• uncertain - não existem indicações sobre o estado dos processos cuja identificação
está neste conjunto - estes processos podem estar em execução ou ter falhado; e
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• down - contém a identificação de processos que falharam, existindo indicações
confiáveis desta falha.

Estes conjuntos são mantidos, em cada processo, por um detector de defeitos e por um
detector de estado dos processos.

A detecção de defeitos é realizada por um detector pertencente a uma nova classe
de detectores de defeitos não confiáveis, caracterizada por um comportamento h́ıbrido e
adaptativo, e que realiza detecções confiáveis e não confiáveis. Esta nova classe de de-
tectores de defeitos é chamada ⋄SAdapt. Detectores de defeitos da classe ⋄SAdapt realizam
notificações e suspeitas de falhas. Se um processo cuja identificação está no conjunto
live, existindo indicação de que este processo estava em execução, vier a falhar, o detec-
tor de defeitos receberá indicações confiáveis desta falha, transferindo a identificação do
processo que falhou do conjunto live para o conjunto down. Esta detecção é chamada de
notificação de falha, caracterizando uma detecção de defeitos confiável. Notificações de
falhas são difundidas por todos os processos corretos do sistema, garantindo que se um
processo notifica uma falha, esta falha será notificada por todos os processos em execução.
Como não existem indicações sobre o real estado dos processos identificados no conjunto
uncertain, uma falha de um destes processos não poderá ser notificada. Entretanto, um
processo pode obter indicações não confiáveis de que um processo do conjunto uncertain
tenha falhado. Neste caso, existirá uma suspeita de falha. Uma suspeita caracteriza uma
detecção de defeitos não confiável. Um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt é definido
pelas propriedades Strong Completeness, Eventual Weak Accuracy e Conditional Strong
Accuracy. As duas primeiras propriedades foram apresentadas em [CT96], e caracterizam
um detector de defeitos da classe ⋄S. A última propriedade é proposta neste trabalho.

O estado dos processos é identificado por um detector de estado dos processos. Este
detector, também proposto nesta tese, identifica o estado de cada processo, a partir de
indicações recebidas do ambiente de execução, e insere a identificação de cada processo
nos conjuntos live e uncertain. A determinação de que informações obtidas do ambiente
de execução são utilizadas para identificar o estado de um processo depende do ambiente
de execução adotado e da implementação desenvolvida. O comportamento do detector
de estado é definido pelas propriedades Strong Completeness e Strong Accuracy. Estas
propriedades são propostas nesta tese.

O modelo proposto adapta-se às condições dinâmicas que ocorram no ńıvel dos serviços
providos pelo ambiente de execução. Esta adaptação é caracterizada por permitir que
o estado identificado para cada processo seja alterado dinamicamente, dependendo de
alterações nos serviços fornecidos pelo ambiente de execução. Esta caracteŕıstica do
modelo permite a exploração do melhor dos dois cenários posśıveis (śıncrono e asśıncrono).
Mais ainda, o modelo é particularmente poderoso no sentido de garantir tolerância a
falhas e consistência dos resultados, ao permitir que diferentes processos possuam visões
distintas do estado dos processos e possam continuar cooperando e executando suas ações
de forma segura (i.e., tolerantes a falhas). Os processos podem possuir visões distintas
do estado dos demais processos devido a aspectos do ambiente de implementação, que
podem gerar atrasos na atualização destas visões. Será demonstrado que esta nova classe
de detectores de defeitos, no pior caso, terá um comportamento similar ao dos detectores



1.3 proposta da tese 6

de defeitos da classe ⋄S (Eventual Strong) [CT96], e na melhor situação posśıvel, estes
detectores terão um comportamento semelhante ao dos detectores da classe P (Perfect)
[CT96]. Serão apresentados algoritmos que implementam o modelo proposto (detector de
defeitos e detector de estado) e provas de correção destes algoritmos. Esta implementação
é baseada no modelo parcialmente śıncrono para sistemas distribúıdos apresentado em
[DLS88], e na existência de arquiteturas para prover QoS aos sistemas de comunicação
[ACH98].

Foi desenvolvida uma infra-estrutura de comunicação, com o objetivo de gerenciar o
ńıvel do serviço de comunicação provido aos sistemas distribúıdos. Esta infra-estrutura é
composta por um mecanismo chamado QoS Provider (QoSP), que executa em conjunto
com arquiteturas para prover QoS. Este mecanismo foi desenvolvido com o objetivo de for-
necer serviços e informações necessárias à execução do modelo para sistemas distribúıdos
apresentado. O QoS Provider funciona como uma interface entre o modelo proposto e
arquiteturas para prover QoS. Para a execução do QoSP é assumido um modelo de sis-
tema de comunicação no qual é posśıvel negociar, gerenciar e monitorar a QoS provida
a cada canal de comunicação estabelecido. O QoSP recebe solicitações para a criação e
negociação de canais de comunicação com ńıveis de serviço predefinidos, e para monitorar
o ńıvel do serviço provido aos canais de comunicação existentes. O QoSP é definido pelas
propriedades QoSP Accuracy e QoSP Completeness.

Será também apresentado um novo protocolo de consenso h́ıbrido e adaptativo que foi
desenvolvido para executar sobre o modelo proposto. Este novo algoritmo é baseado no
paradigma de ”permutação rotativa dos coordenadores”(rotating coordinator paradigm)
[CT96] e no conceito de quórum [MR99]. O algoritmo proposto satisfaz o consenso uni-
forme, caracterizado pelas propriedades terminação, validade uniforme e acordo uniforme.
O consenso funciona corretamente mesmo quando os processos que compõem o sistema
distribúıdo têm visões diferentes do estado dos demais processos, e por conseqüência, da
capacidade de detecção do detector de defeitos. O protocolo de consenso apresentado é
ótimo no número de falhas toleradas, ou seja, no melhor caso, com um ambiente de comu-
nicação isócrono (sistema śıncrono) no qual o detector de defeitos apresenta a capacidade
de detecção de um detector da classe P, o algoritmo tolera f < n falhas do tipo crash, e
no pior caso (ambiente asśıncrono), no qual o detector de defeitos se comporta como um
detector da classe ⋄S, o sistema tolera f < n/2 falhas, onde n é o número de processos
envolvidos no consenso.

A Figura 1.1 apresenta os componentes do modelo proposto nesta tese, o consenso
e a infra-estrutura de comunicação. A figura apresenta como estes componentes estão
organizados, e como eles interagem. Além disso, a figura indica ainda quais componentes
são contribuições desenvolvidas nesta tese.

São também apresentadas provas formais de que os algoritmos propostos para imple-
mentar o QoSP, o detector de estado, o detector de defeitos da classe ⋄SAdapt e o consenso
satisfazem suas propriedades. Estas provas são elaboradas em camadas, de acordo com a
organização apresentada na Figura 1.1. As provas das propriedades do QoSP dependem
de requisitos definidos para o ambiente de comunicação equipado com arquiteturas para
prover QoS. As provas das propriedades do detector de estado utilizam as propriedades
do QoSP e as provas das propriedades do detector de defeitos utilizam as propriedades
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Figura 1.1. Contribuições da tese.

do QoSP e do detector de estado. Por fim, as provas das propriedades do algoritmo de
consenso utilizam as propriedades do detector de defeitos da classe ⋄SAdapt.

O QoSP, os detectores de defeitos e de estado e o algoritmo de consenso foram imple-
mentados em Java, e testados em um ambiente de execução composto por uma rede de
estações Linux [GMC04, MGC05].

1.4 ORGANIZAÇÃO DA TESE

Esta tese está organizada em oito caṕıtulos. O Caṕıtulo 2 apresenta os conceitos de
Qualidade de serviço (QoS ) adotados. No Caṕıtulo 3 são apresentados diversos modelos
para sistemas distribúıdos e algoritmos de consenso, em especial aqueles modelos cujas
caracteŕısticas são utilizadas no modelo desenvolvido nesta tese. A infra-estrutura de
comunicação é descrita no Caṕıtulo 4, sendo apresentado o QoS Provider. No Caṕıtulo
5 é definido o modelo de sistema assumido para esta tese e é apresentado o novo modelo
h́ıbrido e adaptativo, composto pelo detector de defeitos da classe ⋄SAdapt e pelo detector
de estado. São descritos os algoritmos que compõem os detectores de defeitos e de estado
e apresentadas provas de correção destes algoritmos. O algoritmo de consenso h́ıbrido
e adaptativo é apresentado no Caṕıtulo 6, juntamente com as provas de correção. No
Caṕıtulo 7 é descrita uma implementação do QoSP, do modelo proposto (detector de de-
feitos e detector de estado) e do algoritmo de consenso, com a apresentação de resultados
obtidos com os testes realizados. Finalmente, no Caṕıtulo 8 é apresentada uma con-
clusão, além de uma discussão sobre trabalhos futuros a serem realizados. No Apêndice
A apresentamos uma descrição dos scripts utilizados nos experimentos para configurar
uma rede com QoS.



CAṔITULO 2

QOS

Nos últimos anos, diversas arquiteturas para prover QoS têm sido desenvolvidas por dife-
rentes grupos e instituições de pesquisa [ACH98, XN99, BCS94, BBC+98, NS96, CCH94,
SC00a]. Em cada arquitetura, um conjunto de componentes é estruturado segundo al-
guma hierarquia (camadas, planos, etc.) com o objetivo de prover serviços de comu-
nicação fim-a-fim com QoS.

O desenvolvimento de arquiteturas para prover QoS foi motivado pelo surgimento
de novas aplicações de tempo-real criadas para serem executadas sobre redes de compu-
tadores públicas. Aplicações multimı́dia, sistemas de monitoração industrial, e outros,
necessitam de garantias temporais do sistema de comunicação para que possam executar
corretamente. Entretanto, as redes de computadores existentes não fornecem nenhum
tipo de garantia na comunicação, provendo o serviço de comunicação de melhor-esforço
(best-effort). Este serviço atende todas as aplicações de igual maneira, com a mesma
prioridade, a mesma quantidade de recursos, e utilizando os mesmos algoritmos de enca-
minhamento.

As arquiteturas para prover QoS são baseadas na idéia de que serviços de comunicação
melhores devem ser providos à apenas algumas aplicações. Esta melhoria no serviço de
comunicação é caracterizada por garantias com relação ao tempo de transferência de men-
sagens, limites definidos para a quantidade de perdas que possam ocorrer e prioridades
diferentes para a transferência das mensagens. Estes aspectos da comunicação são obti-
dos a partir da reserva de recursos do sistema de comunicação para algumas aplicações
em detrimento das demais.

Arquiteturas para prover QoS são baseadas em dois modelos básicos, os Serviços Inte-
grados (Integrated Services) [BCS94] e os Serviços Diferenciados (Differentiated Services)
[BBC+98], conhecidos como IntServ e DiffServ, respectivamente. Nos serviços integrados
são feitas reservas de recursos do sistema de comunicação para cada fluxo de comunicação
gerado pelas aplicações que sejam transferidos com QoS. Nos Serviços Diferenciados, esta
reserva de recursos é feita por agregados de fluxos de comunicação, sendo que diversas
aplicações podem utilizar a mesma reserva de recursos.

Neste caṕıtulo, são apresentadas caracteŕısticas gerais de arquiteturas para prover
QoS e são descritos aspectos de algumas arquiteturas espećıficas. A arquitetura para
prover Serviços Diferenciados apresentada pelo IETF (Internet Engineering Task Force)
em [BBC+98] é descrita com mais detalhes, por ser utilizada nesta tese.

2.1 MODELO DE REDE

Uma rede de computadores é composta por dispositivos computacionais conectados
entre si (Figura 2.1). Nem todos os dispositivos são diretamente conectados, sendo
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Figura 2.1. Modelo de rede.

posśıvel estabelecer rotas entre cada dois dispositivos que necessitem estabelecer uma
comunicação. Os dispositivos computacionais serão chamados de hosts, se forem res-
ponsáveis por enviar ou receber fluxos de comunicação, executando as aplicações res-
ponsáveis por estes fluxos. Os demais serão chamados de roteadores, sendo responsáveis
por encaminhar a comunicação até o seu destino.

Na internet um roteador é um dispositivo computacional executando o protocolo IP
(Internet Protocol) e protocolos referentes ao envio de cada pacote pelo meio f́ısico. A
comunicação se dá através da transferência de mensagens, decompostas em pacotes de
bytes, entre 2 hosts, formando um fluxo de pacotes. Um fluxo de pacotes trafega por um
caminho na rede, composto por uma seqüência de roteadores, até chegar ao host destino.
Alguns roteadores podem também funcionar como hosts, executando aplicações, e gerando
ou recebendo fluxos de pacotes. Um fluxo de tráfego é considerado como sendo um fluxo
de pacotes relacionados, resultante de uma única atividade do usuário, e requerendo a
mesma QoS. A transferência do fluxo de pacotes do host emissor para o host receptor é
efetuada por um protocolo de transporte como o TCP (Transmission Control Protocol) ou
o UDP (User Datagram Protocol). Estes protocolos são organizados em quatro camadas,
segundo o modelo de referência TCP/IP [Tan96]. A camada superior deste modelo é a
de aplicação. Na camada seguinte, a de transporte, pode ser executado o protocolo TCP
ou o UDP. O protocolo IP executa na camada de rede, e a última camada do modelo
representa o ambiente f́ısico de transmissão. Os protocolos que executam nas camadas
definidas pelo modelo de referência TCP/IP decompõem as mensagens em pacotes e
acrescentam cabeçalhos aos pacotes, inserindo informações. O cabeçalho inserido pelo
protocolo IP identifica o pacote determinando a sua origem e o seu destino na rede. Na
Figura 2.1 são apresentados dois hosts executando uma aplicação, cuja comunicação se
dá através de dois roteadores. Os hosts executam um protocolo de transporte (TCP
ou UDP), além da aplicação e do protocolo de rede. Os protocolos em cada camada se
comunicam com o protocolo equivalente, na mesma camada, no roteador ou host seguinte,
na comunicação.

De uma maneira geral a rede é dividida em diversos domı́nios, os quais pertencem a di-
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ferentes ambientes. Cada domı́nio é gerenciado por um provedor de serviços, responsável
por definir e manter o ńıvel de serviço a ser fornecido a cada fluxo de tráfego. O ńıvel
de serviço a ser fornecido é negociado por cada provedor de serviço de comunicação com
a aplicação responsável pelo tráfego. Como fruto desta negociação é estabelecido um
contrato de fornecimento de serviço de comunicação com uma determinada qualidade.
Os serviços de comunicação são então fornecidos com ńıveis diferentes de qualidade a
diferentes fluxos de dados, dependendo da disposição das aplicações clientes de pagarem
por estes serviços.

A comunicação pode se dar de três formas diferentes: unicast, broadcast e multicast.
Unicast se dá quando os dados são transferidos entre duas máquinas, havendo um emissor
e um receptor para o fluxo de tráfego. Na comunicação broadcast um host envia um
mesmo conjunto de dados para todos os hosts da rede. Utilizando multicast, os dados
são direcionados para um grupo de hosts, que de alguma forma esteja relacionado com o
emissor. Os demais hosts da rede não irão receber os pacotes do fluxo de tráfego.

2.2 PROPRIEDADES DOS SERVIÇOS DE REDE

Os serviços de comunicação a serem oferecidos por um provedor de serviços possuem
as seguintes caracteŕısticas básicas: vazão (throughput), atraso (delay), variação no atraso
(jitter), perda (loss) e disponibilidade [XN99]. Os aspectos que determinam a qualidade
atribúıda a um serviço dizem respeito à existência ou não de cada uma destas proprieda-
des, e à intensidade na qual elas caracterizam este serviço. A necessidade de se considerar
cada uma destas propriedades, e de se estabelecer limites para elas, depende da aplicação
que irá utilizar o serviço fornecido.

A vazão (throughput) é a quantidade de bits transferida por unidade de tempo [XN99].
A vazão é uma propriedade do próprio projeto da rede, não dependendo de gerenciamentos
posteriores. Para se modificar a vazão é então necessário efetuar modificações na própria
rede, substituindo equipamentos, e substituindo ou re-configurando programas. Pode
ser feita uma distribuição desta capacidade da rede pelos diversos fluxos de tráfego,
eventualmente privilegiando alguns em detrimento de outros.

Atraso (ou latência) é o tempo que decorre da emissão do pacote até a sua chegada
ao destino [XN99]. O atraso deve-se a diversos fatores tais como:

• o tempo necessário para se propagar o pacote pelo meio f́ısico;

• a velocidade de transmissão adotada para o fluxo de pacotes;

• o tempo de processamento nos nós da rede, incluindo áı a análise de campos do
cabeçalho dos pacotes para identificar os caminhos a serem percorridos e a qualidade
de serviço a ser aplicada ao pacote, e também a possibilidade de o pacote ser
armazenado em buffers, antes de ser analisado; e

• o tempo gasto para processar a mensagem nos hosts emissor e receptor, preparando
a mensagem para o seu envio (no host emissor) ou para uso pela aplicação (no host
receptor).
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Situações de congestionamento podem gerar atrasos, às vezes inaceitáveis.
Jitter é a variação do atraso na transferência de pacotes de uma mesma aplicação,

entre dois hosts espećıficos [XN99]. Esta variação se deve aos diferentes tempos de pro-
cessamento ocorridos nos equipamentos intermediários, possivelmente provocados por
congestionamentos. Estas ocorrências geram filas e eventualmente alterações nas rotas já
definidas. O jitter é especialmente prejudicial para sistemas de tempo real que utilizem
recursos de multimı́dia como som e v́ıdeo. Som e imagem necessitam de uma taxa de
transmissão constante, para que a sua reconstrução, após a divisão em pacotes e posterior
transmissão, não seja feita de forma truncada, prejudicando o seu formato final. Nestas
situações a informação corre um grande risco de chegar ao seu destino em um formato
incompreenśıvel, podendo o som sair truncado, e o v́ıdeo ser visto como uma seqüência
de fotos, sendo substitúıdas de forma visivelmente lenta e com distorções. Nestes siste-
mas, em algumas situações, é posśıvel admitir um pequeno atraso, porém sem nenhuma
variação.

As perdas de pacotes acontecem devido ao descarte (drop) de pacotes nos roteadores,
principalmente na ocorrência de congestionamentos, ou devido a erros que podem ocor-
rer no envio do pacote pelo meio f́ısico do sistema de comunicação [XN99, ACH98]. Os
roteadores analisam todos os pacotes, um por vez, para definir a direção para a qual eles
serão encaminhados. Se muitos pacotes chegam a um roteador em um tempo curto, eles
são armazenados em uma área de memória espećıfica para este fim, estruturada como
uma fila, na qual os pacotes que chegaram primeiro têm a maior probabilidade de serem
encaminhados. Como os pacotes são freqüentemente enviados pelas aplicações no for-
mato de rajadas, as filas podem se encher de pacotes, não sobrando espaço para novas
rajadas que venham a chegar. Nestes casos, a depender dos algoritmos que gerenciam as
filas, ou os pacotes que chegam ou alguns que já estão na fila serão descartados. Estas
perdas geram a necessidade de que estes pacotes sejam novamente enviados (o que é feito
se estiver sendo usado um protocolo de transporte confiável, como o TCP), gerando mais
atraso e jitter na transferência dos dados. Eventualmente a própria aplicação pode pro-
vocar o descarte, enviando uma quantidade de pacotes superior à que foi negociada com o
provedor de serviços de rede, extrapolando a capacidade de comunicação disponibilizada
para o cliente.

Disponibilidade representa a probabilidade de se ter o serviço de rede funcionando e
dispońıvel para a aplicação durante a maior quantidade de tempo posśıvel [XN99]. Di-
versas aplicações atuais, como comércio eletrônico e transações on-line, necessitam que
a rede funcione e esteja dispońıvel durante todo o tempo de execução destas aplicações.
Para tanto, é necessário que a rede tenha capacidade de se recuperar de falhas rapida-
mente, e que a existência de rotas alternativas e de equipamentos redundantes garanta
o funcionamento da rede sempre que necessário. Conceitos de prevenção de falhas e de
tolerância a falhas [Jal94] são então fundamentais para que os serviços providos tenham
alt́ıssima disponibilidade.



2.3 arquiteturas para prover qos fim-a-fim 12

2.3 ARQUITETURAS PARA PROVER QOS FIM-A-FIM

Arquiteturas para prover QoS têm o objetivo de gerenciar os recursos dispońıveis
pelas redes de computadores para prover diferentes serviços de comunicação a diferentes
fluxos de informação transferidos pelas aplicações [XN99, ACH98].

Arquiteturas para prover QoS são baseadas nas seguintes caracteŕısticas e mecanismos
básicos [ACH98]:

i) Meios para especificar a QoS - especificação dos requisitos de desempenho solicita-
dos pelo usuário para o fluxo de comunicação e o ńıvel de serviço a ser provido;

ii) Mecanismos para gerenciamento de QoS.

• Negociação/admissão do fluxo de comunicação para uma determinada classe
de serviço;

• Controle da QoS através de condicionamento dos fluxos, escalonamento e po-
liciamento; e

• Gerenciamento da QoS através de monitoração, manutenção e sinalização de
alterações na classe de serviço provida ao fluxo de comunicação.

O primeiro passo a ser efetuado por uma aplicação é a solicitação de comunicação
com QoS, passando parâmetros de qualidade da aplicação ao componente da arquitetura
que efetua os serviços de tradução de especificações, negociação e admissão. Este com-
ponente irá traduzir ou compilar estes parâmetros em parâmetros de qualidade da rede,
definindo os recursos necessários para o fornecimento do serviço solicitado, os algoritmos
de escalonamento de pacotes e de gerenciamento de filas adequados ao serviço, e a prio-
ridade satisfatória para o encaminhamento dos pacotes. A especificação do serviço a ser
provido é utilizada para negociar com os diversos provedores do serviço de comunicação a
reserva de recursos adequada à QoS solicitada, retornando à aplicação o resultado desta
negociação, que pode ser uma confirmação, uma negação, ou parâmetros retornados pela
rede para serem renegociados. Estes passos caracterizam o serviço de admissão de um
novo fluxo de comunicação.

Uma vez que a comunicação tenha ińıcio, a entidade gerenciadora será responsável por
monitorar o serviço de comunicação para verificar uma eventual degradação da qualidade
do serviço fornecido. Quando esta perda da QoS for identificada, a entidade gerenciadora
poderá tentar resolver o problema ou irá informar à aplicação da degradação ocorrida no
serviço. Para resolver a perda de qualidade na comunicação, a entidade gerenciadora
tentará descobrir novas rotas ou redistribuir os recursos dispońıveis na rota estabelecida.
Se a perda na QoS for informada à aplicação, esta poderá reagir de forma adequada,
assumindo a perda no ńıvel dos serviços e se for o caso, modificando o fluxo de dados
para adequá-lo à nova situação (posśıvel em alguns tipos de fluxos de dados de aplicação
de tempo-real).

As arquiteturas Omega, QoS-A, Quartz, IntServ e DiffServ, entre outras, foram de-
senvolvidas para prover QoS a serviços de comunicação [NS95, NS96, ACH98, CCH94,
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Figura 2.2. Modelo de comunicação da arquitetura Omega.

Siq99, BCS94, BBC+98, NBBB98]. As arquiteturas IntServ e DiffServ foram desenvolvi-
das pelo IETF. Essas arquiteturas serão apresentadas de forma resumida nas subseções a
seguir, com exceção para a arquitetura DiffServ, que é apresentada de forma detalhada,
uma vez que esta arquitetura é utilizada na implementação apresentada no Caṕıtulo 7
desta tese.

2.3.1 Omega

A arquitetura Omega [NS95, NS96] supõe que o sistema de comunicação provê limites
garantidos para o atraso na comunicação e para o número de erros, e que é capaz de
satisfazer a largura de banda solicitada pelas aplicações. Também assume que o sistema
operacional é capaz de prover garantias de QoS em tempo de execução. A QoS a ser
provida é previamente solicitada e negociada, sendo acordada entre a aplicação, o sub-
sistema de rede e o sistema operacional. Omega utiliza um dispositivo chamado QoS
Broker que é responsável pela tradução das especificações de QoS entre as aplicações e o
ambiente de execução, e a negociação e re-negociação desta QoS. O QoS Broker assume
os papéis de comprador ou vendedor de recursos, dependendo de cada situação.

O modelo de comunicação adotado pela arquitetura Omega é dividido em duas ca-
madas [NS96] (Figura 2.2). A primeira camada é o subsistema da aplicação, que contém
funções diversas orientadas para a camada de aplicação. Estas funções formam o núcleo
do Protocolo de Aplicação de Tempo-Real (Real-Time Application Protocolo - RTAP).
O subsistema de transporte contém funções das camadas de rede e de transporte que
compõem o Protocolo de Rede de Tempo Real (Real-Time Network Protocol - RTNP).

2.3.2 QoS-A

A arquitetura QoS-A [CCH94] foi desenvolvida para negociar, gerenciar e monitorar a
QoS soft (ńıvel de serviço probabiĺıstico, não garantido) ou hard (ńıvel de serviço garan-
tido pela arquitetura), para fluxos de comunicação fim-a-fim [CCH94]. Esta arquitetura é
dividida em camadas (divisões horizontais) e planos (divisões verticais), e utiliza diversos
mecanismos para prover e gerenciar a QoS (Figura 2.3).
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Figura 2.3. Arquitetura QoS-A

A primeira camada representa uma plataforma para a execução de aplicações dis-
tribúıdas que provê serviços estendidos para a comunicação e a configuração da Qualidade
de Serviço. As demais camadas correspondem às camadas inferiores do modelo OSI, ou
seja, transporte, rede, ligação e f́ısica. Existem três planos que funcionam em todas as
camadas: gerenciamento de fluxos, manutenção de QoS e protocolos. Os protocolos são
divididos em protocolos de controle e de usuário. Existe uma camada de orquestração de
recursos acima da camada de transporte.

A solicitação de QoS é feita estabelecendo um contrato de serviço, que determina as
caracteŕısticas do fluxo de comunicação a ser transferido, e o comprometimento da arqui-
tetura com um determinado ńıvel de serviço. Uma aplicação solicita o estabelecimento
de um fluxo de comunicação entre dois pontos de acesso (hosts) com um ńıvel de serviço
determinado através da chamada F lowConnectRequest. Esta chamada apresenta diver-
sas cláusulas para especificar o fluxo de comunicação e o ńıvel do serviço a ser provido.
Em especial a cláusula commitment-t especifica para cada aspecto da comunicação, o
tipo do serviço a ser provido, a partir de três classes de serviço dispońıveis: i) serviço
determińıstico (para aplicações com requisitos de tempo-real cŕıtico - hard real-time), ii)
serviço estat́ıstico (permite violações no serviço de forma probabiĺıstica) e iii) serviço de
melhor esforço. Através dos planos verticais e das camadas, em especial da camada de
transporte, são especificados os diversos serviços providos pela arquitetura. O plano de
usuário provê protocolos para transporte de dados, permitindo o escalonamento, regula-
gem e monitoração de fluxos de comunicação, além do gerenciamento de recursos. Uma
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Figura 2.4. A arquitetura Quartz em um ambiente heterogêneo.

caracteŕıstica desta arquitetura é o fato de que são permitidas alterações na QoS provida
aos fluxos de comunicação, provendo adaptação a alterações na execução das aplicações.

2.3.3 Quartz

A arquitetura Quartz [SC00a, Siq99, SC00b] foi desenvolvida com o objetivo de pro-
ver QoS a sistemas de computação heterogêneos. Esta arquitetura adotou um projeto
baseado em componentes, que pode ser utilizado por uma grande variedade de aplicações,
e provê QoS executando sobre diferentes ambientes de execução (sistemas operacionais e
sistemas de comunicação), conforme apresentado na Figura 2.4.

Quartz define um conjunto de parâmetros genéricos para especificar a QoS do ponto
de vista da aplicação, e um conjunto extenso de parâmetros espećıficos que podem ser
utilizados pelas aplicações em formatos distintos, uma vez que as aplicações apresen-
tam necessidades diferentes com relação à QoS. Quartz também define dois conjuntos de
parâmetros para a especificação da QoS do ponto de vista do sistema, sendo um con-
junto genérico, utilizado pelas aplicações para especificar a QoS para o sistema, e outro
espećıfico, para o sistema definir a QoS a ser solicitada ao ambiente de execução. O
conjunto de parâmetros genérico pode ser utilizado em diferentes formatos, apropriados
aos distintos ambientes de execução existentes. O processo de tradução dos parâmetros
da aplicação em parâmetros do sistema é executado em três passos. Os parâmetros es-
pećıficos da aplicação são primeiro traduzidos em parâmetros genéricos. Estes parâmetros
genéricos da aplicação são traduzidos para parâmetros genéricos em ńıvel de sistema, os
quais são traduzidos em parâmetros espećıficos, no ńıvel do sistema. O parâmetro ga-
rantia (Guarantee), existente no conjunto de parâmetros genéricos da aplicação e no
conjunto de parâmetros genéricos do sistema, permite definir o tipo de serviço a ser for-
necido através da reserva de recurso, o qual pode ser determińıstico, apropriado para
prover QoS hard, probabiĺıstico, apropriado para QoS soft, ou melhor-esforço.

2.3.4 Serviços Integrados

O IETF desenvolveu uma arquitetura para Serviços Integrados (Integrated Service
ou IntServ), que define uma estrutura para o provimento de QoS na qual a reserva de
recursos para a obtenção de melhores serviços é realizada por fluxos individuais de tráfego
de pacotes [BCS94]. As aplicações precisam negociar o ńıvel de serviço a ser fornecido
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para cada fluxo de comunicação.
A arquitetura IntServ é composta pela definição do modelo de serviço a ser provido e

por uma estrutura de referência para implementação, a qual é composta de quatro compo-
nentes: escalonador de pacotes (scheduler), rotina de controle de admissão, classificador
e protocolo de reservas. O escalonador de pacotes gerencia o encaminhamento de paco-
tes de fluxos de comunicação diferentes, utilizando um conjunto de filas e possivelmente
mecanismos com temporizadores. No classificador todos os pacotes são mapeados para
alguma classe de serviço, ao chegar a um roteador, sendo que pacotes de uma mesma
classe recebem o mesmo tratamento do escalonador de pacotes. O controle de admissão
decide em cada roteador ou śıtio computacional se o novo fluxo de comunicação poderá
receber a QoS solicitada, sem trazer impacto às garantias concedidas anteriormente. É
caracterizado pela negociação para reserva de recursos, concedendo a QoS solicitada. A
reserva de recursos é feita por um protocolo de sinalização como o RSVP (Resource Re-
servation Protocolo) [MBB+97, BZ97, BZB+97]. Este protocolo leva uma especificação
do fluxo de tráfego (enviada pela aplicação) que é passada para o controle de admissão.
Este controle irá verificar a aceitabilidade do fluxo. Se for o caso, a especificação do fluxo
é utilizada para parametrizar o mecanismo de seleção de pacotes.

2.4 SERVIÇOS DIFERENCIADOS

A arquitetura para prover Serviços Diferenciados (Differentiated Services - DiffServ)
apresentada pela IETF é baseada na definição de classes de comportamento, as quais des-
crevem comportamentos diferentes no encaminhamento dos fluxos de pacotes [BBC+98].
Para cada uma destas classes é efetuada uma reserva de parte dos recursos dispońıveis
na rede. Os fluxos de pacotes são então agregados, de acordo com a classe à qual foram
atribúıdos, compartilhando os recursos reservados para esta classe. Desta forma a reserva
de recursos é feita por classe, sendo que os mesmos recursos de rede são utilizados por
vários fluxos de tráfego. Com muitos fluxos de tráfego agregados, utilizando os mesmos
recursos, consegue-se uma boa utilização destes recursos, havendo pouca ociosidade, ao
tempo em que os recursos reservados serão suficientes para prover os serviços de comu-
nicação com a qualidade definida pela classe atribúıda.

Os fluxos de tráfego são analisados ao entrar na rede, sendo então classificados, e se
necessário, condicionados para estarem de acordo com as caracteŕısticas da classe à qual
foram atribúıdos. Estas ações são realizadas nos limites da rede. Esta arquitetura é com-
posta por um número pequeno de classes que caracterizam diferentes comportamentos
para o encaminhamento dos pacotes entre ligações, funções para classificação de paco-
tes e funções de condicionamento de tráfego, que incluem ações para realizar métricas,
marcações, formatação e descarte. As classes de encaminhamento são identificadas uti-
lizando um campo armazenado no cabeçalho IP de cada pacote, chamado campo DS
(DiffServ) [NBBB98].

As classes de comportamento para o encaminhamento de pacotes são chamadas de
PHB (Per Hop Behavior). O PHB descreve a forma pela qual cada roteador irá encami-
nhar os pacotes para adiante, em termos dos recursos a serem utilizados e das propriedades
do serviço que devem ser consideradas (como perdas, atraso e jitter). O conjunto de flu-
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Figura 2.5. Campo DSCP.

xos de tráfego de pacotes assinalados à mesma classe de comportamento é chamado de
Agregação de Comportamento (Behavior Agregate - BA). A reserva de recursos em cada
roteador é baseada na definição das caracteŕısticas da classe, e na carga do agregado de
fluxos (quantidade de pacotes trafegando nos fluxos agregados) em cada momento. Os
recursos reservados se caracterizam por buffers nos roteadores, considerando o tamanho
destes, seus algoritmos e prioridades, e por largura de banda.

O campo DSCP (Figura 2.5) é definido como um campo do cabeçalho IP do pacote,
inserido pelo protocolo da camada de rede do sistema de comunicação, ocupando o byte
TOS (Type of Service) na versão IPv4, ou o byte Traffic Class no IPv6 [NBBB98]. Dos
oito bits dispońıveis, dois não são utilizados atualmente e os outros seis bits são utilizados
como um Codepoint (DSCP). O Codepoint identifica o comportamento definido para o
encaminhamento do pacote, de acordo com valores padronizados. Pacotes recebidos com
um Codepoint não conhecido devem ser encaminhados com o comportamento padrão1.
Um PHB é selecionado em um nó utilizando um mapeamento do Codepoint DS do pacote
recebido. Este mapeamento pode permitir a associação de um ou muitos Codepoints para
um mesmo PHB.

Ao solicitar um serviço de comunicação a um Provedor de Serviços, um cliente negocia
com este Provedor a qualidade do serviço a ser fornecido. O resultado desta negociação é
um Acordo de Ńıvel de Serviço (SLA - Service Level Agreement). O SLA pode especificar
regras para a classificação de pacotes e para a sua marcação, o qual identifica a que
classe de serviço o pacote pertence. Para o caso de o fluxo de tráfego emitido pelo
cliente, apresentar caracteŕısticas diferentes das negociadas, em determinados momentos,
é acertado também um Acordo de Ńıvel de Tráfego (TCA - Traffic Level Agreement), o
qual define o formato do tráfego a ser gerado, e formas para recondicionar este tráfego
em caso de alterações em seu formato.

Um conjunto de nós DS cont́ıguos, que operam com um serviço de policiamento co-
mum, e com um conjunto de grupos PHB implementados em cada nó, é chamado de um
Domı́nio DS. O Domı́nio DS consiste em nós de fronteira e de nós interiores. Os nós de
fronteira se localizam nos limites do Domı́nio DS, enquanto que os nós interiores só se
comunicam diretamente com outros nós do próprio Domı́nio DS. Todos os nós devem ser
capazes de aplicar o PHB apropriado a cada pacote. Nós de fronteira executam funções

1Ver Seção 2.4.3
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de condicionamento de tráfego, como definidas no TCA, entre o seu domı́nio e o domı́nio
ao qual está conectado. Nós interiores são geralmente simples. O TCA entre Domı́nios
é derivado dos SLAs definidos para cada um dos domı́nios. Hosts localizados em um
Domı́nio DS atuam como nós fronteira. Como eles geram fluxos de tráfego, devem ser
capazes de classificar e condicionar este tráfego dentro do seu próprio domı́nio.

A alocação de recursos aos PHBs, em um Domı́nio DS, é feita de acordo com as
regras de aprovisionamento de serviços, a partir de TCAs e do feedback dos nós e dos
condicionadores de tráfego.

2.4.1 Classificação de Pacotes

Classificadores de pacotes selecionam pacotes em um fluxo de tráfego baseado no
conteúdo de parte do cabeçalho do pacote. O Classificador BA (Behavior Agregate -
Agregação de Comportamento) classifica os pacotes, baseado apenas no DSCP. A clas-
sificação baseada em vários campos do cabeçalho do pacote é chamada de classificação
Multicampo (MF - Multifield). Se houver fragmentação dos pacotes, pode acontecer de
os fragmentos serem classificados diferentemente, ao utilizar a classificação MF.

Uma descrição resumida (profile) do tráfego especifica as propriedades temporais do
fluxo de tráfego analisado pelo classificador. Este profile é especificado pelo SLA, sendo ar-
mazenado nos roteadores na rota do fluxo de tráfego. Os pacotes são analisados podendo
estar dentro ou fora de sua especificação. Pacotes fora da especificação do seu profile
podem ser armazenados até serem modelados dentro do profile, descartados, remarcados
com novo Codepoint, ou encaminhados sem mudanças. As ações a serem executadas so-
bre os pacotes, dependendo de estarem de acordo ou não com o seu profile, são também
especificadas pelo SLA.

2.4.2 Condicionamento de Tráfego

Os condicionadores de tráfego possuem componentes que realizam as funções de
medição, marcação, formatação e descarte. As medições são utilizadas para verificar
o fluxo de dados em comparação com o seu profile. O resultado das medições irá afetar
as ações de marcação, formatação e descarte.

Medições de tráfego medem as propriedades temporais do fluxo de pacotes analisado
pelo classificador, em comparação com o profile especificado no TCA. Marcadores definem
o conteúdo do campo DS de um pacote como sendo um determinado Codepoint, atribuindo
assim o pacote marcado a um agregado de comportamento DS. O processo de alterar o
Codepoint de um pacote é chamado de remarcação. Formatadores atrasam alguns ou
todos os pacotes de um fluxo de tráfego, para deixá-lo de acordo com o seu profile.
Os pacotes do fluxo de tráfego são armazenados em áreas de memória (buffers), sendo
encaminhados de acordo com os parâmetros temporais descritos em seu profile. Como o
formatador possui um buffer de tamanho finito, quando não houver espaço para todos os
pacotes a serem atrasados, aqueles que excederem a capacidade do buffer serão tratados
como pertencentes ao comportamento padrão (melhor esforço) ou então serão descartados.
O descarte elimina alguns ou todos os pacotes de um fluxo de tráfego para deixar o fluxo
em acordo com o seu profile. Este processo é chamado de policiamento (policing) do
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fluxo.

2.4.3 Classes de Comportamento

Os Comportamentos entre Ligações (PHB) determinam as classes de serviço para o
encaminhamento de pacotes entre roteadores e precisam ser padronizados em suas de-
finições para que implementações realizadas por diferentes fabricantes sejam compat́ıveis.
A IETF definiu então as caracteŕısticas básicas que devem fazer parte da definição de
cada PHB. Algumas classes de serviço foram definidas globalmente, pelo próprio IETF,
havendo espaço para que fabricantes possam definir novos PHBs para funcionarem em
suas implementações.

Entre os PHBs básicos, já definidos e padronizados, foi definido um PHB a ser utili-
zado como padrão em qualquer situação imprevista. O PHB padrão deve estar sempre
dispońıvel em nós que executem Serviços Diferenciados. Este comportamento de enca-
minhamento é caracterizado como o encaminhamento por melhor esforço, equivalente ao
serviço de melhor esforço, existente atualmente na Internet. Para garantir que pacotes
enviados com o PHB padrão não parem (starvation), se faz reserva de um mı́nimo de
recursos (buffers e largura de banda) para esta classe. Além do PHB padrão, foram pa-
dronizados e difundidos dois outros PHBs: Serviço de Encaminhamento Assegurado (AF
- Assured Forwarding) e Serviço de Encaminhamento Expresso (EF - Expedited Forwar-
ding).

O serviço de Melhor-Esforço é o atualmente existente na Internet. Esta classe de
serviço não possui nenhuma prioridade no encaminhamento de pacotes, sendo que os
fluxos de tráfego não possuem nenhuma restrição temporal. Os pacotes são encaminhados
à medida que existam recursos dispońıveis na rede. Não existem garantias com relação a
evitar a ocorrência de congestionamentos, podendo gerar atrasos e perdas sem limitação.
A arquitetura de Serviços Diferenciados procura apenas garantir um ńıvel mı́nimo de
recursos para que o encaminhamento dos fluxos de tráfego assinalados a esta classe de
serviço não pare por completo.

2.4.3.1 Serviço de Encaminhamento Assegurado Os Serviços de Encaminha-
mento Assegurado (ou Serviços Assegurados) formam um grupo de PHBs, que é com-
posto por diversas subclasses [HBWW99]. Cada subclasse é formada por diferentes ńıveis
para precedência no descarte de pacotes. Foram definidas quatro subclasses deste PHB,
sendo que em cada subclasse existem três ńıveis de precedência, formando ao todo 12
diferentes ńıveis de comportamento para uso geral. Podem ser definidas novas classes e
novos ńıveis de precedência para uso local.

Uma classe AF é configurada para receber um mı́nimo de recursos (buffer e largura
de banda), podendo receber mais se houver disponibilidade e necessidade. O ńıvel de
serviço aplicado ao fluxo de tráfego procura assegurar a transferência de seus pacotes
com um pequeno número de perdas, aplicadas de forma aleatória, porém sem garantias
de atraso ou jitter. Esta classe de serviço procura evitar um dano excessivo aos fluxos de
tráfego na ocorrência de congestionamento, penalizando os fluxos pertencentes aos ńıveis
de comportamento com maior probabilidade para perdas.
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Considerando os ńıveis em uma classe, um maior valor de precedência para descarte
(drop) indica uma maior probabilidade de perdas. Apesar da definição de três ńıveis de
precedência para cada classe, em redes com pouco congestionamento bastam dois ńıveis
de probabilidade de perdas.

Os nós na borda de um Domı́nio DS devem controlar os tráfegos de entrada e sáıda
no domı́nio, efetuando ações de condicionamento de tráfego. Estas ações podem inclusive
alterar o ńıvel de precedência de descarte de pacotes, ou até remarcar os pacotes para
uma outra classe AF. A única restrição é que os pacotes de um mesmo fluxo não devem
ser reordenados.

As classes AF permitem congestionamentos de pequena duração, resultante de ra-
jadas, minimizando os congestionamentos de longa duração. Para tanto os pacotes são
armazenados em buffers, tratados como filas, sendo necessário um algoritmo de gerencia-
mento de filas adequado. O fluxo é monitorado, permitindo analisar a necessidade de se
descartar pacotes, para manter dispońıvel na fila um espaço necessário para se lidar com
rajadas. Os descartes são efetuados de forma aleatória na fila, e não apenas no seu final.
A taxa de congestionamento longo do fluxo define o ńıvel de perdas.

2.4.3.2 Serviço Expresso O Serviço de Encaminhamento Expresso (ou Serviço Ex-
presso) é caracterizado pelo PHB Expedited Forwarding (EF) sendo também chamado de
Serviço Premium [DCB+99]. Este serviço é utilizado para construir um serviço fim-a-fim
através de um Domı́nio DS, com baixo ńıvel de perdas, um atraso pequeno, baixo jitter,
e largura de banda garantida.

Tanto o atraso, quanto o jitter e as perdas, se devem às filas pelas quais o tráfego
passa. Para se chegar a este tipo de serviço é necessário configurar os nós, para garantir
uma taxa mı́nima de sáıda para os fluxos agregados, e condicionar estes fluxos de tráfego
para que a sua taxa de chegada em um nó seja sempre inferior à taxa de sáıda mı́nima no
nó. Os nós DS devem garantir aos fluxos EF uma taxa de sáıda mı́nima igual ou superior
à taxa configurada. Esta taxa de sáıda deve ser garantida e fornecida, independente de
qualquer outro tráfego transitando o nó.

O tráfego EF pode tomar recursos de outros tráfegos, quando necessário, caracteri-
zando ações de preempção. Esta preempção deve, entretanto, ser controlada para limitar
os danos infligidos a outros tráfegos.

A taxa de entrada de pacotes EF deve ser policiada nos limites do domı́nio DS. A
necessidade de descartar pacotes no final da rota indica posśıvel violação de segurança
ou perda de configuração. Um overflow nas filas dos nós internos também pode indicar
ataques ou perda de configuração.

2.5 UMA CLASSIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM QOS.

Nesta tese são consideradas duas classes de serviço para a comunicação, chamadas
Serviços Isócronos e Serviços Não Isócronos. As caracteŕısticas definidas para estas duas
classes são normalmente encontradas em classes de serviço providas pelas diversas arqui-
teturas para prover QoS existentes.

Serviços Isócronos são serviços de comunicação nos quais existem limites determinados
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para aspectos como o tempo para a transferência de pacotes, o número de perdas e o jitter.
Quando a comunicação se dá utilizando Serviços Isócronos a informação é transferida
entre a fonte e o seu destino com um limite de tempo conhecido. A arquitetura para prover
Serviços Diferenciados proposta em [BBC+98] fornece a classe Serviço Expresso [DCB+99]
com caracteŕısticas dos Serviços Isócronos. A função de admissão desta arquitetura só
admite fluxos de comunicação para a classe Serviço Expresso se em todos os roteadores
a taxa de sáıda de pacotes for maior do que a taxa de entrada. A taxa de sáıda é
determinada pelos recursos reservados em cada roteador para a classe de serviço. A
arquitetura QoS-A [CCH94] fornece um serviço determińıstico, apropriado para aplicações
de tempo-real cŕıtico, ou seja, Serviços Isócronos. Os Serviços Garantidos (Guaranted
Quality of Service) [SPG97] fornecidos pela arquitetura para prover Serviços Integrados
[BCS94] efetua reserva de recursos por fluxo de comunicação, com o objetivo de prover
Serviços Isócronos a estes fluxos. A arquitetura Omega efetua reserva de recursos por fluxo
de comunicação, sendo que esta reserva pode prover QoS soft ou QoS hard, que caracteriza
Serviços Isócronos. A arquitetura Quartz também provê Serviços Isócronos ao configurar
o parâmetro guarantee com o valor deterministic (adequado para QoS determińıstica) na
especificação genérica da aplicação e na especificação genérica do sistema. este parâmetro
é utilizado para determinar o ńıvel de garantia do serviço a ser provido.

As demais classes de serviço das arquiteturas para prover QoS são consideradas como
provendo Serviços Não Isócronos. Tanto o serviço de melhor-esforço (best-effort) quanto
serviços probabiĺısticos (por exemplo, Serviço de Carga Controlada na arquitetura Int-
Serv, Serviço Estat́ıstico na arquitetura QoS-A, Serviço Assegurado na arquitetura Diff-
Serv) se encaixam nos Serviços Não Isócronos.

Arquiteturas para prover QoS não garantem que Serviços Isócronos serão fornecidos
às aplicações durante todo o tempo de sua execução, uma vez que falhas ou congestiona-
mentos podem prejudicar o serviço de comunicação sendo fornecido. Nestas situações as
arquiteturas passam a fornecer Serviços Não Isócronos (probabiĺıstico ou melhor-esforço).

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste caṕıtulo foram apresentados os conceitos básicos sobre Qualidade de Serviço
(QoS ) utilizados nesta tese. Foi definido o modelo de rede de computadores adotado,
conceituado o que é QoS e descritos aspectos gerais de arquiteturas para prover QoS a
rede de computadores, e caracteŕısticas de algumas arquiteturas para prover QoS. Des-
crevemos mais detalhadamente a arquitetura DiffServ, por ser utilizada nesta tese.

Embora as arquiteturas para prover QoS disponibilizem diferentes classes de serviço,
cada uma apresentando um comportamento distinto para a transferência de informação,
nesta tese adotamos a existência de duas classes de serviço, chamadas Serviços Isócronos
e Serviços Não Isócronos (vide Seção 2.5). Esta classificação apresenta as caracteŕısticas
básicas de QoS necessárias ao modelo de sistemas distribúıdos proposto nesta tese.

A classe Serviços Isócronos provê uma comunicação com limites temporais conhecidos
(QoS hard). Entretanto, arquiteturas para prover QoS não garantem um serviço de
comunicação isócrono durante toda a execução dos sistemas, uma vez que podem ocorrer
falhas no sistema de comunicação. Por outro lado, os sistemas de comunicação informam
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a ocorrência de falhas no fornecimento de Serviços Isócronos. Portanto, enquanto tais
falhas não forem reportadas, o Serviço Isócrono estará sendo provido. Qualquer classe de
serviço que não forneça limites temporais será classificada como Serviços Não Isócronos.



CAṔITULO 3

MODELOS PARCIALMENTE ŚINCRONOS DE

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Como já definido no Caṕıtulo 1 (Introdução), um sistema distribúıdo é um conjunto de
processos, que executam em um ou mais computadores, trocando mensagens através de
canais de comunicação estabelecidos em uma rede de computadores. Os processos em um
sistema distribúıdo executam de forma cooperativa para gerar os seus resultados.

Dependendo de algumas caracteŕısticas no seu comportamento, os sistemas distribúıdos
são classificados como śıncronos ou asśıncronos. Estas caracteŕısticas são determinadas
por aspectos do ambiente de execução, tais como a existência de um algoritmo de escalona-
mento, que permita a execução de ações dos processos com limites de tempo previamente
conhecidos, ou a possibilidade de se transferir mensagens, também com limites conhecidos
de tempo.

No estudo dos sistemas distribúıdos o problema do consenso vem sendo usado como
um meio para verificar a consistência dos modelos desenvolvidos para estes sistemas.
O consenso é também utilizado para a construção de soluções para diversos problemas
relacionados, tais como o multicast ou broadcast atômico, eleição de ĺıderes e membership.
O consenso é caracterizado por um conjunto de processos que devem concordar com
um mesmo valor, sendo que inicialmente cada processo pode ter um valor diferente. O
problema está em se obter o consenso em um sistema distribúıdo tolerando falhas.

Uma falha (fault) ocorre quando algum componente do sistema não funciona correta-
mente. A falha pode provocar a ocorrência de um erro (error) na execução do sistema,
com a geração de resultados incorretos. A execução incorreta do sistema caracteriza a
existência de um defeito (failure) no sistema. Toleram-se falhas dos componentes dos
sistemas a partir da detecção de defeitos (failure detection), os quais são identificados a
partir dos erros gerados. Tanto os processos quanto o sistema de comunicação podem
apresentar diversos tipos de falhas. Segundo Jalote as falhas de processos são classificadas
como [Jal94]:

• Falha silenciosa (crash fault) - o processo interrompe sua execução ou perde o seu
estado interno e não mais responde à solicitações;

• Falha temporal (timing fault ou performance fault) - um processo completa uma
tarefa antes ou após um peŕıodo determinado de tempo;

• Falha por omissão (omission) - um componente não responde a alguma entrada; e

• Falha Bizantina (Byzantine Fault) - falha arbitrária, na qual o processo se comporta
de forma arbitrária.

De forma similar, as falhas dos canais de comunicação são classificadas como:

23
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• Falha silenciosa - ocorre quando o sistema de comunicação perde mensagens conti-
nuamente;

• Falha por omissão - o sistema de comunicação perde mensagens; e

• Falha temporal - mensagens são entregues pelo sistema de comunicação após um
tempo previamente definido.

O conjunto de falhas consideradas em cada modelo de sistema distribúıdo é determinado
pelo seu modelo de falhas [Jal94, LSP82]. Processos e canais de comunicação podem
falhar em qualquer momento da execução do sistema distribúıdo. Um processo que não
falha e termina a sua computação é chamado de correto.

Como não é posśıvel garantir a obtenção do consenso em sistemas de comunicação
com falhas por omissão, em [BCBT96] é apresentado o modelo fair lossy para canais
de comunicação. Neste modelo, é assumido que mensagens transmitidas entre cada dois
processos são retransmitidas um número indefido de vezes (conceitualmente, se um pro-
cesso px envia uma mensagem m para um processo py um número infinito de vez, e se
o processo py é correto, então py recebe a mensagem m um número infinito de vezes),
garantindo que a mensagem seja recebida.

Nos sistemas distribúıdos śıncronos existem soluções conhecidas para o problema do
consenso, tolerando a ocorrência de falhas [Lyn96, CBGS00]. Por outro lado, para os sis-
temas asśıncronos, foi provado ser imposśıvel garantir a obtenção do consenso tolerando
falhas, mesmo que apenas um único processo venha a falhar de forma silenciosa (por
crash) [FLP85]. Este resultado estimulou o desenvolvimento dos sistemas distribúıdos
parcialmente śıncronos, com o objetivo de evitar o resultado da impossibilidade do con-
senso nos sistemas asśıncronos.

Neste caṕıtulo são apresentados os modelos śıncrono e asśıncrono para sistemas dis-
tribúıdos, assim como alguns modelos parcialmente śıncronos. O modelo parcialmente
śıncrono estendido com detectores de defeitos não confiáveis é descrito mais detalhada-
mente, por ser o modelo adotado nesta tese. Também é descrito formalmente o problema
do consenso, e como este problema é resolvido nos diversos modelos apresentados.

3.1 CONSENSO

O problema do consenso é caracterizado por um grupo de processos que devem con-
cordar com um valor como resultado de uma computação, uma vez que cada processo
poderá apresentar um valor inicial diferente [GS97a, CB01, BDM93, Lyn96, LSP82, TS92,
CT96, MR99]. O acordo é obtido quando todos os processos que terminam o consenso
decidiram pelo mesmo valor final. O problema do consenso é definido por um conjunto
de propriedades. Em [CT96], o consenso é definido em função das propriedades:

• Terminação - todos os processos corretos decidem por algum valor em um tempo
finito após o ińıcio da execução do consenso;

• Integridade uniforme - todo processo deve decidir no máximo uma vez;

• Acordo - dois processos corretos não decidem por valores distintos; e
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• Validade uniforme - se um processo decidir por um valor v, v foi proposto por algum
processo.

Em [MR99, MR00], entretanto, o consenso é formalmente definido a partir das proprie-
dades

• Validade uniforme - se um processo decidir por um valor v, v foi proposto por algum
processo;

• Terminação - todos os processos corretos decidem por algum valor em um tempo
finito após o ińıcio da execução do consenso; e

• Acordo - dois processos corretos não decidem por valores distintos.

Em [MR99, GS01] é definido o problema do consenso uniforme, através da substituição
da propriedade Acordo pela propriedade Acordo Uniforme.

• Acordo Uniforme - dois processos não decidem por valores distintos.

Nesta tese adotamos uma definição formal do consenso uniforme baseada nas propriedades
Terminação, Validade Uniforme e Acordo Uniforme.

Em sistemas livres de falhas o consenso é facilmente obtido a partir da comunicação
entre todos os processos. Por outro lado, a possibilidade de um ou mais processos falharem
exige que a solução para o consenso execute em várias rodadas de comunicação entre os
processos e apresente restrições com relação ao número de processos que podem falhar
durante a execução de um consenso. O número de rodadas de comunicação necessários
e/ou suficiente para a obtenção do consenso e o número máximo de falhas toleradas
dependerá do modelo de sistema distribúıdo em execução e do modelo de falhas adotado
[KR01, DDS87, DLS88]. Ao final do consenso, todos os processos que não tenham falhado
devem concordar com o mesmo valor final da computação realizada [BDM93, PSL80,
CB01, LSP82].

O consenso é freqüentemente utilizado para validar modelos de sistemas distribúıdos,
além de ser um mecanismo essencial para a construção de soluções para multicast atômico,
broadcast atômico, commit não bloqueante, e diversas outras aplicações distribúıdas
[GS97a, RS01, HMRT99, GS01]. A seguir são descritos os modelos de sistemas dis-
tribúıdos śıncrono e asśıncrono, e diversos modelos parcialmente śıncronos de sistemas
distribúıdos.

3.2 MODELO ŚINCRONO

Nos sistemas distribúıdos śıncronos existem limites conhecidos de tempo para que as
ações dos processos sejam executadas e para que as mensagens sejam transferidas entre
os processos [CBGS00, Lyn96]. Além disto, os processos acessam relógios de hardware.

Nos sistemas śıncronos não existem falhas temporais, uma vez que o tempo para
a execução de cada ação do sistema e o tempo para a transferência de mensagens é
garantido. Neste sistemas, na ausência de falhas, as mensagens são entregues ao seu
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destino dentro do prazo estipulado para tal, e as ações executadas por cada processo são
sempre terminadas também dentro de seus limites de tempo.

Nos sistemas śıncronos, com falhas silenciosas de processos, existem soluções conheci-
das para o problema do consenso nas quais são toleradas falhas de f < n processos, sendo
n o número de processos no sistema [Lyn96]. No caso de falhas bizantinas de processos,
as soluções para o consenso exigem que 2/3 dos processos permaneçam corretos [LSP82].
Nos sistemas śıncronos falhas dos processos do tipo crash são corretamente identificadas
pelos demais processos do sistema, a partir da demora em se receber respostas a soli-
citações, permitindo que o consenso seja obtido pelos processos corretos do sistema. Em
geral, os algoritmos de consenso para sistemas śıncronos com falhas silenciosas executam
em um número de rodadas de comunicação proporcional ao número de processos no sis-
tema, e o consenso é obtido tolerando falhas de f < n processos [Lyn96]. Entretanto,
em [KR03] é provado que o consenso em sistemas śıncronos com falhas silenciosas pode
ser obtido por todos os processos corretos do sistema em f + 2 rodadas de comunicação,
sendo f o número de processos que falharam. Este resultado determina um limite mı́nimo
no número de rodadas necessárias para a obtenção do consenso uniforme em um sistema
śıncrono com f < n falhas silenciosas de processos.

3.3 MODELO ASŚINCRONO

Neste modelo não existem limites definidos de tempo para a execução dos serviços
dos sistemas. Não existe limite de tempo para a execução de ações do sistema (tempo
que leva para um processo reagir a um evento e executar alguma ação), assim como para
a transferência de mensagens entre os processos que compõem o sistema. Os processos
podem acessar relógios, mas estes não são mantidos sincronizados. Este modelo é também
chamado de livre de tempo (time-free).

Em um sistema distribúıdo asśıncrono não existe falha temporal, uma vez que, não
existem limites de tempo para a execução dos serviços do sistema. Um processo pode
falhar de forma silenciosa (crash), por omissão ou de forma bizantina (autenticada ou
não). Um processo que falhou por crash pode não ser detectado, uma vez que não existe
um tempo pré-definido para que este processo responda à solicitações. Uma mensagem
perdida pelo sistema de comunicação (falha por omissão) também poderá não ser detec-
tada, pois não existe um limite de tempo para que esta mensagem seja entregue ao seu
destino, não sendo identificada a falha.

Foi provado por Fisher, Lynch e Paterson [FLP85] que é imposśıvel garantir a ob-
tenção do consenso em um sistema distribúıdo asśıncrono, mesmo que seja permitido a
apenas um processo falhar, que esta falha seja por crash, e que os canais de comunicação
não apresentem falhas (mensagens não sejam perdidas) [FLP85]. Isto se deve à impossi-
bilidade de se diferenciar um processo que falhou de um processo lento, e portanto não ser
posśıvel identificar falhas de processos. Este resultado estimulou o desenvolvimento dos
modelos parcialmente śıncronos de sistemas distribúıdos, nos quais existem soluções para
o consenso tolerando falhas. O tipo de falha tolerada e o número total de falhas tolera-
das, com relação ao número total de processos no sistema, depende do modelo adotado.
Alguns destes modelos são descritos a seguir.
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3.4 SINCRONISMO MÍNIMO

Em [DDS87] Dolev et al. estendem o resultado da impossibilidade do consenso em
sistemas asśıncronos [FLP85], considerando cinco parâmetros dos sistemas, que podem
assumir configurações favoráveis ou desfavoráveis:

• Escalonamento do processador: favorável (śıncrono), se existe um limite de tempo
para que um passo seja executado na ocorrência de um evento, ou desfavorável
(asśıncrono);

• Comunicação: favorável (śıncrona), se existe um limite máximo de tempo para que
as mensagens sejam entregues, ou desfavorável (asśıncrona);

• Ordenamento de mensagens: favorável, se as mensagens são entregues ordenadas,
ou desfavorável, se as mensagens são entregues fora de ordem;

• Transmissão de mensagens: favorável - se a transmissão for por difusão (broadcast)
ou desfavorável - se a transmissão for ponto-a-ponto; e

• Receive/send : favorável - Receive/send atômico, se não podem ocorrer falhas entre
a execução de um receive e de um send, ou desfavorável - receive e send separados,
podendo ocorrer falhas entre a execução destas primitivas.

Estes parâmetros são combinados em 32 posśıveis modelos, variando as situações em
que alguns destes parâmetros são favoráveis e outros são desfavoráveis. Em cada modelo,
assumindo n como o número de processos no sistema, é verificado se é posśıvel obter o
consenso na ocorrência de falhas e o número máximo de falhas toleradas com relação ao
número de processos no sistema. São identificados quatro modelos minimais nos quais
o consenso é obtido tolerando f < n falhas de processos. Estes modelos representam
combinações mı́nimas de parâmetros favoráveis, sendo que em cada um destes modelos,
se um destes parâmetros for tornado desfavorável, o número de falhas toleradas pelo
consenso será reduzido. Os quatro modelos são:

• Se o ambiente for śıncrono (sistema śıncrono) - comunicação śıncrona e processador
śıncrono;

• Se as mensagens são ordenadas e a transmissão é por broadcast ;

• Se o processador é śıncrono e as mensagens são ordenadas; e

• Com receive/send atômico, se a comunicação for śıncrona e a transmissão for por
broadcast.

3.5 SINCRONISMO PARCIAL

Dwork, Lynch e Stockmeyer [DLS88] apresentaram modelos parcialmente śıncronos
e correspondentes algoritmos de consenso, considerando os seguintes padrões de falhas:
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falha silenciosa, falha por omissão, falhas bizantinas com autenticação e falhas bizan-
tinas sem autenticação. Um modelo é definido como parcialmente śıncrono quando a
execução dos processos e/ou a comunicação tem caracteŕısticas parcialmente śıncronas.
A comunicação é parcialmente śıncrona se i) o limite ∆ para a transferência de mensagens
existe mas não é conhecido ou ii) este limite é conhecido, mas só passa a ser válido após
um tempo finito, não conhecido, chamado GST (GST - Global Stabilization Time). Os
processos são parcialmente śıncronos se i) o limite Φ para a execução de uma ação dos
processos existe mas não é conhecido, ou ii) este limite (Φ) é conhecido, mas só passa a
ser válido após o tempo GST. São definidos três modelos parcialmente śıncronos, a partir
da combinação de caracteŕısticas parcialmente śıncronas dos processos e da comunicação:

i) Comunicação parcialmente śıncrona e processos śıncronos;

ii) Comunicação e processos parcialmente śıncronos; e

iii) Processos parcialmente śıncronos e comunicação śıncrona.

São analisadas soluções para o consenso considerando estes três modelos e os diferentes
padrões de falhas adotados. É provado que se a comunicação for parcialmente śıncrona
(modelos i e ii), o consenso é obtido tolerando falhas de f < n/2 processos, se estas falhas
são por omissão ou silenciosas. Nestes modelos, se as falhas são bizantinas ou bizantinas
com autenticação, o consenso é obtido tolerando f < n/3 falhas de processos. Para o
terceiro modelo, se as falhas são do tipo fail-stop, o consenso tolera f < n falhas, se as
falhas são por omissão ou bizantinas com autenticação o número de falhas toleradas é
f < n/2, e para falhas bizantinas o consenso tolera f < n/3 falhas.

3.6 MODELO DOS DETECTORES DE DEFEITOS NÃO CONFIÁVEIS

Chandra & Toueg propuseram em [CT96] o modelo asśıncrono ampliado com detec-
tores de defeitos não confiáveis. Chandra & Toueg adotam o modelo de sistemas dis-
tribúıdos asśıncrono, estendido com detectores de defeitos capazes de suspeitar de falhas
dos processos componentes do sistema, mas que podem cometer erros nestas suspeitas,
suspeitando de processos operacionais. Os detectores de defeitos funcionam distribúıdos
em módulos associados a cada processo do sistema. Estes detectores foram organiza-
dos em oito classes diferentes, baseadas na combinação das propriedades completeness e
accuracy :

• Completeness - o detector de defeitos em algum momento deve suspeitar de todos
os processos que falharam; e

• Accuracy - o detector de defeitos não deve suspeitar erroneamente de processos
operacionais.

A propriedade completeness pode ser:

• strong - a partir de algum momento, todos os processos que falham são detectados
permanentemente (suspeitos) por todos os processos corretos do sistema; e
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• weak - a partir de algum momento, todos os processos que falham serão suspeitos
permanentemente por algum processo correto.

A propriedade accuracy pode ser:

• strong - nenhum processo será suspeito, antes de falhar, por nenhum outro processo
do sistema;

• weak - existe um processo correto que não será suspeito por nenhum outro processo
do sistema;

• eventual strong - existe um momento na execução, a partir do qual nenhum processo
correto será suspeito por nenhum outro processo do sistema; e

• eventual weak - existe um momento a partir do qual, um processo correto não será
suspeito por nenhum outro processo do sistema.

Entre as classes de detectores de defeitos definidas destacam-se a classe P (Perfect),
que apresenta as propriedades strong completeness e strong accuracy, a classe S (strong),
com as propriedades strong completeness e weak accuracy, e a classe ⋄S (eventual strong),
com as propriedades strong completeness e eventual weak accuracy. Em [CHT96] são
apresentadas as caracteŕısticas mı́nimas de um detector de defeitos para que seja posśıvel
a solução do consenso, e como identificar detectores de defeitos que sejam equivalentes
e apresentem estas caracteŕısticas mı́nimas. É provado que um detector de defeitos da
classe ⋄S é equivalente ao mais fraco detector de defeitos no qual o consenso pode ser
obtido, tolerando falhas [CHT96]. Em [DGFG+04] este resultado é estendido para outros
problemas além do consenso, como o commit atômico não bloqueante (NBAC - non-
blocking atomic commit).

Vários autores propuseram soluções para o problema do consenso baseadas no modelo
dos detectores de defeitos não confiáveis. Na seção a seguir são apresentados alguns
destes algoritmos de consenso, em especial aqueles que apresentam conceitos utilizados
nesta tese, como o quórum, e caracteŕısticas de adaptabilidade.

3.6.1 Consenso Utilizando Detectores de Defeitos Não Confiáveis

Em [CT96], Chandra & Toueg apresentam um protocolo de consenso para um detector
de defeitos da classe S e um protocolo de consenso para um detector de defeitos da classe
⋄S. O algoritmo para o detector de defeitos da classe S executa em n rodadas (assumindo
um sistema com n processos), nas quais todos os processos enviam mensagens para todos
os demais (comunicação descentralizada). Neste algoritmo o consenso é obtido tolerando
falhas de f < n processos. O protocolo desenvolvido para o detector de defeitos da classe
⋄S executa em rodadas asśıncronas com coordenadores rotativos, com um padrão de troca
de mensagens centralizada (todas as mensagens são enviadas pelo processo coordenador
ou para este processo). A cada rodada o coordenador solicita de todos os processos os
seus valores estimados, espera por estes valores de uma maioria dos processos do sistema,
e escolhe entre estes o seu valor proposto. Esta escolha é baseada no maior valor entre
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os valores de timestamp que acompanham cada valor estimado. O número da rodada na
qual um valor é proposto pelo coordenador é utilizado como timestamp para este valor.
O processo coordenador envia o seu valor proposto para todos os demais, e irá decidir por
este valor se receber respostas do tipo Ack às suas propostas de uma maioria dos processos
do sistema. O uso do timestamp garante que se um processo (coordenador) decide por um
valor em uma rodada, na rodada seguinte, o coordenador desta nova rodada irá assumir
como valor proposto o valor decidido na rodada anterior, uma vez que o timestamp deste
valor é o da rodada anterior. Desta forma se garante a propriedade Acordo Uniforme do
consenso. Não existe um limite definido para o número de rodadas necessárias para se
obter o consenso. Neste algoritmo o consenso é obtido tolerando falhas de f < n/2 falhas
de processos, ou seja, uma maioria dos processos do sistema devem permanecer corretos.

Em [Lam98] Leslie Lamport apresentou um algoritmo para o consenso, chamado Pa-
xos. Uma das vantagens deste algoritmo está no fato de que novos processos podem ser
adicionados ao sistema durante a execução de um consenso. Esta caracteŕıstica permite
que processos que tenham falhado possam se recuperar da falha e voltar a executar o
consenso (modelo crash-recovery)

O algoritmo proposto executa em rodadas asśıncronas coordenadas, que podem ser
executadas em paralelo [Lam01, DPLL00]. O coordenador é eleito utilizando um detector
de defeitos para eleição de ĺıder, o qual pertence à classe ⋄Ω. Estes detectores de defeitos
são similares aos detectores de defeitos da classe ⋄W, apresentando as propriedades weak
completeness e eventual weak accuracy, sendo que ao invés de informar as suspeitas de
processos, estes detectores indicam um processo para ser ĺıder. A partir do momento em
que um processo correto não for suspeito por nenhum outro processo do sistema, este
processo correto será indicado ĺıder por todos os módulos do detector de defeitos.

Cada rodada do algoritmo é executada em duas fases. Na primeira fase o coordenador
(proposer) propõe a rodada, solicitando dos demais processos (acceptors) seus valores
estimados, e o número da rodada na qual o valor foi obtido (timestamp). Na segunda
fase, se uma maioria de acceptors responde ao coordenador, este propõe o valor recebido
que possua o maior timestamp. Os acceptors aceitam a proposta e respondem a todos
os processos, desde que não tenham recebido mensagem com timestamp superior. Um
processo (learner) decide (aprende um valor escolhido) se recebe mensagens com este
valor e mesmo timestamp de uma maioria de acceptors. Para garantir que o protocolo
continue a executar e venha a obter o consenso (propriedade Liveness), é necessário
eleger um proposer espećıfico (ĺıder) como único responsável por enviar propostas. A
falha ao eleger o proposer, entretanto, não compromete a consistência do protocolo, não
provocando a geração de resultados incorretos (propriedade safety). Neste algoritmo o
consenso é obtido tolerando falhas de f < n/2 processos. Não existe um limite máximo no
número de rodadas necessários à obtenção do consenso, uma vez que o consenso é obtido
quando um único ĺıder for indicado por todos os processos do sistema, e isto acontece
quando houver estabilidade no sistema.

Mostefaoui e Raynal apresentaram em [MR99] um algoritmo de consenso que executa
em rodadas asśıncronas com coordenadores rotativos, o qual é baseado no conceito do
quórum. O quórum determina o número mı́nimo de mensagens que precisam ser recebi-
das a cada rodada para que o protocolo possa progredir, e é configurado para que este
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algoritmo trabalhe com um detector de defeitos da classe S ou com um detector de de-
feitos da classe ⋄S. Uma vez configurado, o quórum não poderá ser modificado durante a
execução, não sendo, portanto, adaptativo. Este protocolo assume um padrão de comu-
nicação descentralizada. Se o algoritmo executar com um detector de defeitos da classe
S o consenso é obtido tolerando f < n falhas. Neste caso, os processos corretos decidem
por um valor em no máximo n rodadas de comunicação. Se o algoritmo executar com
um detector da classe ⋄S, o consenso tolera falhas de f < n/2 processos.

Hurfin et al. apresentaram em [HMMR01] um novo algoritmo de consenso, para
um ambiente de execução asśıncrono com um detector de defeitos da classe ⋄S, baseado
no paradigma de rodadas asśıncronas com um coordenador rotativo, mas que permite
a realização de diversas rodadas de forma concorrente, utilizando o conceito de janelas
deslizantes (sliding windows). O algoritmo permite também configurar o número de
mensagens a serem enviadas por um processo em uma rodada, adequando a carga na
transmissão de mensagens à situação da rede, configurando o padrão de comunicação
entre o centralizado e o distribúıdo, e permitindo que um número variável de processos,
entre 1 e n, possa decidir em uma rodada. O tamanho da janela (número de rodadas
concorrentes) também pode ser definido, sendo sempre um valor entre 1 e n. o consenso
é obtido tolerando falhas de f < n/2 processos.

Um protocolo de consenso h́ıbrido, baseado tanto no consenso aleatório (randomized
consensus) apresentado por Ben Or em [BO83], quanto nos detectores de defeitos não
confiáveis, foi proposto por Aguilera e Toueg em [AT98]. Este algoritmo foi proposto
para resolver o consenso uniforme binário, no qual os processos devem concordar em um
valor do conjunto {0, 1}. Este algoritmo utiliza um detector de defeitos da classe ⋄S e um
oráculo gerador de números aleatórios. Existe também, uma proposta de algoritmo para
resolver o problema do consenso uniforme multivalorado, baseado no consenso aleatório,
apresentada em [EMR01]. Embora o consenso randômico tolere falhas de f < n processos,
a sua terminação é probabiĺıstica e não determińıstica, ou seja, existe uma probabilidade
de que o consenso termine e os processos corretos decidam por um valor. O consenso
h́ıbrido proposto em [AT98] tolera falhas de f < n processos, sendo a sua terminação pro-
babiĺıstica. Através de uma otimização deste consenso foi posśıvel determinar o número
máximo de rodadas para a terminação do algoritmo, desde que o número máximo de
falhas de processos seja f ≤ n(3 −

√
5)/2.

Mostefaoui, Raynal e Tronel também propuseram um protocolo de consenso h́ıbrido,
baseado no consenso aleatório e em detectores de defeitos não confiáveis [MRT00]. Este
algoritmo é baseado no conceito de rodadas asśıncronas com um coordenador rotativo, uti-
lizando um detector de defeitos da classe ⋄S e um oráculo gerador de números aleatórios,
que executa em módulos associados a cada processo, os quais geram bits (valores do con-
junto {0,1}). Este algoritmo possui semelhanças com o algoritmo de consenso aleatório,
originalmente proposto por Ben Or em [BO83].

Em [SBCdF] é proposta a idéia de que os protocolos de consenso devem se adaptar
a aspectos do ambiente de execução, tais como a velocidade de cada processo, obtendo
informações de oráculos chamados slowness oracles. É apresentado um protocolo de
consenso que permite que o coordenador da primeira rodada seja determinado por um
slowness oracle. Este oráculo é definido como um seletor de coordenadores atômico, ga-
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rantindo que todo processo correto escolha o mesmo coordenador para a primeira rodada.
O algoritmo de consenso utilizado é similar ao proposto por Chandra & Toueg em [CT96].

Com exceção para o consenso randômico e os algoritmos h́ıbridos (consenso randômico
utilizando detectores de defeitos), os algoritmos de consenso desenvolvidos para executar
com um detector de defeitos da classe ⋄S apresentam a restrição de que a maioria dos
processos do sistema devem permanecer corretos, ou seja, estes algoritmos permitem
obter o consenso tolerando falhas de no máximo f < n/2 processos. Já os algoritmos de
consenso que executam com um detector de defeitos da classe S toleram falhas de f < n
processos. Paxos também compartilha a restrição de que uma maioria dos processos do
sistema devem permanecer corretos para que seja obtido o consenso, mas diferente dos
outros algoritmos apresentados, Paxos permite que processos falhem e se recuperem das
falhas, voltando a executar o algoritmo.

Em [KR01] é provado o limite mı́nimo de dois passos de comunicação para a obtenção
do consenso, considerando os modelos parcialmente śıncrono e asśıncrono com detectores
de defeitos não confiáveis. Neste modelos, mesmo que não ocorram falhas, o consenso
é obtido com a realização de dois passos de comunicação. É também provado que nos
sistemas śıncronos com a ocorrência de falhas são necessários f +2 passos de comunicação
para a obtenção do consenso, sendo f o número de falhas ocorridas.

3.6.2 Implementação de Detectores de Defeitos

Detectores de defeitos são frequentemente implementados utilizando-se mensagens de
heartbeat ou I-am-alive enviadas por cada processo aos módulos do detector de defeitos,
para indicar que estes processos continuam em execução, e timeouts (limites máximos de
tempo) para o recebimento destas mensagens. Estas implementações podem seguir dois
modelos: push ou pull. No modelo push os processos enviam periodicamente mensagens
de heartbeat para todos os módulos do detector de defeitos, os quais determinam timeouts
para o recebimento destas mensagens. Em uma implementação segundo o modelo pull,
os módulos do detector de defeitos enviam mensagens do tipo are-you-alive? aos pro-
cessos solicitando em resposta o envio de mensagens do tipo I-am-alive. Neste modelo,
o timeout é determinado considerando o momento em que a solicitação foi enviada e o
tempo necessário para que uma mensagem possa ser transferida e recebida pelo processo
destino, processada e enviada de volta e recebida pelo primeiro processo. Este tempo é
chamado de round trip time (RTT).

O problema em utilizar timeouts está em adotar um método adequado para calcular
o tempo necessário para a recepção de cada mensagem, considerando o tempo necessário
para a transferência das mensagens e o seu processamento pelos processos transmissor
e receptor. Os detectores de defeitos baseados em timeouts utilizam estes limites de
tempo para determinar limites máximos para a recepção de mensagens enviadas por
outros processos. Quando uma mensagem não é recebida antes da ocorrência do seu
timeout, o processo emissor é considerado como suspeito de ter falhado. Para evitar
suspeitas errôneas e, ao mesmo tempo, que se demore muito para detectar uma falha
de um processo, o cálculo do timeout deve ser feito por métodos que aproximem o valor
obtido do estado real do sistema de comunicação [Mac00, ML04, NJP03].
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Em [CT96], Chandra & Toueg propõem uma implementação de um detector de de-
feitos da classe ⋄P a partir de um modelo parcialmente śıncrono de sistema distribúıdo.
O modelo parcialmente śıncrono adotado assume que os limites para a transferência de
mensagens em canais de comunicação (∆) e para a execução de ações dos processos (Φ)
não são conhecidos e passam a ser válidos após um tempo finito t, também não co-
nhecido. Este modelo assume condições de sincronismo parcial semelhantes à segunda
condição proposta em [DLS88], com a diferença de que na condição apresentada por
Dwork, Lynch e Stockmeyer os valores ∆ e Φ são conhecidos (ver Seção 3.5).

Algumas implementações de detectores de defeitos têm sido apresentadas com o obje-
tivo de reduzir o número de mensagens sendo trocadas entre os módulos de um detector
de defeitos. Em [FRT01] é apresentada uma implementação para um detector de defeitos
da classe ⋄P sobre o modelo parcialmente śıncrono proposto em [CT96], que é baseada no
modelo pull e utiliza as mensagens enviadas pela aplicação para monitorar os processos
do sistema. Mensagens do tipo I-am-alive só são solicitadas quando não existem men-
sagens da aplicação pendentes (ainda não recebidas) de algum processo que esteja sendo
monitorado pelo detector. Um módulo do detector de defeitos só monitora processos a
pedido da aplicação. Em [LAF99] é proposta uma famı́lia de algoritmos que implementa
quatro classes de detectores de defeitos não confiáveis. Estes algoritmos monitoram os
processos em um sistema distribúıdo organizando estes processos em um anel, no qual
cada processo possui um antecessor e um sucessor. Neste anel cada processo monitora
apenas o seu sucessor, ou um subconjunto de sucessores. Desta forma, o número de
mensagens de controle sendo transferidas é reduzido, diminuindo a carga do sistema de
comunicação.

Em [BM01] Batalha e Macêdo propuseram uma implementação de um detector de
defeitos que além de utilizar timeouts, também utiliza diversas outras informações, como a
carga na rede de comunicação, dependendo de determinados ńıveis de QoS, e informações
dos sistemas operacionais.

Existem implementações de detectores de defeitos que não utilizam mensagens de
heartbeat. Estas implementações analisam as mensagens transmitidas pelos processos
da aplicação, e dependendo do número de mensagens recebidas, ou esperadas mas não
entregues, uma suspeita pode ser determinada [ACT97].

3.7 MODELO ASŚINCRONO TEMPORIZADO

Em [CF99], Cristian e Fetzer propuseram o modelo de sistemas distribúıdos Asśıncrono
Temporizado (Timed Asynchronous). Neste modelo os processos acessam relógios de
hardware locais, os quais são mantidos com desvios máximos limitados, através de al-
goritmos de sincronização. A diferença entre os relógios locais e o tempo real também
é mantida dentro de limites máximos. Além do uso de algoritmos de sincronização, o
uso de GPS ou outros sistemas similares, muito comuns hoje em dia, permitem manter
estes relógios registrando tempos muito próximos ao tempo real. Devido ao acesso a estes
relógios, todos os serviços providos pelo modelo são temporizados.

Este modelo assume que processos podem falhar por crash, quando param de funci-
onar, ou por performance, quando passam a executar lentamente e fornecem respostas
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após limites de tempo previamente definidos (timeouts). Estes timeouts são verificados
pelo acesso aos relógios locais. O sistema de comunicação também assume falhas por
omissão, quando mensagens não são entregues, e de performance, quando as mensagens
são entregues após o seu timeout, o qual também é verificado pelo acesso aos relógios
locais.

Cristian e Fetzer introduziram o conceito de fail awareness no modelo Asśıncrono
Temporizado [FC96b, FC97]. Este conceito permite ter conhecimento de quando um
serviço é fornecido com falhas, e mudar a semântica do serviço para um estado de exceção,
que mascare as falhas, tornando o serviço e o sistema a salvo de falhas. Fail-awareness é
o processo de transformar o sistema em fail-safe. Serviços do tipo execução de processos,
leitura do relógio local e serviço de comunicação são assim tratados. Se um processo
demora a responder a um evento é marcado como tendo falha de performance, podendo
vir a ser retirado das listas de membros do sistema dos demais processos do grupo. Se
um relógio local não participa de uma rodada de sincronização é marcado como estando
falho, sendo que seu valor pode ter se afastado dos limites de sincronização mais do
que o máximo permitido. Se o tempo de atraso de uma mensagem é superior ao seu
limite máximo, a mensagem é marcada como atrasada, tendo ocorrido uma falha de
performance.

Baseado no conceito de fail-awareness, Cristian e Fetzer propuseram em [FC96a] as
classes de detectores de defeitos fail-aware, ⋄SWF e ⋄SSF . Detectores de defeitos da
classe ⋄SWF possuem as propriedades strong completeness, eventual weak acuracy e weak
fail-awareness, enquanto detectores de defeitos da classe ⋄SSF possuem as propriedades
strong completeness, eventual weak acuracy e strong fail-awareness. Um detector de
defeitos fail-aware é composto por módulos de detecção de defeitos associados a cada
processo. Cada módulo possui uma variável indicativa (flag) para cada processo que terá
valor verdadeiro se o módulo suspeitar do processo. Um módulo pode suspeitar do próprio
processo. No detector de defeitos ⋄SWF , um módulo irá suspeitar do próprio processo se
receber mensagens indicando que um grupo majoritário de processos estáveis do sistema
suspeita dele (propriedade weak fail-awareness). No detector de defeitos ⋄SSF , um módulo
irá suspeitar do próprio processo se um outro processo estável enviar uma mensagem
indicando possuir esta suspeita (propriedade strong fail-awareness). Mensagens contendo
o conjunto dos flags de cada módulo são enviadas via broadcast para todos os outros
processos.

Estes detectores de defeitos podem ser utilizados por um protocolo desenvolvido para
a eleição de ĺıderes. A cada rodada deste protocolo o processo que coordena a rodada se
candidata a ĺıder se o seu próprio módulo de detecção de defeitos não suspeitar dele. A
candidatura é efetuada enviando uma mensagem broadcast aos demais processos. Estes
respondem suportando ou não a candidatura. Um processo dá suporte a uma candidatura
se não suspeita do processo candidato. O processo será eleito se receber mensagens de
um grupo majoritário de processos suportando a candidatura. Caso um processo não
seja eleito, ou passe a suspeitar de si próprio, terá ińıcio outra rodada do protocolo de
eleição de ĺıderes. O protocolo para eleição de ĺıderes implementado com estes detectores
de defeitos garante não haver mais de um ĺıder eleito a cada momento, e que em um
determinado tempo um processo é eleito ĺıder.
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Este modelo também assume que os sistemas costumam apresentar peŕıodos de esta-
bilidade nos quais um grupo de processos e o sistema de comunicação passam a apresentar
um comportamento estável, com um número limitado de falhas de performance, permi-
tindo que os protocolos dos sistemas possam progredir. Esta suposição de progresso é
determinada por um predicado de estabilidade majoritária, onde o grupo de processos
é chamado de partição estável. Uma partição estável é formada por um conjunto de
processos que trocam mensagens entre si, e que para cada dois processos o número de
mensagens que são entregues com um atraso acima de um limite determinado é também
limitado. Todas as demais mensagens são isócronas, ou seja, são entregues com um atraso
inferior ao seu limite máximo. Se uma partição estável é formada por uma maioria dos
processos do sistema, aplicações, como o consenso, podem ser executadas. O modelo
apresenta formas para identificar estes peŕıodos de estabilidade, que são determinados a
partir de um número máximo de mensagens que possam apresentar falha de performance
em um determinado peŕıodo de tempo. Este conceito possui semelhanças com as pro-
priedades eventual strong accuracy e eventual weak accuracy dos detectores de defeitos
não confiáveis de Chandra e Toueg [CT96] e também com o modelo GST (Global Sta-
bility Time) proposto por Dwork et al em [DLS88]. A possibilidade de se estar ciente
das falhas, somada à hipótese de progresso, que afirma que um sistema passará longos
peŕıodos em situação estável, com um comportamento śıncrono, permite a solução de
diversos problemas, não solucionados nos sistema distribúıdos asśıncronos.

Cristian e Fetzer propuseram um protocolo de consenso para o sistema asśıncrono
temporizado em [FC95]. O consenso apresentado utiliza um protocolo para eleição de
ĺıder, o qual propõe que cada processo estável seja ĺıder por um peŕıodo definido de tempo,
e que todos os processos se tornem ĺıderes durante uma rodada completa. Assim, se um
processo ĺıder falhar, um outro se tornará ĺıder em um peŕıodo determinado de tempo.
Ao executar o protocolo de consenso o ĺıder eleito irá propor um valor e comunicar este
valor aos demais processos estáveis do sistema. Quando a maioria dos processos estáveis
responder ao valor proposto pelo ĺıder, este decidirá e comunicará este valor a todos os
processos. Este algoritmo de consenso requer que uma maioria dos processos do sistema
permaneçam corretos e formem uma partição estável majoritária. São toleradas falhas
de f < n/2 processos.

3.8 BASE DE COMPUTAÇÃO TEMPORIZADA

Casimiro e Verisśımo propuseram em [CV99, VCF00, VC02] a Base de Computação
Temporizada (TCB - Timely Computing Base). A TCB é composta de módulos execu-
tando em cada dispositivo computacional do sistema distribúıdo se comunicando através
de canais espećıficos de comunicação com restrições temporais estabelecidas para transfe-
rir mensagens. Os módulos acessam relógios locais, cujo desvio é controlado. A TCB exe-
cuta em um ambiente śıncrono, garantindo propriedades de limites máximos na execução
de ações, sincronização de relógios e entrega de mensagens. Na TCB executa-se protoco-
los próprios ao ambiente śıncrono [Lyn96]. A aplicação executa no ambiente asśıncrono
tradicional.

A TCB fornece às aplicações os serviços de execução de ações temporizadas (timely),
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medições de durações e detecção de falhas temporais, entre outros. Possui uma interface
com o sistema de aplicação, funcionando como uma interface śıncrono/asśıncrono. As
ações não temporizadas da aplicação são executadas no ambiente asśıncrono tradicional.
A TCB utiliza o conceito de fail-awareness, o qual foi apresentado no modelo Asśıncrono
Temporizado (descrito na Seção 3.7), em sua implementação. Eventuais falhas tempo-
rais no TCB são transformadas em falhas por crash, para evitar que o efeito das falhas
seja disseminado pelo sistema. Estas falhas são detectadas por um detector de defeitos
temporais, chamado Perfect Timing Failure Detector (pTFD), o qual é definido a partir
da terminologia proposta em [CT96].

As solicitações efetuadas pelas aplicações, para enviar mensagens e receber estas men-
sagens, são interceptadas pelo TCB (flexibilizando a interface das aplicações com a TCB)
e transformadas em informações de controle sendo distribúıdas por todos os nós. Ao en-
viar uma mensagem é feita uma estimativa do seu atraso. Para calcular o atraso no envio
de uma mensagem é utilizado o método proposto pelo Sistema Asśıncrono Temporizado,
considerando mensagens anteriores enviadas em rodadas.

3.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste caṕıtulo foram descritas as principais caracteŕısticas dos modelos śıncrono e
asśıncrono e de diversos modelos parcialmente śıncronos de sistemas distribúıdos. Em
cada modelo analisamos a existência de soluções para o consenso, tolerando a ocorrência
de falhas. O número de falhas toleradas pelo consenso depende do tipo de falha adotada
pelo modelo e de caracteŕısticas do modelo.

No modelo śıncrono, o consenso é obtido tolerando f < n falhas do tipo crash, e
f < n/3 falhas bizantinas [DLS88]. No modelo asśıncrono o consenso não é obtido se
qualquer tipo de falha ocorrer [FLP85]. Nos sistemas parcialmente śıncronos, a tolerância
a falhas depende de caracteŕısticas do modelo. Com detectores de defeitos das classes P e
S o consenso é obtido tolerando f < n falhas do tipo crash (similar ao modelo śıncrono),
mas com um detector da classe ⋄S, o consenso tolera falhas silenciosas de f < n/2
processos. No modelo GST o consenso tolera f < n/2 falhas do tipo crash e f < n/3
falhas bizantinas [DLS88].

Alguns dos protocolos apresentados também possuem caracteŕısticas de adaptabili-
dade. Os algoritmos apresentados em [AT98, MRT00] utilizam oráculos para geração de
números aleatórios e oráculos para detecção de defeitos. A definição de qual oráculo será
utilizado depende de aspectos do ambiente de implementação. Em [SBCdF] é apresentado
um protocolo que permite escolher dinamicamente o coordenador da primeira rodada,
também dependendo de aspectos do ambiente de implementação. E em [HMMR01], é
apresentado um protocolo de consenso que permite configurar o número de rodadas a
serem realizadas concorrentemente, e o padrão de troca de mensagens, se centralizado ou
distribúıdo, também dependendo de aspectos do ambiente de execução.

Nos caṕıtulos a seguir apresentamos uma infra-estrutura de comunicação com QoS, um
modelo h́ıbrido e adaptativo para sistemas distribúıdos parcialmente śıncronos tolerantes
a falhas, e um protocolo de consenso, também h́ıbrido e adaptativo. A infra-estrutura
de comunicação provê um ambiente de comunicação h́ıbrido, formado por canais de co-
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municação com caracteŕısticas śıncronas e asśıncronas. O modelo proposto é adaptável a
estas caracteŕısticas h́ıbridas, assim como o protocolo de consenso.



CAṔITULO 4

UMA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO E

GERÊNCIA DE RECURSOS PARA SISTEMAS

DISTRIBUÍDOS COM QOS

Apresentamos neste caṕıtulo uma infraestrutura de comunicação e gerenciamento de re-
cursos para sistemas distribúıdos. O objetivo desta infraestrutura é fornecer e gerenciar
canais de comunicação providos com QoS. Estes canais são criados com diferentes classes
de serviço, que determinam o tipo de serviço de comunicação a ser fornecido. Esta infra-
estrutura é composta por um dispositivo de software chamado QoS Provider (QoSP) exe-
cutando sobre um ambiente de comunicação equipado com uma arquitetura (ou várias1)
para prover QoS [GMC04]. O QoS Provider tem o objetivo de fornecer ao modelo para
sistemas distribúıdos proposto no Caṕıtulo 5, uma interface padronizada para a soli-
citação de determinados serviços e obtenção de informações sobre a QoS provida a cada
canal de comunicação. Esta interface é baseada na disponibilização dos seguintes serviços
básicos:

• criação de canais de comunicação;

• negociação da QoS fornecida a cada canal de comunicação;

• monitoração da QoS provida aos canais de comunicação; e

• cálculo de tempo para transferência de mensagens em cada canal de comunicação,
dependendo da QoS provida ao canal.

Se algum destes serviços não for fornecido pela implementação da arquitetura para prover
QoS utilizada o QoS Provider irá complementar a execução do serviço.

Para efetuar estes serviços básicos, o QoSP envia solicitações aos componentes dos
sistemas de comunicação para a execução de ações e para o fornecimento de informações.
Com a utilização do QoSP, um sistema distribúıdo adota uma interface padronizada
(a interface do QoSP) com o ambiente de comunicação, baseada em um conjunto de
serviços previamente definidos, e independente das arquiteturas para QoS adotadas. Es-
tes serviços são caracterizados pelas funções de negociação e monitoração da QoS provida
aos canais de comunicação, dispońıveis nas arquiteturas para prover QoS.

Para a descrição desta infraestrutura de comunicação, considera-se que um sistema
distribúıdo é composto por um conjunto de processos, os quais são executados em um ou
mais hosts. O conjunto dos processos é representado por Π = {p1, p2, ..., pn}, sendo px

um processo qualquer deste conjunto, e n o número de processos pertencentes ao sistema.

1Diferentes domı́nios de rede podem utilizar arquiteturas diferentes para prover QoS

38
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Um canal de comunicação estabelecido entre os processos px e py é identificado por cx/y

e Γ é o conjunto de todos os canais de comunicação estabelecidos.
A seguir são apresentados os requisitos necessários à implementação do QoS Provider,

e na Seção 4.2 são apresentadas as caracteŕısticas e propriedades deste mecanismo.

4.1 AMBIENTE DE EXECUÇÃO

Nesta tese é assumido um ambiente de execução no qual os serviços de comunicação
são providos com diferentes ńıveis de QoS. Os canais de comunicação são definidos como
confiáveis e são providos com diferentes classes de serviço, de acordo com as definições
de QoS (Qualidade de Serviço) apresentadas no Caṕıtulo 2. É assumido que qualquer
arquitetura para prover QoS pode estar sendo utilizada por qualquer provedor de serviços
de comunicação.

Canais de comunicação definidos como confiáveis não perdem, não duplicam e nem
alteram mensagens. Estes canais podem ser implementados utilizando-se números seqüen-
ciais nos identificadores das mensagens para permitir a retransmissão e evitar a duplicação
destas mensagens (ex.: TCP). Cada canal de comunicação é estabelecido a partir de uma
rota definida sobre uma rede de computadores, para interligar os dois hosts que se comu-
nicam. Através destes canais, os processos trocam fluxos de pacotes de informações, os
quais são encaminhados através de cada roteador na rota estabelecida, até o seu destino.

As arquiteturas para prover QoS padronizam diversas classes de serviço, como foi
mostrado no Caṕıtulo 2. De acordo com a classificação apresentada no final da Seção 2.5,
podem ser definidas 2 classes de serviço básicas, chamadas Serviços Isócronos e Serviços
Não Isócronos. Estas classes de serviço de comunicação são fornecidas por qualquer arqui-
tetura para prover QoS. Os Serviços Isócronos garantem um limite de tempo conhecido,
∆, na entrega de mensagens, que é calculado a partir dos limites de tempo garantidos
para a transferência de pacotes. Os Serviços Não Isócronos não fornecem garantias para
nenhum aspecto da comunicação.

Todas as arquiteturas para prover QoS possibilitam a existência de uma classe de
serviço provendo Serviços Isócronos, na qual, enquanto o serviço estiver sendo provido,
o atraso para a transferência de mensagens seja limitado e garantido. As demais classes
de serviço, incluindo o serviço de melhor esforço, são utilizadas para prover Serviços Não
Isócronos. Nesta tese, os canais de comunicação estabelecidos com Serviços Isócronos
são denominados canais timely e os canais de comunicação criados com Serviços Não
Isócronos são denominados canais untimely.

Estas caracteŕısticas determinam um primeiro requisito (Requisito 4.1), necessário
para implementar o QoSP, a ser satisfeito pelas arquiteturas para prover QoS a canais
de comunicação.

Requisito 4.1 A arquitetura para prover QoS deve fornecer Serviços Isócronos para os
fluxos de comunicação das aplicações.

Como discutido no Caṕıtulo 2 desta tese, arquiteturas para prover QoS como Omega,
QoS-A e Serviços Diferenciados fornecem Serviços Isócronos. A arquitetura Omega provê
reserva e gerenciamento de recursos fim-a-fim para cada fluxo de comunicação, baseado
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na capacidade dos sistemas de comunicação reservarem largura de banda para os fluxos
de comunicação, e de alguns sistemas operacionais proverem garantias de QoS em tempo
de execução [ACH98, NS95]. A arquitetura QoS-A provê QoS soft (serviço probabiĺıstico,
e portanto não isócrono) e QoS hard (ńıvel de serviço garantido pela arquitetura, e por-
tanto, adequado a serviços isócronos) [ACH98, CCH94]. O ńıvel de serviço (soft ou hard)
é provido por esta arquitetura para cada fluxo de comunicação, a partir da negociação
iniciada pela aplicação, através do estabelecimento de um contrato de serviço. Além da
especificação de caracteŕısticas do fluxo de comunicação e de outras cláusulas, o contrato
de serviço também estabelece o tipo de serviço, a partir de 3 classes existentes: i) serviço
determińıstico (para aplicações com requisitos de tempo-real cŕıtico - hard real-time -
Serviço Isócrono), ii) serviço estat́ıstico (permite violações no serviço de forma proba-
biĺıstica - Serviço Não Isócrono) e iii) serviço de melhor esforço (Serviço Não Isócrono).
Os Serviços Diferenciados reservam recursos da rede (largura de banda e buffer para ar-
mazenar pacotes a serem encaminhados) e estabelecem prioridades por classes de serviço,
que representam um ńıvel de serviço fornecido a um agregado de fluxos de comunicação
[BBC+98, NBBB98]. A classe que provê Serviço Expresso fornece uma comunicação fim-
a-fim com limites de tempo conhecidos para a transferência de pacotes (Serviço Isócrono),
uma vez que a largura de banda reservada é suficiente para encaminhar todos os pacotes
associados à classe de serviço assim que cheguem no roteador [DCB+99]. O serviço de
admissão só admite novos fluxos de comunicação se estes fluxos não excederem a taxa
total suportada em cada roteador da rota.

Todos os roteadores devem ser capazes de informar, quando solicitados, a classe de
serviço que estiver sendo provida a cada fluxo de comunicação, no caso de reservas de
recursos por fluxo, ou o estado do provimento dos serviços isócronos, no caso de reser-
vas de recursos por agregado. Desta forma, cada roteador informa o serviço provido a
cada canal de comunicação. Além disto, se algum problema ocorrer no provimento do
serviço isócrono em algum momento da execução, o serviço provido deve passar a ser
não isócrono, até que este serviço seja novamente negociado. Para poder ser detectada,
a perda de qualidade no serviço provido em algum momento da execução deve repercutir
nos momentos seguintes da execução. Estas caracteŕısticas são definidas pelo Requisito
4.2, a seguir.

Requisito 4.2 Em qualquer arquitetura para prover QoS que estiver sendo utilizada,
todo roteador informa, quando solicitado, o ńıvel de serviço provido aos fluxos de comu-
nicação, o qual pode ser isócrono ou não isócrono.

O serviço isócrono, provido por qualquer arquitetura, é baseado na reserva de recursos
e estabelecimento de prioridades, em todos os roteadores que compõem uma rota, que
tenha sido estabelecida para um canal de comunicação. Esta reserva de recursos, aliada
ao estabelecimento de prioridades, pode ter sido feita por fluxo de comunicação (canal de
comunicação), como por exemplo nas arquiteturas Serviços Integrados e Omega, ou por
agregado de fluxos de comunicação, como na arquitetura Serviços Diferenciados. Se por
algum problema um roteador interromper o fornecimento do serviço isócrono para um
canal de comunicação (se o serviço for provido por fluxo) ou para uma classe de serviço (se
o serviço for provido por classe), o roteador passa a prover o serviço de melhor esforço,
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ou algum ńıvel de serviço alternativo, quando especificado, o qual não caracteriza um
serviço isócrono. A alteração no serviço provido é armazenada pelo roteador.

Todas as arquiteturas são projetadas em função de serviços básicos de negociação,
admissão, monitoração e gerenciamento. Quando a implementação da arquitetura para
prover QoS que estiver sendo utilizada não fornecer as funções de admissão e monitoração
(caso da arquitetura de Serviços Diferenciados implementada pelo pacote Iproute2, exe-
cutando no Linux) estas funções serão executadas pelo QoS Provider.

É também assumido no ambiente de execução que determinadas ações dos processos
são executadas com um limite de tempo conhecido, Φ. Estes limites podem ser obtidos
com o uso de um Sistema Operacional de Tempo Real, o qual pode implementar restrições
temporais na execução de ações através da atribuição de diferentes ńıveis de prioridades
às threads de cada processo, ou através do conceito de reserva de recursos do ambiente
de execução (processador, discos, e outros dispositivos) [RJMO98]. Assume-se que as
ações responsáveis por transferir e manipular mensagens são executadas com um limite
de tempo garantido.

4.2 QOS PROVIDER

O QoS Provider executa distribúıdo em módulos, um para cada host do sistema
[GMC04]. Os processos dos sistemas distribúıdos solicitam informações ou a execução de
ações ao módulo do QoS Provider existente em seu host. Ações tais como a criação de um
canal de comunicação, a negociação de QoS para um canal existente ou a monitoração da
QoS de um canal em uso, são solicitadas a cada módulo do QoS Provider. Para atender a
estas solicitações os módulos trocam mensagens entre si e com os roteadores que compõem
as rotas estabelecidas para os canais de comunicação (Figura 4.1). As ações executadas
pelo Qos Provider para enviar, receber ou processar mensagens são definidas para serem
executadas com um limite de tempo máximo previamente definido (Φ).

Todos os canais de comunicação do sistema são identificados como timely ou untimely
pelos módulos do QoS Provider. Um canal de comunicação será definido como timely
quando for provido com serviços isócronos por todos os roteadores em sua rota, sendo
untimely em caso contrário. Na Figura 4.1 apresentamos dois hosts executando o QoSP
e processos de um sistema distribúıdo, se comunicando através de canais de comunicação
cuja rota é definida através de dois roteadores.

Um canal de comunicação timely continuará recebendo serviço isócrono dos roteado-
res, a menos que (i) seja feita uma solicitação para alterar o canal para untimely, ou (ii)
ocorram problemas em um ou mais roteadores, tais como congestionamento ou alguma
falha, que possa gerar um prejúızo ao ńıvel de serviço provido ou (iii) o fluxo de comu-
nicação transferido através do canal não esteja de acordo com parâmetros previamente
negociados. Se um processo falhar em um śıtio computacional, os canais de comunicação
timely continuarão a ser providos com serviço isócrono pelos roteadores, até que algum
módulo do Qos Provider solicite a exclusão do canal de comunicação. Por conseqüência, a
classe de serviço fornecida a um canal de comunicação é mantida após a falha de um dos
processos ligados ao canal, até que seja solicitada a eliminação do canal. Ao monitorar
este canal, um módulo do QoS Provider retorna a classe de serviço fornecida ao canal até
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Figura 4.1. Ambiente de comunicação com o QoS Provider

o momento em que o processo falhou. A forma como o QoS Provider monitora canais de
comunicação é descrita na Seção 4.2.1.

Se, por outro lado, é o próprio módulo do QoS Provider que falha em host, todos os
canais de comunicação estabelecidos com processos em execução neste host são assumidos
como untimely por todos os demais módulos do QoS Provider em execução, uma vez que
é necessária a interação entre os módulos do QoP nas extremidades de um canal para
garantir que este seja um canal timely. Portanto, estes canais passam a não fornecer
garantias de tempo para a transferência de mensagens. Se um host falha, todos os canais
de comunicação estabelecidos com processos localizados neste host são também assumidos
como untimely, pelo mesmo motivo.

Na seção a seguir, é descrito o funcionamento de cada função executada pelo QoSP.
Para algumas destas funções também são apresentados algoritmos gerais, que implemen-
tam o comportamento da função.

4.2.1 Funcionamento do QoS Provider

Nesta seção, são descritas as funções executadas pelos módulos do QoS Provider em
resposta à solicitações efetuadas pelos processos que executam no mesmo host. Também é
descrita uma função que é executada o tempo todo por todos os módulos do QoSP, sem a
necessidade de uma solicitação por parte de um processo. Estas funções geram respostas
ao processo que efetuou a solicitação e/ou mensagens enviadas a processos do sistema. Na
Figura 4.2 apresentamos as cinco funções providas pelo QoSP, que executa sobre um am-
biente de execução com QoS. As funções CreateChannel(px, py), DefineQoS(px, py, qos),
Delay(px, py), QoS(px, py, qosold) e V erifyChannel(cx/y) são descritas a seguir, sendo
que para algumas destas funções foram desenvolvidos algoritmos.

Para executar estas funções, os módulos do QoS Provider criam canais de comunicação
com cada roteador da rede e entre si. Sempre que posśıvel este canais serão providos com
serviços isócronos, caracterizando canais de comunicação timely. Além disso, estes canais
serão configurados com prioridade máxima, nos roteadores do sistema, de forma que se
um roteador não puder prover serviço isócrono a um destes canais, não estará provendo
este serviço para nenhum outro canal de comunicação.
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Figura 4.2. Serviços fornecidos pelo QoS Provider.

Para armazenar informações sobre os canais de comunicação criados, a QoS de cada
canal, e os roteadores que compõem a rota definida para cada canal, cada módulo do QoSP
cria uma tabela chamada channels. Esta tabela é mantida pelas funções executadas pelo
QoSP, em cada host.

Função CreateChannel(px, py) : Π2 → Γ

Esta função executa a criação de um novo canal de comunicação entre dois processos. Os
processos são identificados por px e py, os quais pertencem ao conjunto Π, e identificam
o canal de comunicação cx/y ∈ Γ a ser criado. Todo canal de comunicação é criado como
um canal untimely. A identificação do canal cx/y criado e sua QoS são armazenados na
tabela channels pelos módulos do QoS Provider que executam nos hosts que abrigam os
processos px e py. Além da identificação do canal de comunicação, é também armazenada
nesta tabela a identificação dos roteadores que compõem a rota estabelecida para o canal,
além da classe de serviço do canal (timely ou untimely). Como esta função é bastante
simples não é apresentado um algoritmo para a sua descrição.

Função Delay(px, py) : Π2 → IT

O QoS Provider executa esta função para fornecer um limite máximo calculado para
o tempo de transferência de uma mensagem enviada através de um canal de comunicação
cx/y (valor ∆), o seu retorno ao processo emissor pelo mesmo canal (também o valor ∆),
além do tempo gasto por py para processar a mensagem e enviar a resposta (valor Φ).
O tempo de ida e volta de cada mensagem é chamado round trip time (RTT). O valor
retornado por esta função depende da classe de serviço provida ao canal de comunicação.
Este valor será calculado de forma determińıstica a partir de informações fornecidas pelos
roteadores na rota do canal, no caso deste canal ser timely, ou será calculado de forma
probabiĺıstica, no caso do canal ser untimely. Nesta função os processos px e py, perten-
centes a Π, identificam o canal de comunicação cx/y a ser monitorado, px é o processo que
solicitou a execução da função e IT o conjunto de intervalos de tempo que representam
o RTT máximo para um canal de comunicação. O cálculo do tempo para transferência
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de mensagens em um canal de comunicação depende da arquitetura para prover QoS
adotada, no caso de canais timely. Este tempo pode ser calculado a partir dos recursos
reservados para o canal de comunicação e da taxa de envio acordada pela aplicação com
a arquitetura para prover QoS. Também devem ser levadas em conta caracteŕısticas do
sistema operacional no host onde executa o processo py. A possibilidade de estabelecer
prioridades e de reservar recursos da máquina para executar ações deste processo (esca-
lonamento de processos para o escalonador, acesso a disco, etc.) também são utilizados
para o cálculo do RTT máximo (limite Φ). Entretanto, como o tempo para a execução
de ações dos processos é bastante inferior ao tempo para a transferência de mensagens
(poucos microssegundos contra alguns milissegundos) o limite Φ exerce pouca influência
no cálculo do RTT. No caso de canais untimely existem diversos métodos que podem ser
utilizados, como aqueles apresentados em [NJP03, ML04, Mac00].

Função DefineQoS(px, py, qos) : Π2 ∗ {T, U} → {T, U}

Esta função é utilizada para alterar a QoS provida a um canal de comunicação entre
timely (T ) e untimely (U). O canal é identificado pelos processos px e py, pertencentes ao
conjunto Π. A QoS solicitada é informada através do parâmetro qos. Se a alteração for
de untimely para timely, será executado um procedimento de admissão, verificando a dis-
ponibilidade de cada roteador na rota estabelecida para o canal prover Serviço Isócrono.
Esta consulta é efetuada utilizando a identificação dos roteadores que compõem o ca-
nal, obtida da tabela channels. Os roteadores respondem a esta consulta informando a
possibilidade de prover Serviço Isócrono ao canal. Se todos os roteadores tiverem dispo-
nibilidade para prover Serviço Isócrono ao canal, a QoS do canal é alterada para timely.
Se for feita uma solicitação de alteração na QoS de um canal de comunicação de timely
para untimely, o QoS Provider solicita aos roteadores na rota estabelecida para o canal a
alteração do serviço provido a este canal para serviço não isócrono. Se a função alterar a
QoS do canal cx/y, o QoS Provider envia mensagens changeqos(px, py, qos) para os pro-
cessos px e py. Nesta mensagem, qos representa a nova QoS provida ao canal, que pode
ser timely ou untimely.

O algoritmo que implementa a função DefineQoS(px, py, qos) é apresentado na Fi-
gura 4.3. Este algoritmo executa a função de admissão de um canal de comunicação para
uma classe de serviço, que pode ser T, timely, ou U, untimely. Se a QoS solicitada for
T são executadas as linhas 4 a 6 do algoritmo, nas quais o módulo do QoSP envia men-
sagens admissiontimely(cx/y) para todos os roteadores na rota do canal. A identificação
destes roteadores é obtida na tabela channels e inserida na variável router. Também é
enviada uma mensagem admissiontimely(cx/y) para o módulo do QoSP no host destino
(QoSPy). O módulo do QoSP espera por mensagens replyadmission(cx/y) enviadas pelos
roteadores e pelo módulo QoSPy, ao executar o comando wait das linhas 9 a 12. Se todas
as mensagens esperadas forem recebidas e indicarem a admissão do canal como timely
(if das linhas 13 a 15) o canal é alterado para timely, e mensagens alteraqos(px, py, T )
são enviadas para os processos px e py (linhas 16 e 17). Se os requisitos para a admissão
do canal como timely não forem satisfeitos, o canal será definido como untimely e men-
sagens channeluntimely(cx/y) serão enviadas para todos os roteadores na rota do canal,
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1 function DefineQoS(px, py, qos) : {T, U}
2 begin
3 if qos = T then
4 ∀router ∈ channels[cx/y ] do
5 timeout[router] = CT (QoSP ) + Delay(QoSP, router)
6 send admissiontimely(cx/y) to router
7 timeout[QoSPy] = CT (QoSP ) + Delay(QoSP, QoSPy]
8 send admissiontimely(cx/y) to QoSPy

9 wait for ((((receive message replyadmission(cx/y) from router) ∨
10 (CT (QoSP ) ≥ timeout[router])) for all router ∈ channels[cx/y])
11 ∧ ((receive message replyadmission(cx/y) from QoSPy) ∨
12 (CT (QoSP ) ≥ timeout[QoSPy])))
13 if ((∀router, received message replyadmission(cx/y) from router) ∧
14 (∀ y, received message replyadmission(cx/y) from QoSPy)
15 ∧ (∀ received messages replyadmission = Ack)) then
16 send changeqos(px, py, T ) to px e py

17 newqos = T
18 else
19 newqos = U
20 ∀router ∈ channels[cx/y] do
21 send ChannelUntimely(cx/y) to router
22 else
23 ∀router ∈ channels[cx/y] do
24 send ChannelUntimely(cx/y) to router
25 send changeqos(px, py, U) to px e py

26 newqos = U
27 DefineQoS = newqos
28 end

Figura 4.3. Função DefineQoS

identificados na tabela channels (linas 19 a 21). Se a QoS solicitada para o canal for
U (untimely), são enviadas mensagens channeluntimely(cx/y) para todos os roteadores
identificados na tabela channels como parte da rota do canal cx/y (linhas 23 e 24). São
também enviadas mensagens changeqos(px, py, U) para os processos px e py (linha 25), e
a QoS do canal é definida como U (linha 26). Na linha 27 a QoS negociada é retornada
através da função.

Função QoS(px, py, qosold) : Π2 ∗ {⊥, T, U} → {T, U}

Ao executar esta função, a pedido do processo px, o QoSP monitora a QoS provida
ao canal de comunicação cx/y, o qual é identificado pelos processos px e py, perten-
centes ao conjunto Π. Esta verificação é efetuada através do envio de uma mensagem
verifyqos(cx/y) a todos os roteadores cujos identificadores estão armazenados na tabela
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channels como componentes do canal cx/y e ao módulo do QoSP no host que abriga
o processo py, identificado por QoSPy. O módulo QoSPx espera por mensagens de res-
posta (mensagens currentqos(cx/y, class)) de todos os roteadores contactados e do módulo
QoSPy, até a ocorrência de timeouts, calculados para cada roteador e para o QoSPy. Se
todos os roteadores respondem à solicitação de monitoração e indicam estar provendo
Serviço Isócrono, o QoS Provider assume que o canal monitorado é um canal timely, e
em caso contrário, é assumido ser este um canal untimely. Caso o valor qosold informado
na chamada da função seja diferente de ⊥ (valor nulo, indicando desconhecer a QoS an-
terior) e diferente da classe de serviço identificada para o canal, são enviadas mensagens
changeqos(px, py, class) para os processos px e py. Nestas mensagens o valor class indica
a classe de serviço atribúıda ao canal, a qual pode ser T (timely) ou U (untimely).

O algoritmo que implementa esta função é apresentado na Figura 4.4. Ao executar
esta função, o módulo do QoSP que for monitorar a QoS do canal cx/y envia mensa-
gens verifyqos(cx/y) para todos os roteadores identificados na tabela channels como
componentes da rota do canal (linhas 3 a 5), e também para o módulo QoSPy (linhas
6 e 7). O módulo do QoSP espera por mensagens currentqos(cx/y, class) dos roteado-
res e do QoSPy, executando o comando wait das linhas 8 a 11. Se todas as mensagens
currentqos(cx/y, class) esperadas forem recebidas, e a variável class de todas estas men-
sagens indicarem a classe timely, a QoS do canal é identificada como T, e caso contrário
como U (linhas 12 a 16). Se houve alteração na QoS provida ao canal (if da linha 17)
são enviadas mensagens changeqos(px, py, newqos) para os processos px e py (linha 18).
Na linha 19 a QoS identificada para o canal é retornada no nome da função.

Função V erifyChannel(cx/y) : Γ → {T, U}

Esta função é chamada por um processo pi com o objetivo de verificar a QoS do canal
de comunicação cx/y, tal que pi 6= px e pi 6= py. Os canais de comunicação monitora-
dos por esta função são sempre identificados como timely. Esta função difere da função
QoS(px, py, qosold), pois além de verificar o serviço provido ao canal de comunicação, a
função V erifyChannel(cx/y) também verifica a existência de tráfego através do canal.
Um canal de comunicação que não apresente tráfego por um determinado peŕıodo será
considerado untimely. O peŕıodo de monitoração deve ser superior ao RTT calculado
para o canal monitorado pela função Delay(px, py). A não existência de tráfego através
do canal por este peŕıodo pode indicar falhas dos processos ligados ao canal. Neste caso,
a alteração da QoS do canal irá permitir que o modelo proposto no Caṕıtulo 5, a seguir,
possa lidar adequadamente com estes processos (no Caṕıtulo 5 é descrita em que situação
e com que objetivo esta função é chamada). O módulo do QoS Provider chamado pelo
processo pi solicita aos módulos do QoS Provider nos hosts onde executam os processos
px e py que monitorem o canal cx/y. Se o canal monitorado tiver sua QoS alterada para
untimely, os módulos que efetuaram a monitoração do canal cx/y enviam para os proces-
sos px e py mensagens changeqos(px, py, U). A função retorna ao processo pi a QoS do
canal cx/y, monitorado.

Cada módulo do QoS Provider monitora todos os canais de comunicação timely, vin-
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1 function QoS(px, py, qosold) : {T, U}
2 begin
3 ∀router ∈ channels[cx/y ]do
4 timeout[router] = Delay(QoP, router)
5 send message verifyqos(cx/y) to router
6 timeout[QoPy] = Delay(QoP, QoPy)
7 send message verifyqos(cx/y) to QoPy

8 wait for ((((received message currentqos(cx/y, class) from router) ∨
9 (CT (QoP ) ≥ timeout[router])) ∀router ∈ channels[cx/y ]) ∧
10 ((received message currentqos(cx/y, class) from QoPy) ∨
11 (CT (QoP ) ≥ timeout[QoPy])))
12 if (received every message currentqos(cx/y, classe)) ∧ (∀ received message
13 currentqos(Cx/y, class), class = T ) then
14 newqos = T
15 else
16 newqos = U
17 if ((qosold 6= ⊥) ∧ (qosold 6= newqos)) then
18 send changeqos(px, py, newqos) to px e py

19 QoS = newqos
20 end

Figura 4.4. Função que monitora a QoS dos canais de comunicação.

culados ao seu host, para verificar se estes canais continuam sendo providos com Serviços
Isócronos. Esta monitoração é efetuada chamando a função QoS(px, py, qosold) periodi-
camente, para cada canal de comunicação. Sempre que for identificada alguma alteração
na qualidade de serviço provida a um canal timely, fazendo este canal passar a untimely,
esta alteração é sinalizada aos processos ligados ao canal, através do envio a ambos da
mensagem changeqos(px, py, U). O algoritmo que implementa este serviço é similar ao
apresentado na Figura 4.4, com a única diferença de não retornar valores, uma vez que
este serviço não é solicitado por nenhum processo.

Nos algoritmos apresentados, o módulo do QoS Provider que executa a função é iden-
tificado por QoSP e o módulo que executa no host que abriga o processo py é identificado
por QoSPy. Nestes algoritmos a função Delay(px, py) é também utilizada para fornecer
um limite de tempo calculado para a comunicação entre os módulos do QoS Provider,
e entre cada módulo e os roteadores do sistema. Os roteadores armazenam informações
sobre os serviços providos. Consultando estas informações os roteadores respondem às
solicitações feitas pelos módulos do QoS Provider.

4.2.2 Propriedades do QoS Provider

O comportamento do QoS Provider é descrito por duas propriedades, baseadas nos
algoritmos DefineQoS(px, py, qos), que negocia uma classe de serviço para um canal
de comunicação (Figura 4.3) e QoS(px, py, qosold), que monitora a QoS que está sendo
provida a um canal de comunicação (Figura 4.4) desenvolvidos para implementar os
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serviços de admissão e monitoração, respectivamente, do QoSP. Estas propriedades são
utilizadas pelo modelo h́ıbrido descrito no Caṕıtulo 5.

Nas propriedades a seguir a função ClassOfService(cx/y, t) indica a QoS do canal
cx/y no tempo t, a qual pode ser T − timely ou U − untimely.

Propriedade 4.1 QoSP Accuracy - Toda mensagem changeqos(px, py, qos) enviada por
um módulo do QoS Provider em um momento t, sempre informa a QoS corrente, sendo
provida ao canal de comunicação cx/y no momento t.

∀cx/y ∈ Γ, ∀t ∈ T, ∀ mensagem changeqos(px, py, qos) enviada no tempo t :

qos = ClassOfService(cx/y, t)

Prova A prova é desenvolvida por contradição, assumindo que o módulo QoSPx enviou
para o processo px uma mensagem changeqos(px, py, qos) no tempo t, e que a classe de
serviço provida ao canal cx/y neste momento é diferente de qos. Se o módulo QoSPx enviou
uma mensagem changeqos(px, py, qos), este módulo executou o algoritmo DefineQoS
(Figura 4.3) ou o algoritmo QoS (Figura 4.4).

i) Algoritmo DefineQoS(px, py, qos) - Este algoritmo efetua a negociação de uma
classe de serviço para o canal de comunicação cx/y, que pode ser timely ou untimely.
Se a classe de serviço solicitada é timely, o módulo do QoSP verifica com todos os
roteadores na rota do canal cx/y a possibilidade de prover esta QoS. Se todos os
roteadores consultados aceitam prover um serviço isócrono ao canal de comunicação
cx/y, este canal passa a ser timely e uma mensagem changeqos(px, py, T ) é enviada
a px. Se a classe de serviço solicitada for untimely o módulo do QoSP informa a
todos os roteadores a rota estabelecida para o canal cx/y que este canal deve ser
provido com serviço não isócrono. O canal é assumido como sendo untimely e
uma mensagem alteraqos(px, py, U) é enviada ao processo px. Em nenhuma outra
situação uma mensagem changeqos(px, py, qos) é enviada ao processo px durante a
execução deste algoritmo.

ii) Algoritmo QoS(px, py, qosold) - Este algoritmo efetua uma monitoração da QoS
sendo provida ao canal cx/y, e envia uma mensagem changeqos(px, py, newqos) para
px se newqos 6= qosold. Para efetuar a monitoração do canal cx/y o módulo do
QoSP solicita que todos os roteadores na rota estabelecida para o canal informem
a QoS que o roteador provê a este canal. Um roteador sempre informa a classe de
serviço provida a um canal de comunicação, conforme definido pelo Requisito 4.2
das arquiteturas para prover QoS, definida anteriormente. Se todos os roteadores
respondem à solicitação, e todos informam que o canal cx/y é timely, este canal é
assumido como sendo timely (newqos = T ). Em caso contrário o canal é assumido
como untimely (newqos = U), pois se nem todos os roteadores na rota do canal
podem prover um serviço isócrono, o canal não poderá ser timely fim-a-fim. Desta
forma, a QoS do canal cx/y, informada na mensagem changeqos(px, py, newqos)
através da variável newqos, sempre representa a classe de serviço de fato fornecida
ao canal cx/y quando foi efetuada a monitoração.
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Em ambos os casos a QoS informada na mensagem changeqos(px, py, qos) é de fato
a classe de serviço provida ao canal cx/y, o que contradiz a suposição inicial da prova,
provando a propriedade.

Propriedade 4.2 QoSP Completeness - Para cada alteração ocorrida na QoS de um
canal de comunicação entre timely e untimely, existe um tempo a partir do qual esta
alteração é detectada pelos módulos do QoS Provider, e é informada aos processos através
de mensagens changeqos(px, py, qos).

∀cx/y ∈ Γ, ∀t, t′ ∈ T : (t′ > t ∧ ClassOfService(cx/y, t) 6= ClassOfService(cx/y, t
′))

→ (∃t′′ ≥ t → ∃ mensagem changeqos(px, py, qos)enviada no tempo t′′,

qos = ClassOfService(cx/y, t
′))

Prova Esta prova é desenvolvida por contradição, assumindo que o canal de comunicação
cx/y teve a sua QoS alterada no tempo t ∈ T , e que o processo px não é informado
desta alteração em nenhum momento de sua execução. São analisadas as duas alterações
posśıveis na QoS do canal cx/y, de untimely para timely, e de timely para untimely.

i) untimely ⇒ timely - Se cx/y alterou sua QoS de untimely para timely, só poderá
ter sido através da função DefineQoS(px, py, T ), chamada por px ou py. O canal
cx/y só será tornado timely se todos os roteadores na rota do canal e o módulo do
QoS Provider em execução no host que abriga o processo na outra extremidade
do canal, admitirem o canal como timely. Neste caso será enviada uma mensagem
changeqos(px, py, T ) (linha 25 da função apresentada na Figura 4.3) para o processo
px, informando a alteração na QoS do canal cx/y, contradizendo a suposição inicial
da prova.

ii) timely ⇒ untimely - Se a alteração na QoS do canal for de timely para untimely,
poderá ter sido devido a (a) uma solicitação de um dos processos ligados ao canal,
(b) devido a dificuldades ocorridas em um ou mais roteadores, ou (c) devido à falha
de um roteador, do módulo do QoS Provider situado no host que abriga o processo
py, ou do próprio host.

a. Se uma alteração na QoS de cx/y para untimely é solicitada por px ou por
py, o QoSP executa o algoritmo defineQoS(px, py, U). O módulo do QoSP
solicitado informa a todos os roteadores na rota do canal cx/y e ao módulo
QoSPy que este canal deve passar a untimely, altera a QoS do canal, e envia
uma mensagem changeqos(px, py, U) para px.

b. Se o canal cx/y passou a untimely devido a problemas ocorridos em algum rote-
ador provocando uma degradação no serviço provido, este roteador informará
a QoS fornecida a cada canal de comunicação, quando solicitado, de acordo
com o Requisito 4.2 das arquiteturas para prover QoS. O QoSP executa o
algoritmo QoS(px, py, T ) (qosold = T ) ao ser solicitado por px ou por py, ou
periodicamente, de acordo com a especificação do QoSP. Portanto, em algum
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tempo t′′ > t este algoritmo será executado. Ao executar esta função, todos os
roteadores na rota do canal cx/y são consultados sobre a QoS provida a este
canal. O roteador onde houve a degradação no serviço irá informar o novo
serviço provido ao canal (serviço não isócrono), o canal cx/y é assumido como
sendo untimely (novaqos = U), e como esta QoS difere da QoS anterior do
canal (qosold 6= newqos), uma mensagem changeqos(px, py, U) é enviada ao
processo px.

c. Se um roteador na rota do canal cx/y falhar, ou o módulo QoSPy falhar, ou
o host no qual este módulo executa falhar, o componente que falhou não res-
ponderá ao módulo QoSPx quando consultado sobre a QoS do canal cx/y.
A ausência desta resposta implica em que o canal cx/y seja assumido como
untimely, e uma mensagem changeqos(px, py, U) seja enviada ao processo px.

Em todos os casos uma mensagem changeqos(px, py, qos) é enviada ao processo px no
tempo t′′, sendo que qos informa a QoS corrente provida ao canal cx/y, o que contradiz a
suposição inicial da prova, provando o teorema.

4.3 CARACTEŔISTICAS DO QOS PROVIDER

Nesta seção são discutidas algumas caracteŕısticas do comportamento do QoS Provi-
der.

A função QoS(px, py, qosold) utiliza mensagens de um protocolo de sinalização troca-
das entre os módulos do QoS Provider que estiverem envolvidos na execução da função
(módulos em execução nos hosts que hospedam os processos px e py) e todos os rote-
adores pertencentes à rota estabelecida para o canal de comunicação que estiver sendo
monitorado (canal cx/y). Através destas mensagens, os módulos do QoS Provider irão
obter informações sobre o ńıvel de serviço provido por cada roteador ao canal de co-
municação monitorado, e com estas informações identificar se este canal é timely ou
untimely. Se algum roteador ou módulo do QoS Provider não responder às mensagens
enviadas durante um prazo pré-determinado (timeout), o canal de comunicação é con-
siderado untimely. Este prazo é calculado pelo próprio QoS Provider, considerando a
classe de serviço provida para a comunicação entre e módulo do QoS Provider e o rote-
ador. Como a comunicação entre os módulos do QoS Provider e os roteadores é sempre
que posśıvel provida com serviços isócronos e com a mais alta prioridade, se um roteador
não puder prover este serviço e uma mensagem de sinalização atrasar a sua transmissão
com relação ao seu prazo de recepção estipulado, é assumido com uma alta probabilidade
de acerto que o roteador não estará provendo serviços isócronos para nenhum fluxo de
comunicação. Se um módulo do QoS Provider falha, e pára de responder à solicitações,
todos os canais de comunicação estabelecidos com processos que habitam o host onde
este módulo executava passam a ser untimely.

O protocolo de sinalização adotado irá depender da implementação e do ambiente
de execução adotados. Pode ser utilizado um protocolo de sinalização existente, como
o RSVP [BZB+97], ou pode ser desenvolvido um novo protocolo de sinalização, com a
definição de um conjunto de mensagens a serem utilizadas pelo QoS Provider.
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A função V erifyChannel(cx/y) é utilizada por um processo pi não ligado ao canal
cx/y, ou seja pi 6= px e pi 6= py, para monitorar a QoS corrente do canal de comunicação
cx/y, a qual o processo pi identifica como sendo timely. Os módulos do QoS Provider nos
hosts nos quais executam os processos pi, px e py cooperam para executar esta função.
Estes módulos identificam a QoS corrente provida ao canal cx/y e enviam mensagens
changeqos(px, py, U) para os processos px, py e pi, caso a QoS atualmente provida ao
canal cx/y seja untimely. Antes de enviar estas mensagens os módulos do QoS Provider
monitoram o tráfego do canal, e caso não haja tráfego durante um peŕıodo superior ao
de um RTT definido para este canal, o qual é calculado pela função Delay(px, py), a QoS
do canal é alterada para U − untimely.

Esta função garante que no caso de não existir fluxo de tráfego de pacotes sendo
transferido através de um canal de comunicação timely no qual existe alguma indicação
de que os dois processos ligados ao canal possam ter falhado, a QoS do canal monitorado
será tornada untimely. Esta alteração é necessária para garantir a consistência do modelo
h́ıbrido descrito no próximo caṕıtulo.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos neste Caṕıtulo uma infraestrutura de comunicação com QoS, a qual
assume que o sistema de comunicação executa arquiteturas para prover QoS, e que estas
arquiteturas podem prover serviços de comunicação isócronos, nos quais as mensagens são
transmitidas com limites de tempo conhecidos para a sua recepção pelo processo destino.

Com o objetivo de padronizar os serviços providos por estas arquiteturas, para adequar
estes serviços a necessidades do modelo para tolerância a falhas em sistemas distribúıdos
proposto nesta tese (no Caṕıtulo 5), foi desenvolvido uma camada de software, chamada
QoS Provider (QoSP). O QoSP fornece aos sistemas distribúıdos dois tipos de canais de
comunicação, timely e untimely, criados a partir das classes de serviço providas pelo am-
biente de comunicação com QoS. A definição destas classes é necessária à implementação
do modelo h́ıbrido e adaptativo descrito no próximo Caṕıtulo.

No Caṕıtulo 7 apresentamos uma implementação do QoS Provider sobre a arquitetura
DiffServ, executando em uma rede Linux.



CAṔITULO 5

UM MODELO HÍBRIDO E ADAPTATIVO PARA

TOLERÂNCIA A FALHAS EM SISTEMAS

DISTRIBUÍDOS

Neste Caṕıtulo apresentamos um novo modelo h́ıbrido e adaptativo para tolerância a
falhas em sistemas distribúıdos. Neste modelo é assumido que para cada processo pi

do sistema existem três conjuntos, os quais chamamos livei, uncertaini e downi, e que
representam a visão que o processo pi possui do estado dos demais processos, e por
conseqüência, do sistema. A detecção do estado assumido por cada processo, ao inserir a
identificação do processo em um destes três conjuntos, é feita por um detector de defeitos
e por um detector de estado dos processos. A identificação do estado dos processos
depende de indicações recebidas por cada processo do ambiente de execução, as quais
podem ou não ser confiáveis

O detector de estado dos processos, o qual apresentamos nesta tese, identifica o es-
tado dos processos. Estes estados podem ser i) processo em execução, ou live, quando o
detector possui indicações de que o processo monitorado não falhou e está, de fato, em
execução, e ii) estado incerto, ou uncertain, quando o detector não tem informações que
permitam ter certeza sobre o estado assumido pelo processo, que pode ter falhado. O
detector de estado fornece ao detector de defeitos, utilizado no modelo, informações sobre
o estado identificado para cada processo do sistema. As caracteŕısticas que determinam
a forma como o detector de estados identifica o estado assumido por cada processo de-
pende de aspectos da implementação e do ambiente de execução. Neste caṕıtulo também
apresentamos uma implementação para o detector de defeitos, definindo os aspectos que
determinam a identificação do estado de cada processo. Como o ambiente de execução
pode alterar suas caracteŕısticas dinamicamente, o detector de estados atualiza o estado
dos processos em tempo de execução.

O detector de defeitos utilizado neste modelo pertence a uma nova classe de detectores
de defeitos não confiáveis, a qual chamamos ⋄SAdapt. Detectores de defeitos pertencentes
a esta nova classe efetuam detecções confiáveis de falhas de processos (o processo moni-
torado falhou e o detector tem certeza desta falha) e detecções não confiáveis de falhas
(o detector não tem certeza se o processo monitorado falhou mas suspeita de que a falha
tenha ocorrido - o processo pode ou não ter falhado, tendo de fato um estado incerto).
Quando uma detecção confiável é efetuada, o processo monitorado tem a sua identificação
transferida para o conjunto downi pelo processo que efetuou a detecção. Este conjunto
indica todos os processos que estão no estado faltoso, ou down (processos cuja falha
foi notificada). Processos suspeitos de terem falhado continuam no estado incerto (sua
identificação é mantida no conjunto uncertaini).

Neste caṕıtulo, também apresentamos algoritmos que implementam o modelo pro-
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posto, ou seja, o detector de estado dos processos e um detector de defeitos da classe
⋄SAdapt. Estes algoritmos foram desenvolvidos para executar em um modelo parcialmente
śıncrono de sistema distribúıdo [DLS88]. São também apresentadas provas formais de que
a implementação proposta de fato satisfaz as propriedades definidas para o detector de
estado e para um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt.

Na Seção 5.1 a seguir, é descrito o modelo de sistema adotado. Na seção seguinte
são apresentadas as caracteŕısticas gerais do modelo h́ıbrido e adaptativo para tolerância
a falhas em sistema distribúıdos proposto nesta tese. O detector de estado dos proces-
sos é apresentado na Seção 5.3 e as caracteŕısticas e propriedades de um detector de
defeitos da classe ⋄SAdapt é apresentado na Seção 5.4. Na Seção 5.5 apresentamos uma
implementação para o modelo proposto e na Seção 5.7 apresentamos provas formais de
que esta implementação satisfaz as propriedades do detector de estado e do detector de
defeitos.

5.1 MODELO DE SISTEMA

Nesta tese é adotado o modelo de sistema distribúıdo parcialmente śıncrono proposto
por Chandra & Toueg em [CT96] e descrito na Seção 3.6.2. Este modelo é constrúıdo
a partir do modelo parcialmente śıncrono apresentado em [DLS88], chamado modelo
GST, no qual os limites para a transferência de mensagens entre cada dois processos do
sistema (∆) e para a execução de ações dos processos (Φ) são desconhecidos, mas passam
a ser válidos após um tempo também desconhecido t (ou GST - Global Stabilization
Time)1. Portanto, após o tempo GST o ambiente de execução estabiliza e passa a fornecer
serviços com limites de tempo garantidos para a sua execução. Também é assumido que
as aplicações utilizam a infra-estrutura de comunicação apresentada no Caṕıtulo 4, e
portanto, é posśıvel prover QoS ao ambiente de execução. O modelo garante a terminação
dos sistemas mesmo quando nenhum serviço for provido com QoS.

Um sistema distribúıdo é definido como um conjunto Π = {p1, p2, ..., pn} de N proces-
sos. Os processos são interligados por canais de comunicação, os quais formam o conjunto
Γ = {c1/2, c1/3, ..., c1/n, c2/1, ...cn/n−2, cn/n−1}, no qual ci/j corresponde a um canal de co-
municação ligando os processos pi e pj. O tamanho do conjunto Γ é ((N ∗ (N − 1))/2).
Portanto, o sistema é então representado pelo grafo completo DS(Π,Γ) (DS - Distributed
System), no qual Π é o conjunto de nós (processos) e Γ é o conjunto de arestas (canais
de comunicação). Assume-se que um sistema distribúıdo não pode ser particionado.

Os processos do sistema distribúıdo executam utilizando a infra-estrutura de comu-
nicação apresentada no Caṕıtulo 4. Como conseqüência, os canais de comunicação no
conjunto Γ são providos com Serviços Isócronos ou com Serviços Não Isócronos, sendo
portanto canais timely ou canais untimely. A transferência de mensagens entre processos
que se comunicam utilizando canais de comunicação timely é efetuada em um tempo
máximo conhecido (∆). Canais de comunicação untimely não apresentam limites para a

1Em [CT96], Chandra & Toueg argumentam que é posśıvel implementar um detector de defeitos da
classe ⋄P ou da classe ⋄S no modelo GST modificado. Enquanto no modelo GST proposto em [DLS88] o
limite ∆ é conhecido, na modificação proposta em [CT96], o limite ∆ é desconhecido, e só passa a existir
após um tempo, também desconhecido, chamado GST.
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transferência de mensagens.
A Figura 5.1 apresenta um exemplo do grafo DS constrúıdo para um sistema dis-

tribúıdo composto por cinco processos, identificados por p1, p2, p3, p4 e p5. No grafo,
os vértices representam os processos e as arestas representam os canais de comunicação.
As arestas constrúıdas com linhas cheias representam canais de comunicação timely e as
arestas desenhadas com linhas tracejadas representam canais untimely.

Figura 5.1. Grafo DS

O modelo de falhas adotado estabelece que os processos falham de forma silenci-
osa (fail-silent, ou falha por crash), ou seja, os processos interrompem a sua execução
[BDM93]. Estes processos não irão gerar informações incorretas como resultado de seu
processamento. Um processo que não falha é chamado de correto (correct). Um processo
que não é correto, é chamado de defeituoso (faulty).

Um padrão de falhas é definido como uma função F , que aplicada a um determinado
momento do tempo real, t ∈ T , denota o conjunto de processos que falharam até aquele
momento (F (t)). Esta função é definida como F (t) : T → 2Π. Como os processos falham
de forma silenciosa e não podem se recuperar destas falhas, tem-se que F (t) ⊆ F (t + 1),
para t > 0.

Todos os processos podem acessar relógios locais que não são mantidos sincronizados.
Os tempos apresentados pelos relógios locais são sempre crescentes. Estes relógios são
definidos pela função CTi, definida por CTi : T → CT , sendo i a identificação do relógio
do processo pi, T identifica a passagem do tempo, sendo representado por números na-
turais, e CT representa o conjunto de tempos apresentados pelo relógio local, também
representados por números naturais.
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Figura 5.2. Diagrama de transição de estado dos processos.

5.2 CARACTEŔISTICAS GERAIS DO MODELO PROPOSTO

No modelo para sistemas distribúıdos tolerantes a falhas proposto nesta tese cada pro-
cesso tem acesso a três conjuntos locais, os quais representam a visão que o processo tem
do estado dos demais processos do sistema. Para cada processo pi ∈ Π, os conjuntos são
chamados livei, uncertaini e downi. Estes conjuntos contém identificações dos processos
do sistema [MGR04].

• livei (em execução) - identificação dos processos considerados por pi como estando
em execução - estado live;

• uncertaini (incerto) - identificação dos processos sobre os quais pi não possui in-
formação a respeito de seu estado - estado uncertain; e

• downi (faltoso) - identificação dos processos cujas falhas foram detectadas por pi -
estado down.

Estes conjuntos são utilizados pelo modelo para fornecer aos processos uma visão
aproximada do estado real do sistema. Para todo processo pi tem-se que os processos
do sistema são divididos entre os conjuntos livei, uncertaini e downi, ou seja, Π =
livei ∪ uncertaini ∪ downi. Além disso, cada processo pj ∈ Π é membro de apenas um
destes conjuntos, ou seja, estes conjuntos formam uma partição com relação ao conjunto
Π de processos do sistema, o que determina que livei ∩ uncertaini = livei ∩ downi =
uncertaini ∩ downi = ⊘.

Os processos podem ter o seu estado alterado durante a execução do sistema, devido a
solicitações do próprio processo ou a falhas no sistema. Estas alterações são caracteriza-
das por transições no estado de cada processo. Para cada processo existem três transições
de estado posśıveis. Estas transições são apresentadas na Figura 5.2. De acordo com esta
figura, processos podem ter o seu estado alterado, sendo transferidos entre os conjuntos
livei, uncertaini e destes para o conjunto downi, por cada processo pi ∈ Π. Um processo
cuja identificação tenha sido inserida no conjunto downi não poderá ter o seu estado nova-
mente alterado, uma vez que este processo de fato falhou. Os conjuntos livei, uncertaini

e downi são mantidos em cada processo pi por um detector de estado dos processos e por
um detector de defeitos.

O detector de estado dos processos mantém os conjuntos livei e uncertaini, para
cada processo pi, transferindo as identificações dos processos do sistema entre estes dois
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conjuntos. As propriedades e caracteŕısticas do detector de estado são apresentadas na
Seção 5.3.

A transferência da identificação de um processo do conjunto livei ou uncertaini para
o conjunto downi é feita pelo detector de defeitos. O detector de defeitos utilizado no
modelo pertence à classe ⋄SAdapt. Apresentamos as propriedades e caracteŕısticas de
um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt na Seção 5.4. Além de realizar notificações de
falhas de processos, ao transferir a identificação dos processos para o conjunto downi, este
detector também realiza detecções não confiáveis, caracterizando suspeitas de falhas de
processos. Por ser uma detecção não confiável, uma suspeita pode ser incorreta. Apenas
processos identificados no conjunto uncertaini podem ser suspeitos de falhas, pois existem
indicações confiáveis de que os processos do conjunto livei estão de fato em execução.

Na Figura 5.3 apresentamos um gráfico com os componentes do modelo proposto nesta
tese, e as informações utilizadas e geradas por estes componentes. O detector de estado
informa ao detector de defeitos e às aplicações distribúıdas os processos identificados nos
conjuntos livei e uncertaini. O detector de defeitos informa os processos faltosos, através
do conjunto downi, e também as suspeitas de falhas.

Figura 5.3. Modelo h́ıbrido e adaptativo de sistemas distribúıdos.

A visão do estado dos processos fornecida pelo modelo, representada pelos conjuntos
livei, uncertaini e downi, pode não ser exata. Este fato ocorre porque a identificação do
estado corrente de cada processo depende de troca de mensagens entre os processos, for-
necendo informações aos detectores de estado e de defeitos. Apesar de um posśıvel atraso
em representar o estado corrente do sistema, as propriedades definidas para o modelo
(detector de estado e detector de defeitos) evitam que este atraso gere inconsistências
nas aplicações distribúıdas que executem utilizando o modelo proposto. Como exemplo
de uma aplicação desenvolvemos um protocolo de consenso que executa utilizando as
informações fornecidas pelo modelo (detector de estado dos processos e detector de de-
feitos) e satisfaz as propriedades validade, terminação e acordo uniforme, como definidas
no Caṕıtulo 3. Este protocolo é apresentado no Caṕıtulo 6.
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Figura 5.4. Detector de estado dos processos.

Nas seções a seguir são apresentadas as propriedades do detector de estado e do
detector de defeitos.

5.3 UM DETECTOR DE ESTADO DOS PROCESSOS

O detector de estado dos processos executa distribúıdo em módulos associados a cada
processo do sistema. Este detector identifica o estado de cada processo, a partir de
informações obtidas do ambiente de execução, transferindo a identificação dos processos
entre os conjuntos livei e uncertaini, para cada processo pi do sistema. A Figura 5.4 apre-
senta o detector de estado dos processos obtendo informações do ambiente de execução e
fornecendo os conjuntos livei e uncertaini para identificar o estado de cada processo. O
estado assumido por cada processo depende de caracteŕısticas apresentadas por estes pro-
cessos, e traz implicações na forma como o detector de defeitos faz detecções (Seção 5.4).
As caracteŕısticas que são utilizadas para identificar o estado dos processos dependem
do modelo de sistema adotado e da implementação desenvolvida. Na Seção 5.5.1 é apre-
sentada uma implementação do detector de estado com uma análise das caracteŕısticas
utilizadas para definir o estado dos processos.

Os conjuntos livei e uncertaini gerados por cada módulo do detector de estado associ-
ado a um processo pi representam a sáıda fornecida pelo detector (Figura 5.4). Esta sáıda
é descrita pela função E(pi, t, s) : Π ∗ T ∗ {live, uncertain} → 2Π. Para cada processo
pi, esta função determina a composição dos conjuntos livei e uncertaini no momento t,
dependendo do valor do parâmetro s, que pode ser live ou uncertain. A cada momento
do tempo t, tem-se que E(pi, t, live) = livei e E(pi, t, uncertain) = uncertaini.

O detector de estado tem o seu comportamento definido pelas seguintes propriedades.

Propriedade 5.1 Strong Completeness - Toda transição no estado de um processo entre
live e uncertain será detectada por todos os processos corretos do sistema, em um tempo
finito.

∀t, t′ ∈ T, ∀pi, pj ∈ Π − F (t′) : t′ > t ∧ ((Uncertain(pi, t) ∧ Live(pi, t
′)) →
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(∃t′′ ∈ T : t′′ ≥ t′ ∧ pi ∈ E(pj, t
′′, live))) ∧ ((Live(pi, t)∧

Uncertain(pi, t
′)) → (∃t′′ ∈ T : t′′ ≥ t′ ∧ pi ∈ E(pj, t

′′, uncertain)))

Propriedade 5.2 Strong Accuracy - Nenhuma detecção de uma transição de estado entre
live e uncertain para um processo, efetuada por qualquer processo correto do sistema,
será incorreta.

∀t, t′ ∈ T, ∀pi, pj ∈ Π − F (t) : t′ < t ∧ (((pi ∈ E(pj, t
′, uncertain)∧

pi ∈ E(pj , t, live)) → (∃t′′, t′′′ ∈ T : (t′′ ≤ t ∧ t′′′ < t′′) → (Uncertain(pi, t
′′′)

∧Live(pi, t
′′)))) ∧ ((pi ∈ E(pj , t

′, live) ∧ pi ∈ E(pj , t, uncertain)) →
(∃t′′, t′′′ ∈ T : (t′′ ≤ t ∧ t′′′ < t′′) → (Live(pi, t

′′′) ∧ Uncertain(pi, t
′′))))

Nestas propriedades o predicado Live(pi, t) determina que o processo pi está no estado
live no momento t e o predicado Uncertain(pi, t) identifica que o processo pi está no
estado uncertain no momento t. Um detector de estado que apresente estas propriedades
garante que qualquer alteração que ocorra no estado de um processo será em algum
momento detectada por todos os demais processos do sistema.

5.4 UM DETECTOR DE DEFEITOS HÍBRIDO E ADAPTATIVO

Como visto, o detector de defeitos da classe ⋄SAdapt é capaz de realizar detecções
confiáveis (notificação de falha) e não confiáveis (suspeita de falha) de processos. Estas
detecções são realizadas dependendo de indicações obtidas do ambiente de execução,
definidas pela implementação adotada para o detector Se o detector de defeitos obtiver
uma indicação confiável de que um processo falhou, a identificação deste processo será
transferida para o conjunto downi. Detecções não confiáveis de processos representam
suspeitas de falhas e ocorrem a partir de indicações, também não confiáveis, de que um
processo falhou. Apenas um processo cuja identificação está no conjunto uncertaini

pode ser suspeito de falha. Um processo suspeito continuará pertencendo ao conjunto
uncertaini. Uma suspeita deixa de existir se o detector de defeitos obtiver indicações de
que a suspeita era incorreta. Identificações de processos que são inseridas no conjunto
downi são mantidas neste conjunto permanentemente, uma vez que representam detecções
confiáveis de falhas. A identificação do estado dos processos é feita pelo detector de estado
dos processos.

A Figura 5.5 apresenta o detector de defeitos executando a partir de informações
obtidas do ambiente de execução e do detector de estado dos processos, e fornecendo às
aplicações o conjunto downi e os processos suspeitos.

O detector de defeitos proposto executa distribúıdo em módulos associados a cada
processo. Os conjuntos livei e uncertaini são informados pelo detector de estado ao
detector de defeitos. Este detector monitora os processos, mantendo os conjuntos livei

e uncertaini. A sáıda do detector de defeitos é definida como a história do detector,
descrita pela função H(pi, t, d) : Π∗T ∗{down, suspected} → 2Π. Esta função determina a
composição do conjunto downi e a lista de processos suspeitos no momento t, dependendo
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Figura 5.5. Detector de defeitos h́ıbrido e adaptativo.

do parâmetro d, que pode assumir os valores down ou suspected. A cada momento t, tem-
se que H(pi, t, down) = downi e H(pi, t, suspected) indica os processos que pi suspeita
terem falhado. Um detector de defeitos pode ser visto como uma função D(F ) que mapeia
cada padrão de falha F para um conjunto de histórias do detector.

Como os processos notificados e inseridos no conjunto downi de fato falharam (de-
tecção confiável), tem-se que H(pi, t, down) ⊆ F (t), para todo momento t ∈ T . Todos os
processos suspeitos de terem falhado permanecem no estado incerto (H(pi, t, suspected) ⊆
E(pi, t, uncertain)), uma vez que estas detecções são não confiáveis.

Assumindo a notação e terminologia apresentadas por Chandra & Toueg em [CT96],
e descritas na Seção 3.6 e neste caṕıtulo, um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt possui
as propriedades a seguir.

Propriedade 5.3 Strong Completeness - toda as falhas de processos serão detectadas
permanentemente por todos os processos corretos (como suspeita ou como notificação)
em um tempo finito.

∀F, ∀H ∈ D(F ), ∀t ∈ T, ∀pi, pj ∈ Π, : ((pi ∈ F (t)) ∧ (pi /∈ (H(pj, t, down)∪

H(pj, t, suspected)))) → (∃t′ ∈ T : ((t′ > t) → (pi ∈ H(pj, t
′, down)∨

pi ∈ H(pj, t
′, suspected))))

Propriedade 5.4 Eventual Weak Accuracy - Existe um tempo a partir do qual um
processo correto não será suspeito (erroneamente) por nenhum outro processo.

∀F, ∀H ∈ D(F ), ∃t ∈ T, ∀t′ ∈ T, ∃pi ∈ Π − F (t′), ∀pj ∈ Π, ∀t′′ ∈ T : (t′′ > t) →

(pi /∈ (H(pj, t
′′, down) ∪ H(pj, t

′′, suspected)))
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Propriedade 5.5 Conditional Strong Accuracy - Nenhum processo identificado no con-
junto livei será detectado antes de falhar, enquanto permanecer no conjunto livei (ou seja,
não existem transições no estado identificado para um processo de live para suspected).

∀F, ∀H ∈ D(F ), ∀pj ∈ Π, ∀t ∈ T, ∀pi ∈ Π − F (t) : pi ∈ E(pj, t, live)

→ pi /∈ (H(pj, t, down) ∩ H(pj, t, suspected))

O comportamento representado por estas propriedades para os detectores de defeitos
da classe ⋄SAdapt é semelhante ao de um detector de defeitos da classe ⋄S caso o con-
junto livei esteja vazio, e será semelhante ao de um detector de defeitos da classe P, no
caso de o conjunto uncertaini estar vazio. Se existirem processos em ambos os conjuntos
(uncertain e live) este detector de defeitos se comporta de forma h́ıbrida, podendo rea-
lizar suspeitas incorretas de processos em uncertain, como um detector ⋄S, e realizando
notificações corretas de processos live que falharam, como um detector de defeitos da
classe P (Perfeito). Como os processos podem ter os seus estados alterados entre live e
uncertain durante a execução do sistema, um detector de defeitos ⋄SAdapt se adapta a
estas alterações dinamicamente, mantendo a consistência de suas detecções.

Na Seção 5.5 a seguir, é apresentada uma implementação do modelo proposto nesta
tese. Esta implementação é composta por procedimentos que implementam o comporta-
mento descrito para o detector de estado dos processos e para um detector de defeitos da
classe ⋄SAdapt.

5.5 UMA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO HÍBRIDO E ADAPTATIVO

Nesta seção são apresentados algoritmos que implementam o modelo h́ıbrido para
sistemas distribúıdos. Esta implementação assume o modelo de sistema descrito na Seção
5.1 e na existência do QoS Provider, como apresentado na Seção 4.2.

Nesta implementação, os módulos do detector de defeitos monitoram os processos
do sistema segundo o modelo pull. Cada módulo envia mensagens do tipo are-you-
alive aos demais processos do sistema, solicitando como resposta mensagens do tipo
I-am-alive. Os módulos esperam pelas mensagens I-am-alive até a ocorrência de um
timeout previamente calculado. Estas mensagens são transferidas através dos canais de
comunicação estabelecidos para os processos, os quais podem ser timely ou untimely,
como descrito no Caṕıtulo 4. Como os canais timely apresentam um limite de tempo ∆
para a transferência de mensagens, a ocorrência de um timeout para uma mensagem a ser
recebida através de um canal deste tipo indica que o processo monitorado de fato falhou,
caracterizando uma notificação de falha. Por outro lado, se a monitoração é realizada
através de uma canal de comunicação untimely, o processo monitorado só poderá ser
suspeito de ter falhado. Neste caso, a identificação do processo suspeito será inserida em
um conjunto chamado suspectedi, por cada processo pi. Este conjunto é utilizado pelo
detector de defeitos para informar às aplicações os processos suspeitos de terem falhado.

Quando um módulo do detector de defeitos notifica a falha de um processo, envia uma
mensagem informando esta notificação para todos os demais módulos, os quais também
notificarão esta falha. Desta forma, um processo que possua ao menos um canal de
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comunicação timely será notificado por todos os processos corretos do sistema, no caso
de falha.

A existência de canais de comunicação timely e untimely é, então, utilizada pelos
módulos do detector de estado para identificar o estado dos processos, inserindo a identi-
ficação destes nos conjunto livei ou uncertaini. O detector de estado, de acordo com os
algoritmos apresentados a seguir, detecta o estado dos processos baseado nas Definições
5.1 e 5.2.

Definição 5.1 Um processo tem sua identificação inserida no conjunto livei se possui
ao menos um canal de comunicação identificado como timely.

∀pi, pj ∈ Π, ∀t ∈ T : (∃ci/x ∈ Γ : timely(ci/x, t)) → (∃t′ ∈ T : t′ > t

∧ pi ∈ E(pj, t
′, live)

Definição 5.2 Um processo tem sua identificação inserida no conjunto uncertaini se
todos os seus canais de comunicação são identificados como untimely.

∀pi, pj ∈ Π, ∀t ∈ T : (∀ci/x ∈ Γ : untimely(ci/x, t)) → (∃t′ ∈ T : t′ > t

∧ pi ∈ E(pj , t
′, uncertain)

Nestas definições o predicado untimely(ci/j , t) indica que o canal de comunicação ci/j

é identificado como untimely no tempo t e o predicado timely(ci/j , t) indica que o canal
ci/j é identificado como timely no tempo t.

Na Figura 5.6 apresentamos a estrutura básica da implementação. Nesta Figura, o
detector de estados obtém informações do QoS Provider e fornece informações para as
aplicações e para o detector de defeitos. O detector de estado também mantém uma
representação do grafo DS, na qual a QoS de cada canal de comunicação é armazenada.
A informação contida neste grafo, somada às informações fornecidas pelo detector de
estado são utilizadas pelo detector de defeitos, que fornece para as aplicações as detecções
realizadas. A representação do grafo DS é utilizada pela implementação do modelo para
armazenar uma visão da QoS de cada canal de comunicação. Esta visão da QoS é
utilizada pelo detector de estado para identificar o estado de cada processo, de acordo
com as Definições 5.1 e 5.2.

Na subseção a seguir são apresentados os algoritmos que implementam o detector de
estado, e na subseção seguinte os algoritmos que implementam o detector de defeitos.

5.5.1 Algoritmos do Detector de Estado

O detector de estado dos processos executa distribúıdo em módulos, associados a cada
processo do sistema. Um módulo do detector de estado provê ao processo pi, ao qual
está associado, uma sáıda composta pelos conjuntos livei e uncertaini, identificando os
processos nos estados em execução e incerto do sistema, respectivamente. A detecção do
estado de um processo é baseada na QoS dos canais de comunicação ligados ao processo.
Esta QoS é informada aos processos pelo QoS Provider.
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Figura 5.6. Estrutura da implementação do modelo h́ıbrido e adaptativo.

No ińıcio da execução do detector de estado, o módulo do detector de estado associado
a cada processo pi do sistema obtêm informação sobre a QoS dos canais de comunicação
ligados ao processo pi, utilizando a função QoS(pi, pj,⊥) do QoS Provider (vide Seção
4.2.1), para todo processo pj ∈ Π, tal que pj 6= pi. Estas informações são trocadas por
todos os módulos e inseridas no grafo DSi, para cada processo pi. O grafo DSi é utilizado
pelo módulo do detector de estado associado ao processo pi para detectar o estado de
cada processo do sistema, de acordo com as Definições 5.1 e 5.2.

Cada módulo do detector de estado monitora continuamente a QoS dos canais de
comunicação ligados ao processo a ele associado, verificando alterações no estado dos
processos.

O detector de estado é composto por 4 procedimentos que são apresentados nas
Figuras 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10. Os procedimentos StartGraph(pi) (Figura 5.7) e State-
Process(livei, uncertaini) (Figura 5.8) são executados quando um módulo do detector
de estados é instalado em um processo. Estes procedimentos criam o grafo DSi para
cada processo pi e inserem as identificações dos processos do sistema nos conjuntos
livei e uncertaini. Os procedimentos UpdateGraph(pi) (Figura 5.9) e UpdateStatePro-
cess(px, livei, uncertaini) (Figura 5.10) são responsáveis por atualizar o grafo DSi e os
conjuntos livei e uncertaini.

O procedimento StartGraph(pi), o qual é apresentado na Figura 5.7 cria uma repre-
sentação do grafo DS i, para cada processo pi, e insere a identificação de todos os processos
no conjunto uncertaini (linhas 3 e 4). Este procedimento utiliza a função QoS(pi, pj,⊥),
a qual é fornecida pelo QoS Provider (ver Seção 4.2), para pesquisar a qualidade de serviço
dos canais de comunicação utilizados pelo processo pi, atualizando o grafo DSi (linhas
7 e 8). O grafo DSi é enviado para os demais módulos do detector de estados, através
da mensagem startqos(pi, DSi), informando a QoS dos canais de comunicação ligados ao
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1 Procedure StartGraph(pi)
2 begin
3 ∀px ∈ Π do
4 uncertaini = uncertaini ∪ {px}
5 ∀px, py ∈ Π : px 6= py do
6 DSi[px, py] = U
7 ∀px ∈ Π : px 6= pi do
8 DSi[pi, px] = QoS(ci/x)
9 send startqos(pi, DSi) for all pj : pj 6= pi

10 wait until ((received startqos(pj, DSj)) ∨ (pj ∈ downi)∨
11 (pj ∈ suspecti)), ∀pj ∈ Π : pj 6= pi

12 ∀ received message startqos(pj, DSj) do
13 ∀px such that ((px 6= pi) ∧ (px 6= pj)) do
14 DSi[pj , px] = DSj[pj , px]
15 livei = empty
16 StateProcess(livei, uncertaini)
17 end

Figura 5.7. Procedimento que cria uma representação do grafo DS.

1 Procedure StateProcess(livei, uncertaini)
2 begin
3 ∀px ∈ Π do
4 if (∃py ∈ Π : ((py 6= px) ∧ (DSi[px, py] = T ))) then
5 uncertaini = uncertaini − {px}
6 livei = livei ∪ {px}
7 end

Figura 5.8. Procedimento que identifica o estado dos processos.

processo pi (linha 9). Nas linhas seguintes deste procedimento são esperadas mensagens
startqos(pj, DSj) dos outros módulos do detector de estados, ligados a cada processo pj

do sistema, com informações sobre a QoS dos canais de comunicação utilizados por estes
módulos (linhas 10 e 11), o grafo DSi é atualizado com informações obtidas destas men-
sagens (linhas 12, 13 e 14), e é chamado o procedimento StateProcess(livei, uncertaini)
(Figura 5.8) para ser executado (linhas 15 e 16).

O procedimento StateProcess(livei, uncertaini) analisa o grafo DSi e identifica os
estados dos processos. Processos que possuam ao menos um canal de comunicação timely
têm sua identificação transferida do conjunto uncertaini para o conjunto livei (linhas
4 a 6) enquanto que os demais processos têm sua identificação mantida no conjunto
uncertaini (de acordo com as Definições 5.1 e 5.2).

O procedimento que mantém o grafo DSi e os conjuntos livei e uncertaini atualizados
é apresentado na Figura 5.9, e é composto de 5 tarefas concorrentes (task), as quais são
iniciadas pelo recebimento de mensagens espećıficas (task 1, task 2 e task 3) ou executam
continuamente analisando condições espećıficas dos processos (task 4 e task 5).
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1 Procedure UpdateGraph(pi)
2 cobegin
3 task 1
4 when receive changeqos(px, py, qos) from QoS Provider do
5 if (px /∈ downi) ∧ (py /∈ downi) then
6 DSi[px, py] = qos
7 send updateqos(px, py, qos) for all
8 UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini)
9 if px 6= pi then
10 UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini)
11 task 2
12 when receive updateqos(px, py, qos) do
13 DSi[px, py] = qos
14 UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini)
15 UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini)
16 task 3
17 when receive startqos(pj , DSj) do
18 ∀ px such that ((px 6= pi) ∧ (px 6= pj)) do
19 if (DSi[pj, px] = U) ∧ (DSj[pj, px] = T ) then
20 DSi[pj , px] = DSj[pj , px]
21 UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini)
22 UpdateStateProcess(pj , livei, uncertaini)
23 task 4
24 when a process px is inserted into the downi set do
25 ∀py ∈ Π, DSi[px, py] = T do
26 DSi[px, py] = U
27 UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini)
28 task 5
29 when a process px is inserted into the verifyi set do
30 ∀py ∈ verifyi do
31 if DSi[px, py] = T ∧ V erifychannel(cx/y) = U then
32 UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini)
33 UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini)
34 coend

Figura 5.9. Procedimento que mantém o grafo DS atualizado.
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A primeira tarefa (task 1) é executada quando uma mensagem changeqos(px, py, qos) é
recebida do QoS Provider. Esta mensagem indica que o canal de comunicação cx/y ligando
o processo px ao processo py teve a sua QoS alterada para o valor indicado na variável
qos. Esta mensagem é enviada pelos módulos do QoS Provider envolvidos na monitoração
e manutenção do canal cx/y, a partir da execução das funções DefineQoS(px, py, qos),
QoS(px, py, qosold) ou V erifyChannel(cx/y), ou pelo serviço de monitoração constante
dos canais de comunicação executado pelo QoS Provider. Esta mensagem é enviada para
os processos ligados ao canal (px e py). O grafo DSi é atualizado com a QoS alterada
do canal de comunicação cx/y (linha 6), e esta alteração é informada aos demais módulos
do detector de estado através da mensagem updateqos(px, py, qos) (linha 7). Esta tarefa
chama o procedimento UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini) (Figura 5.10) para ve-
rificar se houve alteração no estado dos processos px e py, se ambos são diferentes de pi

(linhas 8 e 10).
A tarefa 2 (task 2) é executada quando o módulo do detector de estado associado a um

processo (pi) recebe uma mensagem updateqos(px, py, qos). Esta mensagem foi enviada
pelo módulo do detector de estado de algum outro processo (px). Neste caso o módulo
associado a pi irá alterar o seu grafo DSi (linha 13) e verificar o estado dos processos px e
py executando o procedimento UpdateStateProcess(pj , livei, uncertaini), para cada um
destes processos (linhas 14 e 15).

A terceira tarefa (task 3) do procedimento StartGraph(pi) é executada quando o
módulo do detector de estado recebe uma mensagem startqos(pj , DSj), enviada por um
outro processo (pj), informando a QoS de um conjunto de canais de comunicação. Esta
mensagem não foi recebida durante a execução do procedimento StartGraph(pi) porque
o processo pi suspeitou erroneamente de uma falha do processo pj . Apenas canais indi-
cados como timely por pj, e que não tenham tido sua QoS alterada anteriormente por
pi (DSi[pj , px] = U) serão atualizados (linhas 19 e 20). Desta forma impede-se que o
grafo seja alterado para um estado incorreto, que já foi modificado, o que geraria uma in-
consistência. O procedimento UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini) é chamado para
verificar o estado dos processos que tiveram canais atualizados (linhas 21 e 22).

A tarefa 4 (task 4) deste procedimento é executada quando um processo (px) é
inserido no conjunto downi (linha 24), ou seja, processos que tiveram sua falha no-
tificada. Todos os canais de comunicação timely ligados a este processo (linha 25)
terão sua QoS alterada para untimely no grafo DSi (linhas 25 e 26), e os processos
ligados a estes canais têm seu estado analisado através da execução do procedimento
UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini) (linha 27).

A última tarefa deste procedimento (task 5) é executada quando a identificação de
um processo (px) é inserida pelo detector de defeitos em um conjunto chamado verifyi

(linha 29). Este conjunto é mantido pelo detector de defeitos e pelo detector de estado. O
conjunto verifyi é utilizado pelo detector de defeitos para indicar ao detector de estado a
suspeita de que processos inseridos no conjunto livei possam ter falhado sem ter sido cor-
retamente notificados. Esta possibilidade se deve a configurações do ambiente de imple-
mentação, descritas na Seção 5.5.2. Todos os canais timely ligados ao processo px (cx/y),
no qual o processo na outra extremidade do canal (py) também tiver sua identificação
inserida no conjunto verifyi, serão analisados através da função V erifyChannel(cx/y)
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1 Procedure UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini)
2 begin
3 if (px ∈ livei) ∧ (∀py ∈ Π : ((py 6= px) → (DSi[px, py] = U))) then
4 livei = livei − {px}
5 uncertaini = uncertaini ∪ {px}
6 else
7 if (px ∈ uncertaini) ∧ (∃py ∈ Π : ((py 6= px) → (DSi[px, py] = T ))) then
8 livei = livei ∪ {px}
9 uncertaini = uncertaini − {px}
10 end

Figura 5.10. Algoritmo que verifica a QoS do processo especificado no parâmetro.

(linha 31), do QoS Provider. Se forem identificadas alterações na QoS destes canais
o procedimento UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini) será chamado para atualizar o
estado dos processos ligados ao canal.

O procedimento UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini), que é apresentado na Fi-
gura 5.10 atualiza o estado de um processo (px), devido a alterações na QoS de algum
canal de comunicação ligado a este processo. Se o processo analisado não possuir ca-
nais de comunicação timely (linha 3), será transferido do conjunto livei para o conjunto
uncertaini (linhas 4 e 5). Se este processo tiver obtido um canal de comunicação timely
(linha 7) será transferido do conjunto uncertaini para o conjunto livei (linhas 8 e 9).

5.5.2 Algoritmo do Detector de Defeitos

Os módulos do detector de defeitos associados a cada processo enviam periodica-
mente mensagens are-you-alive para todos os demais módulos do detector de defeitos,
solicitando destes, em resposta, o envio de mensagens do tipo I-am-alive, através dos
canais de comunicação, segundo o modelo pull (ver Seção 3.6.2). O tempo esperado para
as respostas dos processos (timeout), em cada canal de comunicação cx/y, é definido pela
função Delay(px, py) do QoS Provider. No caso de canais de comunicação timely a função
Delay(px, py) informa limites de tempo conhecidos para a transferência de mensagens.
Portanto, para estes canais, o módulo do detector de defeitos provê notificações de falhas
de processos que de fato tenham falhado. Para canais untimely, os módulos do detec-
tor de defeitos produzem suspeitas de falhas, ou seja, detecções não confiáveis de falhas
de processos. Uma suspeita de falha pode se mostrar incorreta se o processo suspeito
continuar a executar e suas mensagens forem posteriormente recebidas pelo processo que
efetuou a suspeita.

Para calcular o timeout para o recebimento de cada mensagem I-am-alive é levado
em conta o RTT máximo obtido para o canal de comunicação utilizado para tranferir
as mensagens. O RTT máximo para cada canal é obtido pelos módulos do detector
de defeitos quando estes começam a executar através da função Delay(px, py) do QoS
Provider (vide Seção 4.2.1). Os valores obtidos para cada canal são atualizados durante
a execução do sistema, utilizando esta mesma função.

O procedimento Detection(pi), apresentado na Figura 5.11, monitora os processos do



5.5 uma implementação do modelo h́ıbrido e adaptativo 67

sistema. Este procedimento é composto de 5 tarefas.
A primeira tarefa do procedimento Detection(pi) (task1) efetua o envio de mensa-

gens are − you − alive(n, pi) para todos os processos do sistema (linha 7). n é um valor
inteiro, incrementado para identificar as mensagens are-you-alive enviadas. Estas men-
sagens são enviadas periodicamente, a cada intervalo de monitoramento, indicado pela
variável MonitoringInterval. Ao enviar cada mensagem are-you-alive(n, pi), a tarefa
calcula um timeout para o recebimento da mensagem I-am-alive(n, pj) em resposta, para
cada processo pj do sistema. Os valores de timeout são armazenados no array timeouti,
indexado pelo número da mensagem, n, e pela identificação do processo monitorado, pj .
Estes tempos são calculados somando o tempo atual, obtido do relógio local, com o RTT
calculado para o canal ci/j , obtido através da função Delay(pi, pj), do QoS Provider, com
um valor de erro (timeouti[n, pj] = CTi() + Delay(pi, pj) + α na linha 8).

A tarefa seguinte deste procedimento (task2) efetua o monitoramento dos processos
do sistema. Sempre que o timeout para um processo não notificado (processo que não
pertença ao conjunto downi) seja alcançado (tempo obtido do relógio local for superior
ao do timeout) sem o recebimento de uma mensagem I − am − alive(n, pj) do processo
monitorado, este processo será analisado (linha 11). Se o processo monitorado pertencer
ao conjunto livei e o canal de comunicação utilizado para a monitoração for timely (li-
nhas 12 e 13), o processo monitorado (pj) tem sua falha notificada (linhas 14 a 16). A
identificação do processo monitorado será retirada do conjunto livei (linha 16) e inserida
no conjunto downi (linha 14), sendo enviada uma mensagem notification(pi, pj) para
todos os processos do sistema (linha 15). Para verificar se o canal ci/j é de fato timely é
utilizado o grafo DS e a função QoS(pi, pj) do QoS Provider (vide Seção 4.2.1). A Função
QoS(pi, pj) é utilizada para se ter certeza de que um canal de comunicação identificado
no grafo DS como timely permanece timely, uma vez que os canais podem ter a sua QoS
alterada durante a execução. Se o canal de comunicação utilizado para a monitoração
for untimely, a identificação do processo será inserida no conjunto verifyi, indicando ao
detector de estado que este processo deve ter o seu estado verificado (linha 18). Esta ação
tem o objetivo de identificar uma situação na qual dois processos pertencentes ao con-
junto livei e que possuam um canal timely ligando-os, possam falhar ao mesmo tempo,
e não ser detectados. Se o processo monitorado pertencer ao conjunto uncertaini (linha
20), terá sua identificação inserida no conjunto suspectedi (linha 21).

A terceira tarefa (task 3 ) é executada sempre que uma mensagem I−am−alive(x, pj)
é recebida pelo detector de defeitos, onde x identifica o número da mensagem are−you−
alive(n, pj) enviada por pi (x = n). Se o timeout para o recebimento desta mensagem
tiver sido alcançado (linha 25), a situação do processo será analisada. Se o processo
que enviou a mensagem for um processo suspeito (pj ∈ suspectedi), ele será retirado
do conjunto suspectedi (linha 27). Esta situação caracteriza uma suspeita errônea de
uma falha. Se o processo monitorado estiver em observação (pj ∈ verifyi), ele terá sua
identificação retirada do conjunto verifyi (linha 29).

A tarefa 4 (task 4) é executada quando uma mensagem notification(px, pj) for rece-
bida pelo detector de defeitos (linha 31), indicando a falha de um processo (px notifica
a falha de pj). Ao receber esta mensagem, o módulo do detector de defeitos insere a
identificação do processo notificado (pj) no conjunto downi, caso ainda não seja um ele-
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1 Procedure Detection(pi)
2 cobegin
3 task 1
4 n = 0
5 for every MonitoringInterval do

6 n = n + 1
7 ∀pj , pj 6= pi do
8 timeouti[n, pj] = CTi() + Delay(pi, pj) + α
9 send are-you-alive(n, pi) to pj

10 task 2
11 when ∃pj, ((pj /∈ downi) ∧ (CTi() > timeouti[pj ]) ∧ (not received[n, pj ])) do
12 if ((pj ∈ livei) then
13 if ((DSi[pi, pj] = T ) ∧ (QoS(pi, pj) = T )) then
14 downi = downi ∪ {pj} ;
15 send notification(pi, pj) to every px, such that ((px 6= pi) ∧ (px 6= pj))
16 livei = livei − pj

17 else
18 verifyi = verifyi ∪ {pj}
19 else
20 if ((pj ∈ uncertaini) ∧ (pj 6= suspectedi)) then
21 suspectedi = suspectedi ∪ {pj}
22 task 3
23 when i-am-alive(x, pj) is received from pj do
24 received[x, pj ] = true
25 if CTi() > timeouti[x, pj] then
26 if (pj ∈ suspectedi)then
27 suspectedi = suspectedi − pj

28 else
29 verifyi = verifyi − pj

30 task 4
31 when notification(px, pj) is received do
32 if pj /∈ downi then
33 downi = downi ∪ {pj}
34 if pj ∈ livei then
35 livei = livei − pj

36 else
37 uncertaini = uncertaini − pj

38 if px ∈ suspectedy then
39 suspectedi = suspectedi − pj

40 task 5
41 when are-you-alive(x, pj) is received from pj do
42 send i-am-alive(x, pi) to pj

43 coend

Figura 5.11. Algoritmo que monitora os processos e detecta defeitos.
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mento deste conjunto (linhas 32 e 33). A identificação do processo notificado é retirada
do conjunto livei (linha 35), se for um elemento deste conjunto (linha 34), ou do con-
junto uncertaini (linha 37), em caso contrário. Um vez que processos diferentes possuem
visões diferentes do sistema, é posśıvel que px tenha detectado a falha de pj , executando
as linhas 12 a 16 do procedimento Detection(px), e que pj seja um elemento do conjunto
uncertaini. Esta visão diferente do estado dos processos se deve a atrasos na atualização
do estado dos processos, por parte do detector de estado. Se o processo notificado for
também um elemento do conjunto suspectedi, terá sua identificação retirada deste con-
junto (linhas 38 e 39).

A última tarefa (task 5) é executada quando uma mensagem are-you-alive(x, pj) en-

viada pelo processo pj é recebida pelo detector de defeitos (linha 41). É enviada em
resposta uma mensagem I-am-alive(x, pi) para o processo pj (linha 42), com o mesmo
número identificador da mensagem are-you-alive(x, pj) recebida.

Apesar da adaptação do detector de defeitos ser efetuada em tempo de execução, esta
adaptação só acontece quando os módulos do detector de estado e do detector de defeitos
recebem mensagens do QoS Provider informando alterações no ambiente de execução.
Como a transferência de mensagens não é instantânea, mas demanda tempo, dependendo
do sistema de comunicação, a adaptação do sistema também não acontece de forma
instantânea. Entretanto, o fato da representação que cada módulo possui do sistema, em
muitos casos, não refletir (grafo DS) necessariamente o estado corrente deste, o detector
de defeitos não apresenta inconsistências na detecção. Quando um processo deixar de
possuir canais de comunicação timely ele não poderá ser notificado pelos módulos do
detector de defeitos associados a qualquer processo, e quando os módulos perceberem a
mudança no estado do processo, poderão passar a suspeitar de posśıveis defeitos, tendo a
identificação deste processo sido transferida do conjunto livei para o conjunto uncertaini.
Um processo que venha a adquirir um canal de comunicação timely poderá ser suspeito
erroneamente por algum módulo do detector de defeitos até que este módulo transfira
a identificação deste processo do conjunto uncertaini para o conjunto livei, ao receber
uma mensagem informando a alteração na QoS do canal de comunicação. Embora esta
possibilidade não gere inconsistência no detector de defeitos, alterações no estado de um
processo podem gerar problemas na execução de aplicações distribúıdas que utilizem o
detector. No Caṕıtulo 6 é analisado o comportamento de um protocolo de consenso, o
qual executa utilizando um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt apresentada nesta tese,
e que apresenta algumas restrições com relação a alterações no estado dos processos.

5.6 PROVAS FORMAIS

Nesta Seção são apresentadas provas formais de que a implementação dos detectores
de estado e de defeitos apresentadas satisfazem as propriedades descritas nas Seções 5.3
e 5.4.
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5.6.1 Provas das Propriedades do Detector de Estado

Os teoremas a seguir provam as propriedades Strong Completeness e Eventual Strong
Accuracy do detector de estado dos processos. As provas destas propriedades são baseadas
nos algoritmos do detector de estado (Figuras 5.7 e 5.8), nas Definições 5.1 e 5.2 e nas
Propriedades 4.2 e 4.1 do QoS Provider.

Teorema 5.1 O detector de estado apresenta a propriedade strong completeness -
Toda transição no estado de um processo entre live e uncertain será detectada por todos
os processos corretos do sistema, em um tempo finito.

∀t, t′ ∈ T, ∀pi, pj ∈ Π − F (t′) : t′ > t ∧ ((uncertain(pi, t) ∧ live(pi, t
′)) →

(∃t′′ ∈ T : t′′ ≥ t′ ∧ pi ∈ E(pj , t
′′, live))) ∧ ((live(pi, t)∧

uncertain(pi, t
′)) → (∃t′′ ∈ T : t′′ ≥ t′ ∧ pi ∈ E(pj , t

′′, uncertain)))

Prova Esta prova é baseada nas Propriedades 4.1 e 4.2 do QoS Provider, nas definições
5.1 e 5.2, e nos algoritmos StartGraph(pi) (Figura 5.7), StateProcess(livei, uncertaini)
(Figura 5.8), UpdateGraph(pi) (Figura 5.9) e UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini)
(Figura 5.10), executados para cada processo pi ∈ Π. A prova é desenvolvida por con-
tradição, assumindo que um processo correto, py, efetua uma transição de estado (todos
os canais de comunicação de py passaram a untimely e py assumiu o estado incerto -
uncertain)) no tempo t ∈ T , e que esta transição de estado (e por conseqüência o novo
estado assumido por py) não será detectada pelo processo correto pi em nenhum momento
t′ ≥ t.

Nesta prova é levado em consideração se o tempo t ocorre logo após a criação de py,
quando ele inicia a execução do procedimento StartGraph(py), ou se ocorre enquanto py

executa o procedimento UpdateGraph(py), pois a identificação do estado de um processo
só pode ser alterada pelo Procedimento StateProcess(livey, uncertainy), que é chamado
pelo Procedimento StartGraph(py) uma única vez, durante a instalação do detector de
estado, ou pelo Procedimento UpdateStateProcess(px, livey, uncertainy), chamado pelo
Procedimento UpdateGraph(py) sempre que ocorre uma alteração na QoS de um canal
de comunicação.

i) t ocorre logo após py ser criado.

• Como o tempo t ocorre logo após a criação de py, quando este processo executa
o procedimento StartGraph(py), a QoS negociada e estabelecida para os ca-
nais de comunicação ligados a py determinam o estado de py, de acordo com as
Definições 5.1 e 5.2. Ao executar este procedimento py verifica a QoS de seus
canais de comunicação, utilizando a função QoS(py, pz,⊥) do QoS Provider
para cada canal que liga py a cada processo pz ∈ Π, e insere esta informação
em seu grafo DSy (linhas 7 e 8). De acordo com a Propriedade 4.1 do QoS
Provider, os módulos do QoS Provider, quando consultados, sempre informam
ao processo que efetuou a consulta a QoS que estiver sendo provida ao ca-
nal de comunicação monitorado. py envia uma mensagem startqos(py, DSy)
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a todos os demais processos, informando a QoS dos seus canais (linha 9), e
por conseqüência o seu estado. A mensagem startqos(py, DSy) enviada por
py a pi será recebida por pi, uma vez que os canais de comunicação são assu-
midos como confiáveis. Entretanto, esta mensagem poderá ser recebida por
pi ao executar as linhas 10 e 11 do Procedimento StartGraph(pi) , se py não
tiver sido suspeito por pi, ou ao executar as linhas 16 a 22 do Procedimento
UpdateGraph(pi) , em caso contrário.

a. No primeiro caso, a mensagem startqos(py, DSy) é recebida por pi no
tempo t′ > t, durante a execução do procedimento StartGraph(pi) e o
grafo DSy é utilizado para atualizar a QoS dos canais de comunicação
ligados a py no grafo DSi (linhas 12 a 14 do procedimento). Neste caso,
ao executar o procedimento StateProcess(livei, uncertaini) (chamado na
linha 16 do procedimento StartGraph(pi)), o estado de py é detectado
analisando o grafo DSi. O procedimento StateProcess(livei, uncertaini)
analisa todos os canais de comunicação ligados ao processo py. Se ao
menos um destes canais for timely (condição da linha 4), py é transferido
do conjunto uncertaini para o conjunto livei (linhas 5 e 6, de acordo
com a definição 5.1). Se nenhum dos canais for timely, a identificação de
py é mantida no conjunto uncertaini (a identificação de py foi inserida
no conjunto uncertaini na linha 4 do procedimento StartGraph(pi)). pi

detecta o estado de py corretamente em um tempo t′ > t.

b. No segundo caso, a mensagem startqos(py, DSy) enviada por py é rece-
bida por pi no tempo t′ > t, ao executar a tarefa 3 (linhas 16 a 22) do
procedimento UpdateGraph(pi). Esta tarefa atualiza a QoS dos canais de
comunicação ligados ao processo py no grafo DSi e chama o procedimento
UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini) (linha 22). Este procedimento
analisa o grafo DSi com relação ao processo py. Se este processo per-
tencer ao conjunto livei e não possuir canais de comunicação timely, será
transferido para o conjunto uncertaini (linhas 3 a 5, de acordo com a de-
finição 5.2). Se o processo py pertencer ao conjunto uncertaini e possuir
ao menos um canal de comunicação timely, será transferido para o con-
junto livei (linhas 7 a 9 do procedimento, de acordo com a Definição 5.1).
Como conseqüência, o estado assumido pelo processo py na transição de
estado efetuada no tempo t é detectada corretamente pelo processo pi em
um tempo t′ > t.

ii) t ocorre durante a execução de py.

• Para que o estado do processo py tenha sido modificado durante a execução
é necessário que a QoS de um ou mais canais de comunicação ligados a este
processo tenha sido alterada. De acordo com a Propriedade 4.2 estas alterações
são informadas ao processo pi pelo módulo do QoS Provider abrigado no host
no qual pi executa, através da mensagem changeqos(py, pz, qos), para cada
canal cy/z que tenha sido modificado, em algum momento após a alteração.
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Ao receber uma mensagem changeqos(py, pz, qos), py executa a tarefa 1 (task
1) do procedimento UpdateGraph(py) (linhas 3 a 10). py atualiza a QoS do
canal de comunicação cy/z no grafo DSy (linha 6) e envia uma mensagem
updateqos(py, pz, qos) para todos os processos em Π (linha 7). Como os canais
de comunicação são confiáveis, pi recebe a mensagem updateqos(py, pz, qos)
enviada por py e executa a tarefa 2 (task 2) (linhas 11 a 15 do algoritmo
UpdateGraph(pi)). pi atualiza o seu grafo DSi com a QoS do canal cy/z (linha
13) e chama o procedimento UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini) para
verificar o estado corrente do processo py (linha 14 ou 15). Este procedimento
atualiza o estado de py transferindo a identificação deste processo entre os
conjuntos livei e uncertaini, de acordo com as definições 5.1 e 5.2 sobre o
estado dos processos. Portanto, a transição de estado ocorrida com o processo
py no tempo t é detectada corretamente pelo processo pi no tempo t′ > t.

Como conseqüência, existe um tempo t′ > t, quando a transição de estado ocorrida
pelo processo py no tempo t (e o seu novo estado) é detectada pelo processo pi, o que
contradiz a suposição inicial da prova, provando o teorema.

Teorema 5.2 O detector de estado apresenta a propriedade strong accuracy -
Nenhuma detecção de uma transição de estado entre live e uncertain para um processo,
efetuada por qualquer processo correto do sistema, será incorreta.

∀t, t′ ∈ T, ∀pi, pj ∈ Π − F (t) : t′ < t ∧ (((pi ∈ E(pj, t
′, uncertain)∧

pi ∈ E(pj, t, live)) → (∃t′′, t′′′ ∈ T : (t′′ ≤ t ∧ t′′′ < t′′) → (uncertain(pi, t
′′′)

∧live(pi, t
′′)))) ∧ ((pi ∈ E(pj , t

′, live) ∧ pi ∈ E(pj, t, uncertain)) →
(∃t′′, t′′′ ∈ T : (t′′ ≤ t ∧ t′′′ < t′′) → (live(pi, t

′′′) ∧ uncertain(pi, t
′′)))

Prova Esta prova é baseada nas Definições 5.1 e 5.2 sobre o estado dos processos, na
Propriedade 4.1 do QoS Provider e nos algoritmos StartGraph(pi) (Figura 5.7), StatePro-
cess(livei, uncertaini) (Figura 5.8), UpdateGraph(pi) (Figura 5.9) e UpdateStateProcess
(py, livei, uncertaini) (Figura 5.10). A prova é desenvolvida por contradição, assumindo
que um processo correto pi detectou uma transição de estado do processo correto py no
tempo t, e que tal transição de estado não ocorreu com o processo py em nenhum tempo
t′ < t.

O processo pi detecta uma transição no estado de qualquer processo ao executar o Pro-
cedimento StateProcess(livei, uncertaini), chamado pelo Procedimento StartGraph(pi),
ou o algoritmo UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini), chamado pelo Procedimento
UpdateGraph(pi).

Se pi executa o procedimento StateProcess(livei, uncertaini), que é chamado pelo
procedimento StartGraph(pi), e detecta uma transição no estado de py, a transição de-
tectada foi de uncertain para live, e foi realizada por existir no grafo DSi referência a
algum canal de comunicação timely ligado ao processo py (canal cy/z). A identificação de
um canal timely (cy/z) ligado a py no grafo DSi foi feita por pi ao executar as linhas 12 a
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14 do algoritmo StartGraph(pi), após pi ter recebido uma mensagem startqos(py, DSy)
de py. Como os canais de comunicação são confiáveis, esta mensagem foi enviada pelo pro-
cesso py, durante a execução do procedimento StartGraph(py) (linha 9). Como o canal
cy/z é identificado como timely no grafo DSy, esta identificação foi obtida pela execução
da função QoS(py, pz,⊥) do QoS Provider (linha 8 do procedimento StartGraph(py)), e
segundo a Propriedade 4.1, esta função sempre identifica a QoS realmente sendo provido
ao canal monitorado. Por conseqüência, o processo py possui ao menos um canal timely
(canal cy/z), sendo então um processo em execução (live) (de acordo com a definição 5.1),
e tendo efetuado uma transição de estado (todos os processos iniciam no estado incerto,
uma vez que todos os canais de comunicação são criados untimely), o que contradiz a
suposição inicial da prova.

Se ao executar o algoritmo UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini), pi detecta uma
transição no estado de py, este procedimento foi chamado a partir do procedimento
UpdateGraph(pi). As 5 tarefas deste procedimento podem ter realizado esta chamada.

i) A tarefa 1 (task 1) é executada por pi ao receber uma mensagem changeqos(pv, pw,
qos) enviada pelo QoS Provider, na qual pv = py ou pw = py. Esta mensagem indica
uma alteração na QoS de um canal de comunicação ligado ao processo py. Esta
alteração é inserida no grafo DSi (linha 6) e utilizada para detectar a transição
no estado de py pelo procedimento UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini) (cha-
mado na linha 8 ou na linha 10), de acordo com as definições 5.1 e 5.2. De acordo
com a Propriedade 4.1, o QoS Provider sempre detecta a QoS que de fato é provida
ao canal de comunicação monitorado, e portanto, o canal informado de fato tem a
sua QoS igual ao valor qos, e o processo py efetuou a transição de estado detectada
por pi, o que contradiz a suposição inicial da prova.

ii) A tarefa 2 (task 2) é executada por pi ao receber uma mensagem updateqos(pv, pw,
qos), indicando uma alteração na QoS do canal cv/w, e esta alteração é inserida no
grafo DSi (linha 13). Se esta alteração no grafo DSi foi suficiente para permitir a
detecção de uma transição no estado do processo py, de acordo com as definições
5.1 e 5.2, então pv = py ou pw = py. Uma mensagem updateqos(pv, pw, qos) só
pode ter sido enviada por um outro processo (pv ou pw), ao executar a tarefa 1
(task 1) do procedimento UpdateGraph(pz), sendo pz = pv ou pz = pw (linha 7).
O processo pz executa a tarefa 1 deste procedimento ao receber uma mensagem
changeqos(pv, pw, qos), do QoS Provider, informando a alteração na QoS do canal
cv/w. De acordo com a Propriedade 4.1, o QoS Provider sempre informa a QoS
que é provida realmente a um canal, e consequentemente, a transição de estado do
processo py detectada por pi de fato aconteceu, o que contradiz a suposição inicial
da prova.

iii) A tarefa 3 (task 3) é executada por pi ao receber uma mensagem startqos(pz, DSz)
do processo pz. O grafo DSz é utilizado para atualizar no grafo DSi a QoS de
canais de comunicação ligados ao processo pz que sejam timely. O grafo DSi é uti-
lizado pelo procedimento UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini) para detectar
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uma transição no estado de py. Como só são realizadas alterações na QoS de ca-
nais para timely (linhas 19 e 20 do procedimento UpdateGraph(pi)), pi identificou
uma transição de estado no processo py transferindo sua identificação do conjunto
uncertaini para o conjunto livei, de acordo com as definições 5.2 e 5.1. A men-
sagem startqos(pz, DSz) foi enviada pelo processo pz ao executar o procedimento
StartGraph(pz) (linha 9 deste procedimento), após obter do QoS Provider a QoS
de todos os canais de comunicação que ele utiliza, através da função QoS(pz, pw,⊥)
(linhas 7 e 8) e inserido esta informações no grafo DSz. De acordo com a Pro-
priedade 4.1, o QoS Provider sempre informa a QoS correta, para qualquer canal
monitorado. Consequentemente, o processo py de fato teve seu estado alterado, o
que contradiz a suposição inicial da prova.

iv) A tarefa 4 (task 4) é executada por pi sempre que um processo pz tem sua fa-
lha notificada pelo módulo do detector de defeitos associado a pi (linha 24 do
algoritmo UpdateGraph(px)). Esta tarefa altera a QoS de todos os canais de co-
municação ligados ao processo que falhou para untimely. Como o processo pz fa-
lhou, seus canais não poderão ser considerados para monitorar outros processos,
nem portanto para garantir que um outro processo esteja de fato em execução, e
que no caso de uma falha seja corretamente detectado, uma vez que pz não po-
derá notificar falhas em nenhum outro processo. Se ao executar o procedimento
UpdateStateProcess(py, livei, uncertaini) após a modificação da QoS do canal cx/y

para untimely, é detectada uma transição no estado de py para incerto (uncertain),
então py não possui mais nenhum canal timely (cz/y era seu único canal timely).
Portanto, py efetuou uma transição para o estado incerto (uncertain), o que con-
tradiz a suposição inicial da prova.

v) A tarefa 5 (task 5) é executada por pi sempre que a identificação de um pro-
cesso (pv) é inserida no conjunto verifyi. Esta tarefa verifica, através da função
V erifyChannel(cv/w) do QoS Provider, a QoS de todos os canais de comunicação
ligando o processo cuja identificação foi inserida no conjunto verifyi a todos os
demais processos cuja identificação também é um elemento deste conjunto (linhas
30 e 31). Se houve modificação na QoS de um dos canais de comunicação verifi-
cados, o procedimento UpdateStateProcess(pz, livei, uncertaini) é chamado para
atualizar o estado dos processos pv e pw. Se o estado do processo py foi alterado
nesta situação então py = pv ou py = pw. Como a alteração no estado de py se
deve a mudança na QoS de um canal ligado a este processo para untimely, então
este era o único canal timely ligado a py, e a identificação de py é corretamente
transferida de livei para uncertaini, o que contradiz a suposição inicial da prova.

Como em todas as situações a transição detectada por pi no processo py de fato
ocorreu, contradizendo a suposição inicial da prova, o teorema está provado.

5.7 PROVAS DAS PROPRIEDADES DO DETECTOR DE DEFEITOS

Nesta seção são apresentadas as provas das Propriedades 5.3 Strong Completeness,
5.4 Eventual Weak Accuracy e 5.5 Conditional Strong Accuracy do detector de defeitos
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⋄SAdapt aqui apresentado.
A prova da propriedade Strong Completeness (Teorema 5.3) é baseada no algoritmo

Detecção apresentado na Figura 5.11 e na Propriedade 5.1 Strong Completeness do detec-
tor de estado (Teorema 5.1). Esta prova também leva em consideração que os processos
têm seu estado detectado, sendo que suas identificações são inseridas nos conjuntos livei

e uncertaini, e que quando um processo falha ele pára de responder às solicitações para
o envio de mensagens I − am − alive(px). A prova analisa todas as situações existentes
considerando o estado dos processos e a forma como estes processos têm seu estado iden-
tificado. No caso de processos cuja identificação pertence ao conjunto livei, a QoS dos
seus canais de comunicação também é considerada nas detecções de falhas. São, portanto,
analisadas 5 situações posśıveis.

Teorema 5.3 O detector de defeitos ⋄SAdapt apresenta a Propriedade Strong Comple-
teness - Toda as falhas de processos serão detectadas permanentemente por todos os
processos corretos (como suspeita ou como notificação) em um tempo finito.

∀F, ∀H ∈ D(F ), ∀t ∈ T, ∀pi, pj ∈ Π, : ((pi ∈ F (t)) ∧ (pi /∈ (H(pj, t, down)∪
H(pj, t, suspected)))) → (∃t′ ∈ T : ((t′ > t) → (pi ∈ H(pj, t

′, down)∨
pi ∈ H(pj, t

′, suspected))))

Prova
Esta prova é constrúıda por contradição, supondo existir um processo, px, que falha no

tempo t, e cuja falha não será detectada por algum processo correto. Conseqüentemente,
supõem-se a existência de um processo correto, py, que não irá detectar a falha do processo

px. É assumido que t′ > t é o momento em que o processo py já recebeu a última mensagem
I−am−alive(px) enviada por px (após falhar de forma silenciosa px interrompe o envio de
mensagens), e no qual o valor do relógio local de py se torna superior ao timeout calculado
para a recepção da próxima mensagem I − am − alive(px) (CTy() > timeouty[px]), ou
seja, o momento em que py detecta a ausência de uma mensagem I − am − alive(px).

No tempo t′, py inicia a execução da tarefa 2 do procedimento Detection(py), uma vez
que a condição CTy() > timeouty[px] é satisfeita, e a partir deste tempo py não receberá
mensagens I−am−alive(px) do processo px. A seguir são analisadas as posśıveis situações
que podem ocorrer.

i) px não possúıa canais timely no tempo t.

a. px ∈ uncertainy no tempo t′ (px ∈ E(py, t
′, uncertain)).

• No momento t′, como CTy > timeouty[px] (conforme definido na suposição
inicial da prova) e px ∈ uncertainy, o comando if da linha 20 do proce-
dimento Detection(py) (Figura 5.11) é satisfeito e py executa a linha 21
deste procedimento, inserindo px no conjunto suspectedy. Como py não
receberá mensagens I − am − alive(px) de px, py não irá retirar a iden-
tificação de px do conjunto suspectedy, portanto, a partir do momento
t′ > t, o processo py passa a suspeitar de forma permanente do processo
px.
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b. px ∈ livey no momento t′ (px ∈ E(py, t
′, live).

• Se px não possúıa canais timely no tempo t, quando falhou, então o canal
cx/y, utilizado por py para monitorar px, também era untimely. Como no
tempo t′, px pertencia ao conjunto livei, quando py executar a tarefa 2 do
procedimento Detection(py) irá inserir a identificação de px no conjunto
verifyy, porque a condição do if da linha 12 é satisfeita (px ∈ livey), mas
a condição do if da linha 13 não é satisfeita (QoS(px, py) = U). Se px

pertence ao conjunto livei mas não possui canais de comunicação timely
então px possúıa ao menos um canal de comunicação timely, ligando-o a
algum outro processo, digamos pz, e em algum tempo t−1 < t o canal cx/z

teve sua QoS alterada para untimely. De acordo com a Propriedade Strong
Completeness do detector de estado, em algum momento, t′′ > t − 1, o
módulo do detector de estado do processo py irá atualizar o estado do pro-
cesso px, inserindo este processo no conjunto uncertainy. Como no tempo
t′ tem-se que px ∈ livey, o processo py só atualizou o estado de px no tempo
t′′ > t′, portanto px ∈ E(py, t

′′, uncertain). No tempo t′′′ > t′′, quando um
novo timeout para o processo px for alcançado por py, py irá novamente
executar a tarefa 2 do procedimento Detection(py). py executa a linha 21
deste Procedimento, e passa a suspeitar de px, permanentemente.

ii) px possui ao menos um canal de comunicação timely no tempo t.

a. px ∈ livey (px ∈ E(py, t
′, live)) e cx/y é timely no tempo t′.

• Ao executar o procedimento Detection(py) no tempo t′, os comandos if
das linhas 12 e 13 são satisfeitos, e a identificação de px é transferida do
conjunto livey para o conjunto downy (linhas 14 e 16). Conseqüentemente,
a partir do tempo t′, py detecta a falha de px permanentemente.

b. px ∈ live (px ∈ E(py, t
′, live)) e cx/y é untimely no momento t′.

• Como px possui ao menos um canal timely e o canal cx/y é untimely,
existe um canal de comunicação cx/z que é timely, ligando px ao processo
pz. O processo pz detecta a falha do processo px ao executar a tarefa 2 do
procedimento Detection(pz), quando a condição CTz() > timeoutz [px] é
satisfeita (como descrito no item anterior desta prova). pz transfere a iden-
tificação de px do conjunto livez para o conjunto downz, e envia mensagens
notification(pz , px) para todos os processos do sistema. Como os canais
de comunicação são confiáveis, py recebe a mensagem notification(pz , px),
informando a falha de px, no tempo t′′.

i. Se t′′ < t′, py recebe a mensagem notification(pz , px) antes de o
timeout para o processo px ser alcançado. Neste caso py executa a
tarefa 4 e transfere a identificação do processo px de livey para downy

(linhas 33 e 35). No tempo t′, nenhuma ação será executada, pois a
condição da linha 12 (px ∈ livey) não será satisfeita. py detecta a falha
de px, permamentemente.
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ii. Se t′′ > t′, no momento t′ o processo py executa a tarefa 2, e como
cx/y é untimely, a identificação de px será inserida no conjunto verifyy

(linha 18). Neste caso o processo py detecta a falha de px no tempo t′′,
quando receber a mensagem notification(pz , px) (linha 31), e transfe-
rir a identificação de px de livey para downy (linhas 33 e 35). Portanto,
nesta situação, após o momento t′′, py detecta px de forma permanente.

c. px ∈ uncertain no tempo t′ (px ∈ E(py, t
′, uncertain)).

• Se px ∈ uncertainy no tempo t′, em algum tempo t−2 < t′ px não possúıa
canais de comunicação timely (devido à Definição 5.2 e à Propriedade 5.2).
Como no tempo t, quando falhou, px possúıa algum canal de comunicação
timely, a QoS de algum canal de px (cx/z) foi alterada para timely, al-
terando o estado de px, em um tempo t − 1, tal que t − 2 < t − 1 < t.
Como no tempo t o canal cx/z é timely, o processo pz detecta a falha do
processo px ao executar a tarefa 2 do procedimento Detection(pz), quando
a condição CTz() > timeoutz[px] é satisfeita. pz transfere a identificação
de px do conjunto livez para o conjunto downz (linhas 14 e 16), e envia
mensagens notification(pz , px) para todos os processos do sistema (linha
15). py recebe a mensagem notification(pz , px) enviada por pz no tempo
t′′.

i. Se t′′ < t′, py executa a tarefa 4 do procedimento Detection(py), ao
receber a mensagem notification(pz , px), e transfere a identificação
de px de uncertainy para downy (linhas 33 e 37). px é tem sua falha
detectada por py, permanentemente.

ii. Se t′ < t′′, py executa a tarefa 2 do procedimento Detection(py)
(pois a condição CTy() > timeouty[px] da linha 11 é satisfeita), e
como px /∈ livey (if da linha 12), py executa as linhas 20 3 21 deste
procedimento inserindo a identificação de px no conjunto suspectedy

(pois a condição px ∈ uncertainy ∧ px /∈ suspectedy da linha 20 é
satisfeita). No tempo t′′, quando o processo py receber a mensa-
gem notification(pz , px) (linha 31), py executa a tarefa 4 do proce-
dimento Detection(py) e transfere a identificação de px de uncertainy

para downy (linhas 33 e 37), retirando esta identificação do conjunto
suspectedy (linha 39). Nesta situação, px também é detectado de
forma permanente por py.

Como mostrado em todas as situações posśıveis, o processo py detecta a falha do
processo px permanentemente, em um tempo finito de sua execução, o que contradiz a
suposição inicial da prova, provando o teorema.

A prova da Propriedade Eventual Weak Accuracy (Teorema 5.4) é baseada no al-
goritmo Detection(py) (Figura 5.11) e na suposição assumida na Seção 5.1 (Modelo de
Sistema) de que existe um tempo finito GST não conhecido, a partir do qual cada canal
de comunicação ci/j passa a apresentar um limite ∆i/j para transferência de mensagens,
o qual não é conhecido (sistema parcialmente śıncrono).
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Teorema 5.4 O detector de defeitos ⋄SAdapt apresenta a Propriedade Eventual Weak
Accuracy - Existe um tempo a partir do qual um processo correto não será suspeito
(erroneamente) por nenhum outro processo.

∀F, ∀H ∈ D(F ), ∃t ∈ T, ∀t′ ∈ T, ∃pi ∈ Π − F (t′), ∀pj ∈ Π, ∀t′′ ∈ T : (t′′ > t) →

(pi /∈ (H(pj, t
′′, down) ∪ H(pj, t

′′, suspected)))

Prova
O tempo GST é assumido como sendo o tempo, a partir do qual, os limites ∆i/j para

transferência de mensagens em cada canal de comunicação ci/j, para quaisquer processos
pi e pj, e Φz para a execução de cada processo pz, passam a valer. Estes limites não são
conhecidos.

A prova é desenvolvida por contradição, assumindo a existência de 2 processos cor-
retos, px e py, e que py continuará suspeitando px após um tempo t. Também é as-
sumido o tempo t′ ≥ GST como sendo o tempo a partir do qual a última mensagem
I-am-alive(n, px), solicitada ao processo px pelo processo py antes do tempo GST , já foi
recebida por py. A partir do tempo t′, todas as mensagens are-you-alive(n, py) e I-am-
alive(n, px) são transferidas entre px e py com um limite de tempo ∆x/y, e todas as ações
executadas pelo processo px são terminadas com um limite de tempo Φx. Portanto, exis-
tirá um limite de tempo, RTTy/x, entre o envio de uma mensagem are-you-alive(n, py)
para px e a recepção da mensagem I-am-alive(n, px) por py.

Apesar de após o tempo t′ o limite de tempo RTTy/x ser válido, é posśıvel que
Delay(py, px) + α < RTTy/x, uma vez que o limite RTTy/x não é conhecido.

Como descrito no Caṕıtulo 4, a função Delay(py, px) calcula de forma probabiĺıstica o
tempo de RTT para o canal cx/y, uma vez que este canal é untimely, atualizando o valor
calculado cada vez que a função é chamada. Este cálculo leva em consideração tempos
crescentes de RTT obtidos no envio de mensagens, ao monitorar e analisar o canal de
comunicação. Desta forma, existirá um tempo t > t′ tal que Delay(py, px)+α ≥ RTTy/x.
A partir deste tempo, a condição CTy() > timeouty[n, px] (condição para que ocorra
alguma detecção, na linha 11 do algoritmo Detection(py)) não será mais válida, uma vez
que o timeout calculado para a recepção de cada mensagem I-am-alive(n, px) será sempre
superior ao limite real válido para a recepção destas mensagens. Desta forma py não mais
irá suspeitar px, o que contradiz a suposição inicial da prova.

A Propriedade Conditional Strong Accuracy (Teorema 5.5) é provada a partir das
Propriedades 5.1 Strong Completeness e 5.2 Strong Accuracy do detector de estado (Te-
oremas 5.1 e 5.2). A prova é desenvolvida por contradição, assumindo a existência de 2
processos corretos px e py, que px possui canais de comunicação timely, tal que px ∈ livey,
e que px continuará, permanentemente, a ser erroneamente suspeito por py. A prova de-
monstra que processos inseridos no conjunto livei não são detectados erroneamente, e
como as propriedades do detector de estado garantem que todo processo terá seu estado
atualizado corretamente por todos os demais processos, um processo que possua canais
de comunicação timely não será detectado erroneamente a partir do momento em que
seu estado for atualizado pelos demais processos do sistema.



5.7 provas das propriedades do detector de defeitos 79

Teorema 5.5 O detector de defeitos ⋄SAdapt apresenta a propriedade Conditional Strong
Accuracy - Nenhum processo identificado no conjunto livei será suspeito erroneamente
por nenhum outro processo, enquanto permanecer no conjunto livei (ou seja, não existem
transições no estado identificado para um processo de live para suspected).

∀F, ∀H ∈ D(F ), ∀pj ∈ Π, ∀t ∈ T, ∀pi ∈ Π − F (t) : pi ∈ E(pj, t, live)

→ pi /∈ (H(pj, t, down) ∩ H(pj, t, suspected))

Prova Esta prova é desenvolvida por contradição, assumindo a existência de um processo
correto px, o qual adquire um canal de comunicação timely no tempo t, assumindo
portanto o estado live (Definição 5.1), e permanece neste estado durante sua execução,
e de um processo correto py, que irá continuamente suspeitar de px.

Segundo a Propriedade Strong Completeness do detector de estado, todo processo
que assume o estado live, por obter um canal de comunicação timely, será inserido no
conjunto livei por todo processo pi em execução, em algum tempo finito. Portanto, se
a partir do tempo t, tem-se que px possui um canal de comunicação timely, existe um
tempo t′ > t, a partir do qual a identificação de px será um elemento do conjunto livey.
Como, segundo a Propriedade Strong Accuracy deste mesmo detector, um processo não
terá o seu estado erroneamente identificado, temos que a identificação de px permanece
no conjunto livey (∀t′′ : t′′ > t′ → px ∈ E(py, t

′′, live)).
Temos as seguintes possibilidades de detecção:

i) Suspeita (linha 21 do Procedimento Detection(py)) - Como a partir do tempo t′ a
condição px ∈ uncertainy não é mais satisfeita, a identificação do processo px não
poderá ser inserida no conjunto suspectedy (não satisfaz a condição da linha 20 do
Procedimento Detction(py)), e o processo px não poderá ser erroneamente suspeito.

ii) Notificação através do canal cx/y (linhas 13 a 16 do Procedimento Detecion(py)) - Se
cx/y for timely, todas as mensagens transferidas através deste canal serão recebidas
dentro dos limites de tempo determinados. Neste caso a condição da linha 11 não
será satisfeita, e px não poderá ser erroneamente detectado.

iii) Notificação através da recepção da mensagem notification(pz , px) (linhas 30 a
39 do Procedimento Detection(py)) - Para que py receba uma mensagem notifi-
cation(pz, px), esta mensagem deve ter sido enviada por um processo pz. Para
enviar esta mensagem, pz teria de executar as linhas 13 a 16 do Procedimento
Detection(pz), e o canal cz/x tem de ser timely. Neste caso, como as mensagens
transferidas através do canal cz/x são entregues dentro dos timeouts determinados
(definição dos canais timely), e como px não falhou e continua a enviar mensagens,
obtemos para pz a situação do caso anterior. Neste caso, a condição da linha 11 do
Procedimento Detection(pz), executado por pz, não é satisfeita, e pz não envia men-
sagens notification(pz , px) para nenhum processo. Como py não recebe nenhuma
mensagem notification(pz , px), não irá executar as linhas 30 a 39 do Procedimento
Detection(py). px não será erroneamente detectado.

px não detectado por py em nenhuma situação posśıvel, o que contradiz a suposição inicial
da prova.
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5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste caṕıtulo apresentamos as caracteŕısticas e propriedades de um novo modelo
para tolerância a falhas em sistemas distribúıdos. Este novo modelo é h́ıbrido ao apre-
sentar aspectos śıncronos (processos no estado live) e asśıncronos (processos no estado
uncertain). Um processo é identificado como live quando se tem indicações de que ele
está em execução. Quando um processo live falhar, sua falha será detectada por todos
os processos corretos do sistema, como uma notificação de falha (estado down). Por
outro lado, um processo tem seu estado identificado como uncertain quando não se tem
indicações do seu real estado (se está executando ou falhou). Detecções de falhas em
processos uncertain podem ser incorretas.

O modelo apresentado permite representar diversas caracteŕısticas de modelos para
sistemas distribúıdos existentes. Em especial, um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt

apresenta caracteŕısticas de diversas classes de detectores de defeitos. Se todos os pro-
cessos do sistema permanecem no estado live, o detector apresenta o comportamento de
um detector de defeitos da classe P (Perfect). Neste caso, a propriedade Conditional
Strong Accuracy é equivalente à propriedade Strong Accuracy, pois nenhum processo cor-
reto será detectado (todos são live). Se, por outro lado, todos os processo permanecem
no estado uncertain, o detector de defeitos é equivalente a um detector da classe ⋄S
(Eventual Strong). Neste caso, a propriedade Conditional Strong Accuracy não é apli-
cada (não existem processos live), e a propriedade Eventual Weak Accuracy é utilizada
para garantir a terminação das aplicações que utilizem o modelo.

O modelo apresentado é adaptativo, ao modificar suas caracteŕısticas dinamicamente,
dependendo do estado do sistema. Se o sistema inicia com todos os processo no estado
live, e estes processos têm seu estado alterado para uncertain, o detector de defeitos
se adapta a este novo estado, passando de um detector com caracteŕısticas da classe
P para um detector com caracteŕısticas da classe ⋄S. À medida em que os processos
tenham seu estado alterado, e que estas alterações sejam identificadas pelo detector de
estado, o detector de defeitos irá apresentar caracteŕısticas diferentes, se adaptando a
estas alterações.

Embora a implementação apresentada seja baseada na capacidade de o sistema de
comunicação prover QoS aos canais de comunicação, o modelo poderia ser implemen-
tado sobre qualquer ambiente de execução que apresente caracteŕısticas h́ıbridas, com
aspectos śıncronos e aspectos asśıncronos. Uma aplicação que execute em um ambiente
de comunicação heterogêneo, composto por segmentos de comunicação śıncronos (uma
rede local dedicada à aplicação, por exemplo), e por segmentos asśıncronos, poderá exe-
cutar levando em consideração este ambiente h́ıbrido, ao utilizar o nosso modelo. No
Caṕıtulo 6, a seguir, apresentamos um protocolo de consenso h́ıbrido e adaptativo, que
foi desenvolvido para executar sobre o nosso modelo.



CAṔITULO 6

UM ALGORITMO DE CONSENSO HÍBRIDO E

ADAPTATIVO

Neste caṕıtulo apresentamos um novo protocolo de consenso, desenvolvido para execu-
tar sobre o modelo h́ıbrido e adaptativo proposto no Caṕıtulo 5. O protocolo utiliza
informações fornecidas por um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt e por um detector
de estado dos processos, ambos descritos no Caṕıtulo 5.

Consideramos neste caṕıtulo as definições de sistema distribúıdo, e as caracteŕısticas e
propriedades do modelo h́ıbrido e adaptativo, descritas no Caṕıtulo 5. O sistema é, então,
formado por um conjunto Π de processos e por um conjunto Γ de canais de comunicação.
Para cada processo pi ∈ Π o detector de defeitos da classe ⋄SAdapt fornece ao protocolo
de consenso os conjuntos downi e suspectedi, e o detector de estado dos processos fornece
os conjuntos livei e uncertaini. O protocolo de consenso resolve o problema do consenso
uniforme, conforme descrito no Caṕıtulo 3.

O problema do consenso uniforme é formalizado a partir das propriedades Validade
Uniforme, Terminação e Acordo Uniforme. Na descrição destas propriedades, a seguir, o
conjunto values representa os posśıveis valores a serem propostos e/ou acordados pelos
processos, o predicado propose(pi, vi) é verdadeiro se o processo pi propôs o valor vi

como seu valor inicial e o predicado decide(pi, vi, t) é verdadeiro se o processo pi decidiu
pelo valor vi como resultado do consenso no tempo t. Como descrito no Caṕıtulo 5, F
representa um padrão de falhas e F (t) indica o conjunto de processos que falhou até o
tempo t. Consequentemente, o conjunto Π − F (t) indica os processos que não falharam
até o tempo t.

P1: Validade Uniforme - se um processo decidir por um valor v, v foi proposto por
algum processo -

∀pi ∈ Π, ∀vj ∈ values, ∀t ∈ T : decide(pi, vj, t) → ∃pj ∈ Π : propose(pj, vj)

P2: Terminação - todos os processos corretos decidem por algum valor em um tempo
finito após o ińıcio da execução do consenso -

∀F, ∀t ∈ T, ∀pi ∈ Π − F (t), ∃t′ ∈ T, ∃v ∈ values : decide(pi, v, t′)

P3: Acordo Uniforme - dois processos não decidem por valores distintos -

∀pi, pj ∈ Π, ∀v′, v′′ ∈ values, ((pi decide v′) ∧ (pj decide v′′)) → (v′ = v′′)

Na próxima seção apresentamos o protocolo de consenso, seguido de discussões sobre
as caracteŕısticas deste protocolo, e provas formais de que o protocolo apresentado satisfaz
o consenso uniforme.

81
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6.1 O ALGORITMO DE CONSENSO

Nesta seção apresentamos um novo protocolo de consenso, h́ıbrido e adaptativo, que
executa sobre o modelo proposto no Caṕıtulo anterior. O algoritmo apresentado é ba-
seado no paradigma ”permutação rotativa dos coordenadores”[CT96] e no conceito de
quórum [MR99]. O algoritmo executa em rodadas asśıncronas, sendo que cada rodada r
é coordenada por um processo distinto pc = (r mod n)+1, onde n representa o número de
processos do sistema. Em cada rodada são trocadas mensagens entre os processos, e cada
processo necessita receber mensagens de um quórum de processos para decidir ou prosse-
guir para a próxima rodada [MR99]. No algoritmo de consenso aqui proposto, o quórum
depende da informação mantida pelo detector de estado e pelo detector de defeitos, so-
bre o estado dos processos (conjuntos livei e downi para cada processo pi). Como esses
conjuntos podem ser modificados durante a execução, quando processos têm seu estado
modificado, o quórum utilizado pelo consenso também é modificado durante a execução.
Entretanto, assume-se que processos não serão transferidos do conjunto uncertaini para
o conjunto livei, para cada processo pi ∈ Π. Estas transições tornariam imposśıvel a
solução do consenso uniforme, como será mostrado mais adiante neste caṕıtulo.

O quórum é constrúıdo dinamicamente a cada rodada do algoritmo, por uma com-
posição dos conjuntos livei e uncertaini, os quais são mantidos pelo detector de defeitos e
pelo detector de estado. Diferente de outros algoritmos de consenso, também baseados no
conceito de quórum, o algoritmo apresentado nesta tese altera o quórum dinamicamente
quando os conjuntos livei e uncertaini são modificados. Em cada rodada, o quórum é
composto por todos os processos do conjunto livei, e por uma maioria dos processos do
conjunto uncertaini.

O algoritmo de consenso, apresentado na Figura 6.1, é composto de duas tarefas
concorrentes. A tarefa 1 (task 1 ) executa o consenso em rodadas asśıncronas com um
coordenador rotativo (pc = (r mod n) + 1) até que o acordo seja obtido (comando while
da linha 6). A variável r é incrementada na linha 7 e o processo coordenador é definido
na linha 8. Em cada rodada o processo coordenador envia a mensagem propose(pi, r, est)
para todos os processos, executando o comando send da linha 10, onde est significa o valor
estimado do processo pi. Os demais processos esperam pela estimativa do coordenador
ou pela detecção de uma falha deste processo (como suspeita ou notificação), executando
o comando wait das linhas 12 e 13. Todos os processos enviam mensagens a todos os
demais, dependendo se a mensagem propose(pi, r, est) do coordenador foi recebida ou não
(linhas 14 a 17). Todos os processos esperam por mensagens ack(pi, r, pv) ou nack(pi, r)
de um quórum de processos (linhas 19 a 22). Se um processo receber apenas mensagens
ack(pi, r, pv), ele decide pelo valor proposto pelo coordenador (if da linha 23), e executa
a primitiva broadcast decision(pi, r, pv), para enviar a mensagem decision(pi, r, pv) para
todos os processos do sistema (linha 24). Neste caso, o processo pi executa o comando
return(pv), que encerra a execução do protocolo retornando ao processo o valor deci-
dido (linha 25). Caso um processo não decida, mas receba ao menos uma mensagem
ack(pi, r, pv) (linha 27), ele atualiza o seu valor estimado pelo valor proposto pelo coor-
denador, est = pv (linha 28). Processos que não obtiveram acordo em uma rodada (não
decidiram), prosseguem para a rodada seguinte. A tarefa 2 (task 2) é executada quando
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1 Procedure Consensus(pi, vi)
2 r = 0 {inicia com a rodada 0 }
3 est = vi {valor estimado}
4 cobegin
5 Task 1 {executa as rodadas}
6 While true do
7 r = r + 1
8 pc = r mod n
9 if (pi = pc) then
10 send propose(pi, r, est) to all pj ∈ Π
11 endif
12 Wait until (receive propose(pc, r, pv) from pc

13 ∨(pc ∈ suspectedi) ∨ (pc ∈ downi))
14 If (receive propose(pc, r, pv)) then
15 send ack(pi, r, pv) to all pj ∈ Π
16 else
17 send nack(pi, r) to all pj ∈ Π
18 endif
19 wait until (sets livei and uncertaini are such that pi received
20 ack(pj , r, pv) or nack(pj , r) messages from:
21 1. every process pj ∈ livei and
22 2. a majority of processes in uncertaini).
23 If (every received message is an ack(pj , r, pv)) then
24 broadcast decision(pi, r, pv)
25 Return (pv)
26 else
27 If (∃ a received ack(pj , r, pv) message) then
28 est = pv
29 endif
30 endif
31 endwhile
32 Task 2 - Decide
33 when receive decision(pj , r, dv)
34 Return (dv)

Figura 6.1. Consenso Hı́brido e Adaptativo.
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um processo recebe uma mensagem decision(pj , r, dv) de um processo pj. Neste caso, o
processo decide pelo mesmo valor (dv) e encerra a execução (linhas 33 e 34).

Na Seção 6.2, a seguir, apresentamos uma discussão sobre o protocolo de consenso, a
na Seção 6.3 apresentamos um exemplo da execução deste protocolo.

6.2 ANÁLISE DO ALGORITMO DE CONSENSO

O algoritmo de consenso proposto adapta-se à alterações na capacidade de detecção
apresentada pelo detector de defeitos. Esta adaptabilidade está caracterizada no fato
do quórum, para cada processo pi ∈ Π, ser formado pela composição de processos dos
conjuntos livei e uncertaini, os quais são alterados dinamicamente pelos detectores de
defeitos e de estado. Como estes conjuntos podem ser modificados durante a execução
do sistema, o número de falhas toleradas pelo algoritmo de consenso, também é alterado.
Este número é baseado na composição do quórum, sendo que a cada momento o consenso
tolera falhas de todos os processos cuja identificação está no conjunto livei e de uma mi-
noria dos processos cuja identificação está no conjunto uncertaini. Portanto, o consenso
tolera f < |livei| + ⌊|uncertaini| /2⌋ falhas de processos. Na melhor situação posśıvel,
todos os processos têm sua identificação no conjunto livei, e o consenso tolera falhas de
f < |livei| processos, resultado equivalente ao do consenso desenvolvido para ambiente
śıncrono, ou para executar com um detector de defeitos da classe P (Perfeito). Na pior
situação, todos os processos têm sua identificação em uncertaini. Nesta situação o con-
senso tolera falhas de f < |uncertaini| /2 processos, resultado caracteŕıstico do consenso
para um detector de defeitos da classe ⋄S.

A troca de mensagens assumida pelo algoritmo de consenso segue um padrão des-
centralizado [MR99], no qual os processos respondem à recepção ou não da estimativa
do processo coordenador enviando mensagens ack ou nack para todos os demais. A
vantagem deste padrão de troca de mensagens é permitir que os processos possam de-
cidir por um valor mais rapidamente. Nos algoritmos que seguem um padrão de troca
de mensagens centralizado [CT96], apenas o processo coordenador pode decidir a cada
rodada. Por outro lado, o padrão de troca de mensagens descentralizado apresenta um
maior número de mensagens sendo trocadas. A complexidade do número de mensagens
trocadas a cada rodada é igual a O(n2), ou seja, todos os processos enviam mensagens
para todos os processos.

Um outro aspecto importante da adaptabilidade do algoritmo proposto é que o acordo
é obtido pelos processos mesmo que cada um deles tenha uma visão diferente do estado
dos processos, que seria caracterizada pela existência de conjuntos livei, uncertaini e
downi diferentes, para cada processo pi. Estes conjuntos podem ser diferentes para cada
processo pelo fato dos módulos do detector de defeitos e do detector de estado asso-
ciados a cada processo atualizarem estes conjuntos à medida que recebam mensagens
informando alterações na QoS dos canais de comunicação, e por conseqüência, alterações
no estado dos processos. Como em qualquer situação, a intersecção entre os quóruns de
diferentes processos é mantida, o acordo uniforme será sempre garantido (vide provas
na Seção 6.4). Portanto, o fato dos conjuntos livei, uncertaini e downi não representa-
rem necessariamente o estado real do sistema, existindo um atraso na atualização destes
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conjuntos, não traz conseqüências à execução do consenso, como pode ser verificado nas
provas desenvolvidas na Seção 6.4 a seguir.

Para que o algoritmo apresentado resolva o consenso uniforme, o modelo apresentado
no Caṕıtulo 5 necessita apresentar algumas propriedades adicionais. Estas propriedades
são necessárias para garantir que as propriedades Terminação e Acordo Uniforme do
consenso sejam satisfeitas, e limitam algumas transições entre os estados dos processos.
As Propriedades 6.1, 6.2 e 6.3 representam hipóteses assumidas do comportamento do
sistema necessárias para a obtenção do acordo uniforme. A Propriedade 6.4 é derivada a
partir das outras três propriedades. Estas propriedades estão descritas a seguir.

Propriedade 6.1 A qualquer momento da execução do consenso uma maioria dos pro-
cessos identificados no conjunto uncertaini, para todo processo pi ∈ Π, devem permanecer
corretos.

∀t ∈ T, ∀pi ∈ Π : Majority(E(pi, t, uncertain)) ⊆ (Π − F (t))

A restrição descrita na Propriedade 6.1 é necessária para que o algoritmo de consenso
não fique travado no comando wait das linhas 19 a 22. Nesta Definição, a função Majo-
rity retorna uma maioria dos processos cuja identificação está no conjunto uncertain no
momento t para cada processo pi. Esta Propriedade é uma hipótese do funcionamento
do sistema, e não pode ser provada no modelo, uma vez que não se pode garantir que
uma maioria dos processos de um sistema permaneça correto durante a execução de uma
aplicação.

Propriedade 6.2 Consistência global inicial - Quando o consenso é iniciado todos os
conjuntos livei, uncertaini e downi, para todos os processos pi ∈ Π, são idênticos.

∀F, ∀pi, pj ∈ Π : (E(pi, 0, live) = E(pj , 0, live))∧

(E(pi, 0, uncertain) = E(pj, 0, uncertain)) ∧ (H(pi, 0, down) = H(pj, 0, down))

Na Propriedade 6.2 o tempo t = 0 representa o momento inicial, quando o consenso foi
iniciado. Para a execução do consenso, assumimos que o modelo apresenta conjuntos con-
sistentes para todos os processos do sistema, no ińıcio da execução. Diversos protocolos de
consenso para sistemas parcialmente śıncronos assumem que o modelo de sistema fornece
informações sobre o conjunto de processos. No nosso modelo, esta informação consistente
poderia ser fornecida por um protocolo de membership, que executasse sempre antes de
iniciar o consenso. Este protocolo de membership forneceria a identificação de todos os
processos do conjunto Π, e conjuntos livei, uncertaini e downi consistentes para todos
os processos pi. No Caṕıtulo 8 apresentamos uma discussão sobre o membership.

Propriedade 6.3 Transições locais para cada processo pi - durante a execução do con-
senso, as únicas transições de estado posśıveis são do conjunto livei para o conjunto
uncertaini ou para o conjunto downi.

∀t, t′ ∈ T, ∀pi, pj ∈ Π : t < t′ ∧ (pj ∈ E(pi, t, uncertain) → pj ∈ E(pi, t
′, uncertain))∧

(pj ∈ H(pi, t, down) → pj ∈ H(pi, t
′, down))
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Esta Propriedade representa uma restrição às transições de estado definidas para o
modelo apresentado no Caṕıtulo 5, ao assumir que apenas transições do conjunto livei

para uncertaini ou de livei para downi são posśıveis. Ou seja, para que o consenso
uniforme seja obtido é necessário restringir o comportamento do modelo, não permitindo
transições no estado dos processos do conjunto uncertaini para o conjunto livei.

Esta restrição pode ser obtida efetuando modificações na implementação do modelo.
Estas alterações são realizadas nos procedimentos que implementam o detector de estado
dos processos (Seção 5.5.1, para evitar que sejam efetuadas transferências da identificação
de qualquer processo de uncertaini para livei, por qualquer processo pi ∈ Π.

• O Procedimento UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini) (Figura 5.10) é alterado
para não executar as linhas 6 a 9, que transferem identificações de processos do
conjunto uncertaini para o conjunto livei.

• O Procedimento UpdateGraph(pi) (Figura 5.9) é alterado para não registrar atu-
alizações na QoS de canais de comunicação de untimely para timely, uma vez
que estas atualizações podem modificar a capacidade de detecção do detector de
defeitos. Esta alteração é obtida modificando a linha 5 da tarefa 1 (task 1 ) deste
procedimento para ”if((px /∈ downi) ∧ (py /∈ downi) ∧ (qos = U))then...”.

• A tarefa 3 (task 3) do Procedimento UpdateGraph(pi) é exclúıda deste procedi-
mento, não podendo ser executada.

Propriedade 6.4 Consistência das transições globais - para quaisquer processos pi, pj ∈
Π, os conjuntos downi e uncertainj evoluem de forma consistente, ou seja,

∀pi, pj, pk ∈ Π, ∀t1, t2inT : t1 < t2 ∧ (pk ∈ E(pi, t1, live) ∧ pk ∈ H(pi, t2, down)) →

∀t3 ∈ T : t3 > t1 → pk /∈ E(pj , t3, uncertain); e

∀pi, pj, pk ∈ Π, ∀t1, t2inT : t1 < t2 ∧ (pk ∈ E(pi, t1, live) ∧ pk ∈ H(pi, t2, uncertain)) →
∀t3 ∈ T : t3 > t1 → pk /∈ E(pj, t3, down).

Prova Desenvolvemos esta prova por contradição, assumindo a existência dos processos
pk, pi e pj e dos tempos t1, t2 e t3, tais que não satisfaçam alguma das duas situações
descritas na propriedade.

i) Assumimos que pk ∈ E(pi, t1, live)∧pk ∈ H(pi, t2, down) e pk ∈ E(pj, t3, uncertain),
para t1 < t2 e t1 < t3.

• Nesta situação o processo pk possúıa algum canal de comunicação timely,
sendo identificado por pi no conjunto livei, e depois de ter falhado, tendo sua
identificação sido transferida de livei para downi, caracterizando uma noti-
ficação de falha. Como a Propriedade 6.3 não permite que um processo tenha
a identificação do seu estado alterada de uncertaini para livei, por qualquer
processo pi, pk foi identificado no conjunto livei antes de iniciar o consenso
(tempo t0), e permaneceu sem ter seu estado alterado até ter falhado. Para
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tal, algum canal de comunicação de pk permaneceu timely, até a falha de pk

ser notificada. Como os conjuntos livei, uncertaini e downi para todos os
processo pi são iguais no ińıcio da execução (de acordo com a Propriedade 6.2)
e pk possúıa algum canal timely durante o consenso, até ser notificado, temos
que pk tinha sua identificação no conjunto livej no tempo t0, antes de iniciar
o consenso (pk ∈ E(pj , t0, live)), e que esta identificação não pode ser trans-
ferida para o conjunto uncertainj em nenhum momento da execução, pois o
procedimento UpdateStateProcess(px, livei, uncertaini) sempre identifica al-
gum canal de comunicação de pk como timely. Portanto, para qualquer tempo
t3 > t1 temos que pk /∈ E(pj , t3, uncertain), o que contradiz a suposição inicial
desta situação.

ii) Assumimos que pk ∈ E(pi, t1, live)∧pk ∈ H(pi, t2, uncertain) e pk ∈ E(pj, t3, down)
para t1 < t2 e t1 < t3.

• Neste caso, pk foi inicialmente identificado no conjunto livei, no tempo t0, ao
iniciar o consenso, e teve sua identificação transferida de livei para uncertaini,
em algum tempo t, tal que t1 < t < t2. Portanto, os canais timely de pk

foram alterados para untimely, e pi recebeu mensagens identificando estas
alterações (mensagem changeqos(px, py, qos) do QoS Provider, ou mensagem
updateqos(px, py, qos) de algum outro processo). Quando pk não possúıa canais
timely, ao executar o Procedimento UpdateStateProcess(pk, livei, uncertaini),
pi transfere pk de livei para uncertaini. Como a Propriedade 6.3 garante
que processos não são alterados de uncertain para live, e que seus canais de
comunicação também não são alterados de untimely para timely, durante o
consenso, a identificação de pk permaneceu em uncertaini até terminar o con-
senso ou até pk falhar, possuindo apenas canais untimely. Consequentemente,
pk não poderia ter sua falha notificada por nenhum outro processo do sistema
(por não possuir canais de comunicação timely, e ter sua identificação transfe-
rida para o conjunto downj no tempo t3, o que contradiz a suposição a inicial
deste caso, e prova a propriedade.

As propriedades 6.2, 6.3 e 6.4 são necessárias à obtenção do consenso uniforme, evi-
tando que um processo px tenha sua identificação inserida no conjunto uncertaini de
algum processo pi, e no conjunto downj de um outro processo pj. Se esta situação fosse
posśıvel, não se poderia garantir a existência de uma intersecção entre os quóruns de di-
ferentes processos em uma mesma rodada. Esta interseção entre os quóruns permite que
a Propriedade Acordo Uniforme seja satisfeita (ver prova formal desta Propriedade na
Seção 6.4). No Teorema 6.1, a seguir, é constrúıda uma prova de que, um mesmo processo
não pode fazer parte de um conjunto downi e de um conjunto uncertainj , durante uma
execução, para dois processos pi e pj distintos.

Teorema 6.1 Para quaisquer processos px e py executando um consenso, tem-se que
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downx ∩ uncertainy = ⊘ e downy ∩ uncertainx = ⊘.

∀pi, pj ∈ Π, ∀t, t′ ∈ T : E(pi, t, uncertain) ∩ E(pj , t
′, down) = ⊘

Prova Esta prova é desenvolvida por contradição, assumindo a existência de processos
pi, pj e pk, e de tempos t, t′ ∈ T , tais que pk ∈ (H(pi, t, down) ∩ E(pj , t, uncertain)).

Existem 2 casos a serem considerados:

i) pi = pj -

• Se t = t′ - imposśıvel pois contradiz a definição do modelo de que para todos os
processos pi temos livei∩uncertaini = livei∩downi = uncertaini∩downi = ⊘
(definida no Caṕıtulo 5).

• Se t 6= t′ - imposśıvel por violar a Propriedade 6.3, sobre as transições locais
para cada processo.

ii) pi 6= pj -

• Considerando t = t′ = 0 (antes de iniciar o consenso), temos que os conjuntos
são iguais para todos os processos (Propriedade 6.2), e que, se pk pertence
a downi e downj, ou pertence a uncertaini e uncertainj , pk permanecerá
nestes conjuntos até que o consenso seja encerrado (devido à Propriedade 6.3,
transições locais para cada processo).

• Consideramos então os casos em que pk ∈ E(pi, 0, live) e pk ∈ E(pj , 0, live).
Como conseqüência, da Propriedade 6.4 temos:

(pk ∈ E(pi, 0, live) ∧ ∃t1 > 0 : pk ∈ H(pi, t1, down)) →

∀t2 > 0 : pk /∈ E(pj, t2, uncertain); e

(pk ∈ E(pj, 0, live) ∧ ∃t′1 > 0 : pk ∈ H(pj, t1, uncertain)) →
∀t′2 > 0 : pk /∈ E(pi, t

′

2, uncertain).

Assumindo t = max(t2, t
′

2), podemos concluir que pk /∈ E(pj , t, uncertain) e
pk /∈ H(pi, t, down), o que contradiz a suposição inicial da prova.

Como as situações posśıveis contradizem a suposição inicial da prova, o teorema é provado.

Nosso algoritmo é semelhante ao proposto por Mostefaoui e Raynal em [MR99] que
também utiliza o conceito de quórum, e o padrão descentralizado de troca de mensagens.
Estas caracteŕısticas diferem do protocolo proposto por Chandra & Toueg para detec-
tores de defeitos ⋄S [CT96], que não utiliza o conceito de quórum e assume um padrão
de comunicação centralizado. Entretanto, enquanto o protocolo de Mostefaoui e Raynal
apresenta quóruns estáticos, previamente definidos para trabalhar com detectores de de-
feitos espećıficos (⋄S ou S), o protocolo apresentado neste caṕıtulo apresenta um quórum
h́ıbrido, que se adapta dinamicamente a modificações do detector de defeitos. O protocolo
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de consenso se modifica para se adaptar ao detector de defeitos da classe ⋄SAdapt, que
pode apresentar caracteŕısticas de detectores das classes P ou ⋄S, dependendo do estado
do sistema, e para se adaptar a modificações no estado dos processos, informadas pelo
detector de estado.

6.2.1 Complexidade do algoritmo de consenso

Os algoritmos distribúıdos geralmente têm a sua complexidade analisada em em
função do tempo de execução e do tamanho e número das mensagens transferidas [LL90,
Bar96]. O tempo de execução é medido em função do tempo gasto para realizar com-
putações nos processadores, e do tempo que o sistema de comunicação leva para a tran-
ferência de mensagens. Entretanto, como o tempo gasto para a transferência de mensa-
gens é muito superior ao tempo para a execução de ações (em torno de 1 milissegundo
contra alguns microssegundos), este último tempo é desprezado nos cálculos de comple-
xidade. Em geral, os algoritmos de consenso executam em rodadas sucessivas de comu-
nicação. Em cada passo de comunicação um número variável de mensagens é trocada,
dependendo do algoritmo. Cada passo de comunicação é iniciado quando o passo anterior
terminou. Se em um passo de comunicação, cópias de uma mesma mensagem são enviadas
para os processos, o tempo de transferência destas mensagens pode ser assumido como o
maior dos tempos de transferência considerados (pois estas transferências de mensagens
ocorrem em paralelo). Entretanto, cada passo de comunicação pode ter sido efetuado
em um tempo máximo diferente. Para evitar esta situação, assumimos como o tempo de
execução de um passo de comunicação o maior tempo entre os passos efetuados. Desta
forma, podemos analisar a complexidade do tempo de execução do consenso em termos
do número de passos de comunicação executados até a obtenção do acordo. Portanto, a
complexidade de tempo para o consenso é analisada em termos de 1. limite inferior, o
número de passos de comunicação necessários para obter o consenso - melhor caso e 2.
limite superior, o número de passos de comunicação suficientes para obter o consenso -
pior caso. Como cada rodada do protocolo de consenso equivale a dois passos de comu-
nicação, a complexidade pode ser definida em termos de rodadas do algoritmo, ou passos
de comunicação.

Os limites inferior e superior no número de passos de comunicação para a obtenção
do acordo dependem da capacidade do detector de defeitos de realizar notificações e
suspeitas de falhas. O consenso pode ser obtido com apenas uma rodada do algoritmo,
equivalente a dois passos de comunicação, caracterizados pelo envio do valor estimado pelo
coordenador da rodada (primeiro passo) e pela resposta dos demais processos (segundo
passo de comunicação). No caso do sistema ser composto somente por processos live,
bastará que o processo coordenador da primeira rodada não falhe para que este limite
inferior se verifique. No caso de apenas processos uncertain fazerem parte do sistema, o
consenso será obtido em uma rodada quando o processo coordenador desta rodada for um
processo correto e não for suspeito por nenhum outro processo do sistema. Nesse caso, o
limite superior para a obtenção do consenso só pode ser definido se existir no sistema um
processo correto cuja identificação pertença ao conjunto livei para todo processo pi ∈ Π
que não tenha falhado. Então, o acordo é obtido em um máximo de n rodadas (ou
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2 ∗ n passos de comunicação). No caso do sistema só possuir processos identificados no
conjunto uncertaini, não é posśıvel estabelecer um número de rodadas suficientes para a
obtenção do consenso. Como nesta situação é sempre posśıvel que o processo coordenador
seja suspeito pelos demais processos, gerando assim uma nova rodada, o acordo só será
obtido quando o sistema alcançar estabilidade, e ao menos um processo correto não for
mais suspeito por nenhum processo operacional, como definido pela propriedade Eventual
Weak Accuracy. O limite inferior de dois passos de comunicação iguala o limite inferior
provado por Keidar e Rajsbaum para algoritmos de consenso desenvolvidos para executar
com detectores de defeitos da classe ⋄S [KR01]. Neste sentido, o algoritmo de consenso
apresentado é ótimo.

A complexidade das mensagens é, geralmente, determinada com relação ao número
de mensagens trocadas. Esta análise considera o número de mensagens trocadas em cada
rodada do algoritmo. No nosso algoritmo de consenso adotamos um padrão de troca
de mensagens descentralizado. Neste algoritmo, após a proposta do coordenador, os
processos respondem para todos os processos. Consequentemente, o número de mensagens
transferidas em cada rodada do algoritmo é O(n2).

6.3 EXEMPLO DE CONSENSO

O exemplo na Figura 6.2 considera um sistema com 8 processos. Neste exemplo, as
linhas horizontais representam a execução de cada processo e a linha vertical representa o
ińıcio da 1a rodada. As setas mostram as mensagens enviadas e recebidas. Os processos
p1, p4 e p5 estão no estado live e os processos p2, p3, p6, p7 e p8 estão no estado uncertain.
O coordenador da rodada, processo p1 envia para os demais processos seu valor proposto,
v1. Os processos p4, p5, p7 e p8 falham nesta rodada, antes de receber a mensagem do
coordenador. A falha destes processos (p4, p5, p7 e p8) não contradiz a Propriedade 6.1,
pois uma maioria dos processos uncertain (5 processos ao todo) não falharam (p2, p3 e p6,
ou seja 3 processos). O quórum formado ao final da rodada é composto pelos processos
p1, p2, p3 e p6, e equivale a todos os processos no estado live (p1) e a uma maioria dos
processos no estado uncertain ( 3 processos - p2, p3 e p6). Como p1 é um processo live,
não será erroneamente suspeito pelos demais processos operacionais, os quais recebem
a mensagem com o valor estimado de p1. Os processos p2, p3 e p6, após receberem a
mensagem do processo p1 com o valor v1, enviam mensagem ack com este mesmo valor,
para os demais processos operacionais. Os processos p1, p2, p3 e p6 recebem as mensagens
ack e decidem.

Neste exemplo, o consenso foi obtido na primeira rodada, tolerando falhas de 4 pro-
cessos, o que equivale a metade dos processos que iniciaram o consenso, os quais são
elementos do conjunto Π. O número de falhas toleradas foi superior ao número normal-
mente tolerado por algoritmos de consenso desenvolvidos para o detector de defeitos ⋄S,
o qual é menor que N/2. Além disso, como o processo coordenador é live, mesmo com
os demais processos corretos sendo uncertain, o coordenador não poderia ter sido erro-
neamente suspeito, garantindo obter o acordo, desde que este processo não falhasse. O
quórum no ińıcio da rodada, antes que os processos falhassem, era composto por 6 proces-
sos, ou seja, os 3 processos live (p1, p4 e p5) e uma maioria dos processos uncertain, o que
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Figura 6.2. Exemplo do consenso com 8 processos.

corresponde a 3 destes processos. Ao final desta rodada do consenso o quórum foi modi-
ficado, adaptando-se a alterações nos conjuntos livei e uncertaini, e por conseqüência a
alterações na capacidade de detecção do detector de defeitos.

6.4 PROVAS DE CORREÇÃO DO ALGORITMO DE CONSENSO

Nesta Seção apresentamos provas formais de que o protocolo de consenso apresen-
tado neste caṕıtulo satisfaz as propriedades Validade Uniforme, Terminação e Acordo
Uniforme.

6.4.1 Validade Uniforme

Esta prova é composta de um Lema e um Teorema, sendo que o Lema é provado por
indução no número de rodadas, e o Teorema é provado por contradição. O Lema prova
que em todas as rodadas, o valor proposto pelo coordenador da rodada é sempre o valor
inicial de algum processo.

Lema 6.1 A cada rodada, todos os processos assumem como valor estimado o valor
inicial de algum processo.

Prova A prova deste Lema é feita por indução no número de rodadas.
Caso básico - Na primeira rodada do algoritmo (r = 1) o processo coordenador será p1.

Todos os processos assumem como valor estimado o seu valor inicial, est = vi, de acordo
com a linha 3 do algoritmo. O processo coordenador (p1) envia o seu valor estimado para
todos (linha 10), os quais esperam por este valor (linhas 12 e 13). Ao final desta rodada
todos os processos mantêm o seu próprio valor inicial como valor estimado, ou assumem
o valor proposto pelo coordenador (valor inicial do processo p1), se tiverem recebido este
valor (linha 28). O Lema vale para esta rodada.
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Passo de indução - Vamos assumir que o Lema é válido para a rodada r − 1, na qual,
ao final, todos os valores est dos processos operacionais representam o valor inicial de
algum processo. O coordenador da rodada r é o processo pc = (r mod n) + 1 (linha 8).
O valor estimado por pc, est, é o valor inicial de algum processo do sistema, de acordo
com a suposição do passo de indução do Lema. pc envia o seu valor estimado (est) como
valor proposto para todos os processos (linha 10). Todos os processos esperam por este
valor (linhas 12 e 13). Ao final desta rodada, os processos que não decidiram manterão os
seus valores da rodada anterior, todos valores iniciais de algum processo, de acordo com a
suposição deste passo do Lema, ou atualizarão o seu valor estimado para o valor proposto
pelo coordenador, est = pv (linha 28), também um valor inicial de algum processo, de
acordo com a mesma suposição. Desta forma o Lema é provado.

Teorema 6.2 O protocolo de consenso proposto satisfaz a propriedade Validade Uni-
forme - se um processo decidir por um valor v, v deve ter sido proposto por algum
processo.

Prova Esta prova é desenvolvida por contradição, assumindo-se que existe um processo,
px, que decidiu por um valor, vx, que não é o valor inicial de nenhum processo do sistema.
Se px decidiu executando as linhas 24 e 25 do algoritmo, ele decidiu pelo valor proposto
pelo processo coordenador da rodada, pc = (r mod n) + 1, e recebido na mensagem
propose(pc, r, pv). Este valor é o valor inicial de algum processo, como provado pelo
Lema 6.1. Se px decidiu executando a Tarefa 2 (task 2, linhas 33 e 34), também terá
decidido pelo valor inicial de algum processo. Por conseqüência, px decidiu pelo valor
inicial de algum processo, o que contradiz a suposição inicial.

6.4.2 Terminação

Esta prova é também composta de um Lema e um Teorema. O Lema prova, por
contradição, que nenhum processo fica bloqueado pelo algoritmo. A prova do teorema é
baseada na propriedade Eventual Weak Accuracy do detector de defeitos.

Lema 6.2 Nenhum processo fica bloqueado eternamente em nenhum trecho do algo-
ritmo.

Prova
Esta prova é desenvolvida por contradição, supondo que até a rodada r − 1 nenhum

processo decidiu, e que na rodada r o processo pi ficou bloqueado. O processo pi só
poderá ficar bloqueado ao executar o comando wait das linhas 12 e 13 ou o comando wait
das linhas 19 a 22 do algoritmo.

i) O comando wait das linhas 12 e 13 é executado por todos os processos operacionais.
Ao executar este comando o processo pi poderá ficar bloqueado se não receber a
mensagem propose(pc, r, pv) do coordenador da rodada (processo pc) e se o módulo
do detector de defeitos associado a pi não detectar pc (como suspeita ou notificação).
Como os canais de comunicação são confiáveis (por definição), pi só não receberá
a mensagem propose(pc, r, pv) enviada por pc se pc tiver falhado antes de enviar a
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mensagem, ou se pi suspeitar pc antes de receber esta mensagem. Se a mensagem for
recebida o wait é terminado. Se pi suspeita pc o comando wait também é terminado.
Se pc falha, esta falha será detectada pelo módulo do detector de defeitos do processo
pi, o que é garantido pela propriedade Strong Completeness do detector de defeitos,
conforme apresentado no Caṕıtulo 5. O comando wait também é encerrado neste
caso. Conseqüentemente, pi não poderá ser bloqueado no wait das linhas 12 e 13.

ii) Ao executar o comando wait das linhas 19 a 22 o processo pi espera por mensagens
ack(pj , r, pv) ou nack(pj , r) de um quórum de processos, formado por todos os pro-
cessos do conjunto livei, e por uma maioria dos processos do conjunto uncertaini.
Os processos identificados no conjunto livei que falham são detectados pelo módulo
do detector de defeitos associado ao processo pi, e retirados do conjunto livei du-
rante a execução do consenso. Portanto, apenas processos operacionais permane-
cem no conjunto livei, e todos estes processos enviam uma mensagem ack(pj, r, pv)
ou nack(pj , r) ao processo pi. No caso dos processos identificados no conjunto
uncertaini, a Propriedade 6.1 determina que uma maioria destes processos seja
composta por processos corretos, os quais não falham durante o consenso. Estes
processos também enviam mensagens ack(pj , r, pv) ou nack(pj , r) para o processo
pi, completando o quórum deste processo. Portanto, o processo pi também não
ficará bloqueado ao executar o comando wait das linhas 19 a 22.

Conseqüentemente, o processo pi não fica bloqueado eternamente executando o algo-
ritmo de consenso, contradizendo a suposição inicial.

Teorema 6.3 O protocolo de consenso satisfaz a propriedade Terminação - todos os
processos corretos devem decidir por algum valor.

Prova Esta prova é desenvolvida por contradição, assumindo-se a existência de um
processo correto, px, que nunca decide. Se o processo px ficar bloqueado eternamente em
algum trecho do algoritmo, ou executa uma infinidade de rodadas do algoritmo, ele não
decide. Como foi provado pelo Lema 6.2 nenhum processo fica bloqueado eternamente
pelo algoritmo, portanto, para px não decidir, ele deverá executar rodadas do algoritmo
indefinidamente.

De acordo com a propriedade Eventual Weak Accuracy do detector de defeitos, existirá
um momento a partir do qual, um processo correto não mais será suspeito erroneamente
por nenhum outro processo. A partir deste momento, quando este processo se tornar o co-
ordenador de uma rodada, todos decidirão, pois as mensagens propose(pc, r, est) enviadas
por este processo serão recebidas por todos os processos operacionais, que responderão
com mensagens ack(pj , r, pv). Neste caso, todos os processos corretos, incluindo px, deci-
dem, também terminando o consenso. Conseqüentemente, o processo px decide e termina
o consenso, o que contradiz a suposição inicial da prova, provando o teorema.

6.4.3 Acordo Uniforme

Esta prova está organizada em um Lema e um Teorema. O Lema prova que se um
processo decide em uma rodada, todos os outros processos operacionais travam o valor



6.4 provas de correção do algoritmo de consenso 94

decidido, assumindo este valor como seu valor estimado. Nesta prova Majority(set)
é uma função que retorna um conjunto formado pela maioria dos processos pertencen-
tes ao conjunto utilizado como parâmetro, set. As provas do Lema e do Teorema são
desenvolvidas por contradição.

Para provar o Lema 6.3, é necessário provar que para quaisquer dois processos exe-
cutando uma rodada do consenso existe uma interseção entre os quóruns utilizados por
estes processos ao fim da rodada. Como não é posśıvel demonstrar de forma direta que os
quóruns definidos por processos diferentes em uma mesma rodada são definidos a partir
de um mesmo conjunto de processos - visto que conjuntos com a mesma nomenclatura
podem diferir de processo para processo -, são criados quóruns reduzidos, retirando dos
quóruns originais os processos que falharam, e cuja falha foi notificada por qualquer dos
processos executando a rodada (na prova apenas dois processos). A prova demonstra
que estes quóruns reduzidos são criados a partir de um mesmo conjunto de processos, e
que, uma vez que ambos representam uma maioria dos processos deste conjunto, existe
uma interseção entre eles. Como os quóruns reduzidos foram criados a partir do quórum
original dos processos, esta intersecção também existe nos quóruns originais, o que prova
o Lema.

A prova do Teorema utiliza o Lema e as alternativas posśıveis para dois processos
decidirem executando o consenso.

Lema 6.3 Se um processo px decide pelo valor dv na rodada r, todo processo que progride
para a rodada r + 1 terá o valor dv como o seu próprio valor estimado.

Prova
Esta prova é desenvolvida por contradição. Assume-se a existência de um processo

px que decide pelo valor dv na rodada r, e de um processo py, o qual não decidiu até a
rodada r e continuou executando o consenso na rodada r + 1, e cujo valor estimado é
diferente de dv, esty 6= dv.

Na rodada r o processo py recebeu mensagens de um quórum de processos, con-
forme especificado pelo algoritmo de consenso, e ao menos uma destas foi uma mensagem
nack(pj , r), uma vez que este processo não decidiu nesta rodada. Como o processo px

decidiu na rodada r, ele recebeu apenas mensagens ack(pi, rpv) de um quórum de proces-
sos, todas contendo como valor estimado o valor proposto pelo coordenador da rodada, e
pelo qual px decidiu. Os quóruns definidos para os processos px e py no final do comando
wait das linhas 19 a 22, na rodada r, são chamados, respectivamente de Qx e Qy. Para
qualquer processo pi, um quórum é composto por todos os processos do conjunto livei e
por uma maioria dos processos do conjunto uncertaini

Qx = livex ∪ Majority(uncertainx) (.)

Qy = livey ∪ Majority(uncertainy), (.)

tais que,
|Qx| = |livex| + ((|uncertainx| + 1)/2)
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e
|Qy| = |livey| + ((|uncertainy| + 1)/2).

Nas fórmulas . e . a função Majority() devolve um conjunto formado por metade
mais 1 dos elementos do conjunto passado por parâmetro. Como uma conseqüência
destas fórmulas, para qualquer processo pi, tem-se que um quórum (Qi) é formado por
um conjunto que contém mais processos do que a metade dos processos dos conjuntos
livei e uncertaini, o que está representado na Fórmula ., a seguir.

|Qi| > |livei ∪ uncertaini| /2 (.)

Por definição do modelo (ver Caṕıtulo 5), a qualquer momento tem-se que

Π = downi ∪ livei ∪ uncertaini

para todos os processos operacionais (pi), e como estes conjuntos formam partições dis-
juntas (também uma definição do modelo no Caṕıtulo 5), tem-se que

Π − downi = livei ∪ uncertaini. (.)

Entretanto, os conjuntos downi pertencentes a processos diferentes podem apresentar
elementos distintos, uma vez que estes processos notificam falhas em momentos diferentes,
dependendo de timeouts e da recepção de mensagens de notificação. É, portanto, posśıvel
que downx 6= downy e livex 6= livey.

Para corrigir esta posśıvel diferença é criado o conjunto downxy, que é composto pela
identificação de todos os processos já notificados por px e/ou py, ou seja

downxy = downx ∪ downy.

A partir do conjunto downxy são definidos os conjuntos live′x e live′y, tais que,

live′x = livex − downxy (.)

live′y = livey − downxy (.)

Não são gerados novos conjuntos uncertainx e uncertainy, uma vez que

uncertainx ∩ downy = ⊘ = uncertainy ∩ downx,

como foi provado pelo Teorema 6.1.
A partir das Fórmulas ., . e ., são obtidas as fórmulas a seguir.

Π − downxy = live′x ∪ uncertainx (.)

Π − downxy = live′y ∪ uncertainy (.)

Utilizando os conjuntos live′x e live′y é posśıvel construir novos quóruns, Qx’ e Qy’,
para os processos px e py, que sejam compat́ıveis, descritos nas fórmulas a seguir:
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Q′

x = live′x ∪ Majority(uncertainx) (.)

Q′

y = live′y ∪ Majority(uncertainy) (.)

Considerando as Fórmulas ., ., . e ., temos que os quóruns Qx’ e Qy’ estão
contidos no mesmo conjunto, ou seja

Q′

x ⊆ Π − downxy

e
Q′

y ⊆ Π − downxy.

Uma vez que os novos quóruns Q′

x e Q′

y são obtidos retirando processos notificados
dos conjuntos livex e livey que formam os quóruns originais (Qx e Qy), como uma con-
seqüência das Fórmulas ., . e . tem-se que

Q′

x = Qx − downxy

e como conseqüência das Fórmulas ., . e . tem-se que

Q′

y = Qy − downxy

e portanto
Q′

x ⊆ Qx

e
Q′

y ⊆ Qy.

Utilizando as Fórmulas ., . e . tem-se que

|Q′

x| = (|live′x| + (|uncertainx| + 1)/2) > ((|Π − downxy| / 2)

e utilizando as fórmulas ., . e . tem-se que
∣

∣

∣Q′

y

∣

∣

∣ = (
∣

∣

∣live′y
∣

∣

∣ + (|uncertainy| + 1)/2) > ((|Π − downxy| / 2).

Como os quóruns Q′

x e Q′

y estão contidos no mesmo conjunto de processos (Π −
downxy), e como ambos contêm mais da metade dos processos deste conjunto, pode-se
então concluir que Q′

x ∩ Q′

y 6= ∅, e conseqüentemente que Qx ∩ Qy 6= ∅. Portanto, existe
ao menos um processo, pt, tal que pt ∈ Qx ∪ Qy.

Se px decidiu, ele recebeu de pt uma mensagem ack(pt, r, pv) com o valor proposto pelo
coordenador, pv, pelo qual px decidiu. Como pt enviou apenas mensagens ack(pt, r, pv)
com este mesmo valor para todos os processos nesta rodada, py também recebeu de pt

uma mensagem ack(pt, r, pv) com este mesmo valor, adotando este valor como seu valor
estimado, est = v, o que contradiz a suposição inicial, provando o Lema.

Teorema 6.4 O protocolo de consenso satisfaz a propriedade Acordo Uniforme - dois
processos não devem decidir de forma diferente.
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Prova
A prova deste teorema é desenvolvida por contradição, supondo-se, sem perda de

generalidade, que dois processos, px e py, decidem pelos valores vx e vy, nas rodadas r e
r′, respectivamente, tal que vx 6= vy e r ≤ r′. São analisadas as situações nas quais r = r′

e r < r′.

i) Se r′ = r então os dois processos px e py decidiram na mesma rodada. A decisão
destes processos ocorre a partir do if da linha 23 do algoritmo, depois que estes
processos receberam mensagens ack(pi, r, pv) provenientes de um quórum de proces-
sos. Quando um processo envia mensagens ack(pi, r, pv) em uma rodada ele envia o
valor proposto pelo coordenador nestas mensagens (linha 15). Como conseqüência,
todos os valores recebidos pelos processos px e py na rodada em que eles decidiram
são iguais ao valor proposto pelo coordenador (pv), e vx = vy.

ii) Se r′ > r, existem duas possibilidades para py decidir: na tarefa 2 (task 2 )ou nas
linhas 24 e 25 da tarefa 1 (task 1 ).

a. Se py decidiu executando as linhas 24 e 25 do algoritmo, ele decidiu pelo
valor proposto pelo coordenador da rodada r′. Como provado pelo Lema
6.3, todo processo que continuou executando o consenso, e progrediu para
a rodada seguinte à rodada r, r + 1, assumiu o valor decidido (dv), que foi
proposto pelo coordenador da rodada r como seu valor estimado (est = pv =
dv). Consequentemente, todos os processos que prosseguiram executando o
consenso após a rodada r possuem o mesmo valor estimado, e em todas as
rodadas seguintes, este será o valor proposto pelo coordenador. Portanto,
o coordenador da rodada r′ propôs este mesmo valor. O processo py recebeu
mensagens ack(pi, r, pv) com o valor proposto pelo coordenador, de um quórum
de processos, na rodada r′, e decidiu pelo valor proposto, nesta rodada. Como
conseqüência vy = vx.

b. Se py decide na tarefa 2, ele decide pelo valor recebido em uma mensagem
decision(pj , r, dv), que foi enviada por outro processo, quando este processo
decidiu. Neste caso vx = vy.

Em todas as situações posśıveis, vx = vy, o que contradiz a suposição inicial, provando
o teorema.

6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos um novo protocolo de consenso, h́ıbrido e adaptativo, que executa
sobre o modelo para sistemas distribúıdos proposto no Caṕıtulo 5, utilizando informações
fornecidas por um detector de defeitos da classe ⋄SAdapt e por um detector de estado dos
processos. O protocolo proposto é instanciado, para adaptar-se ao estado dos processos
do sistema, e se modifica à medida em que o estado dos processos é modificado. Esta
modificação é caracterizada por modificações no quórum, o qual é formado por processos
dos conjuntos livei e uncertaini para cada processo pi do sistema. Este quórum h́ıbrido,
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permite que o protocolo execute como se parte do sistema tivesse um comportamento
śıncrono (ou um detector de defeitos da classe P), ou seja, processos cuja identificação está
no conjunto livei, e parte do sistema tivesse um comportamento parcialmente śıncrono
(com um detector de defeitos da classe ⋄ S), ou seja, processos identificados no conjunto
uncertaini. Como os processos podem ter o seu estado alterado, sendo transferidos de
livei para uncertaini, o quórum (e por conseqüência o consenso) é também adaptativo.

O protocolo proposto possui um resultado ótimo com relação ao número necessário
de rodadas para obter o consenso (duas rodadas de comunicação ou uma rodada do
protocolo), resultado provado em [KR01]. No caso de existirem processos corretos identi-
ficados no conjunto livei, o protocolo também apresenta um resultado ótimo com relação
ao número de rodadas suficientes para a obtenção do consenso (n rodadas do protocolo,
resultado do consenso em ambiente śıncrono, ou utilizando um detector de defeitos da
classe P).

O protocolo também apresenta um ótimo resultado com relação à tolerância a falhas.
Se todos os processos forem identificados no conjunto uncertaini, são toleradas f < n/2
falhas de processos, resultado do consenso para sistemas parcialmente śıncronos. Entre-
tanto, este número aumenta, à medida em que tenhamos mais processos identificados no
conjunto livei, até chegar a tolerar f < n falhas de processos, se todos os processos forem
identificados em livei. Esta última situação caracteriza o consenso em ambiente śıncrono,
ou com detectores de defeitos da classe P.

As restrições impostas ao modelo h́ıbrido apresentado no Caṕıtulo 5, descritas nas
Propriedades 6.1, 6.2 e 6.3 representam condições mı́nimas para a obtenção do consenso
uniforme no modelo proposto. Sem estas Propriedades não seria posśıvel provar as pro-
priedades Terminação e Acordo Uniforme do consenso.

No próximo Caṕıtulo apresentamos uma implementação do modelo h́ıbrido e do pro-
tocolo de consenso, e resultados de experimentos.



CAṔITULO 7

IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE EXPERIMENTAL DO

MECANISMO ADAPTATIVO TOLERANTE A FALHAS

PARA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E ALGUNS

RESULTADOS

Neste caṕıtulo apresentamos uma implementação desenvolvida em Java do modelo h́ıbrido
e adaptativo proposto no Caṕıtulo 5 (detector de estado e detector de defeitos da classe
⋄SAdapt) e do protocolo de consenso proposto no Caṕıtulo 6. Para poder testar esta
implementação em um ambiente de comunicação com caracteŕısticas h́ıbridas, também
desenvolvemos um protótipo do QoS Provider, para executar em uma rede de compu-
tadores Linux, provida com algumas caracteŕısticas da arquitetura DiffServ. As funções
da arquitetura DiffServ utilizadas foram providas pelo pacote Iproute2, fornecido junto
com o kernel Linux. Este pacote fornece serviços de controle de tráfego, permitindo criar
classes para o encaminhamento de pacotes, como definidas no DiffServ (ver Caṕıtulo 2).

Foram realizados diversos experimentos, executando o protocolo de consenso junta-
mente com o modelo h́ıbrido (detector de defeitos e detector de estado), e o QoS Provider.
Os experimentos foram executados sobre três estações Linux, ligadas em rede. O objetivo
principal dos experimentos foi comprovar que executando em um ambiente h́ıbrido, com
parte dos processos se comunicando com canais timely, o consenso é obtido com uma
alta tolerância a falhas (supera o valor de falhas igual a f < n/2, comum ao consenso
em sistemas parcialmente śıncronos). Apesar de não termos tido a intenção de analisar o
desempenho da implementação desenvolvida, foram realizados alguns experimentos para
verificar o tempo de execução do consenso em algumas situações. Nos experimentos rea-
lizados foram utilizados poucos processos (no máximo 6), uma vez que em geral, sistemas
que utilizam soluções de acordo (como por exemplo um grupo de servidores redundantes
de bancos de dados)não são implementados com um grande número de processos.

Na Seção a seguir é descrita a implementação dos algoritmos apresentados nesta tese,
e na Seção 7.2 é descrito o ambiente utilizado para os experimentos realizados, e os
resultados obtidos.

7.1 ARQUITETURA DA IMPLEMENTAÇÃO

Definimos a arquitetura básica da implementação em três camadas, sendo elas i) o
QoS Provider, ii) o detector de defeitos da classe ⋄SAdapt e o detector de estado dos
processos, e iii) o consenso h́ıbrido e adaptativo, como apresentados na Figura 7.1. O
QoSP cria os canais de comunicação entre os processos e determina a QoS de cada canal.
O detector de estado identifica o estado dos processos, fornecendo os conjuntos livei e
uncertaini, e o detector de defeitos detecta falhas dos processos, fornecendo os conjuntos
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Figura 7.1. Arquitetura da implementação.

downi e suspectedi. Cada um destes componentes foi implementado como uma ou mais
classes Java.

Algumas destas classes foram programadas para serem instanciadas como threads
Java, para fornecer aos diversos componentes do sistema um grau de concorrência, ne-
cessário à sua correta execução. Em algumas das classes desenvolvidas foram utilizados
dispositivos de sincronização, para evitar que a execução concorrente pudesse gerar, em
alguns casos, alguma inconsistência.

Cada processo nesta implementação é criado a partir da instanciação da classe Process.
Esta classe possui métodos para solicitar ao QoSP a criação dos canais de comunicação,
e para instanciar objetos StateDetector, FailureDetector e Consensus, a partir das clas-
ses definidas para estes objetos. Estes objetos são instanciados como threads. Em cada
uma destas threads, o método run, caracteŕıstico das threads Java, é iniciado pelo co-
mando start, executado pelo processo. Este comando é executado para cada thread. Nas
subseções a seguir são descritas as implementações do QoSP, dos detectores de estado e
de defeitos, e do consenso.

7.1.1 QoS Provider

A implementação do QoSP desenvolvida possui o objetivo básico de criar canais de co-
municação para os processos, executando a Função CreateChannel(px, py) (vide Caṕıtulo
4). Os canais são criados de acordo com uma topologia previamente definida, baseada no
número de processos definidos em cada experimento. Também são definidos para cada
experimento a QoS de cada canal. Esta QoS é atribúıda ao canal assim que este for
criado (Função DefineQoS(px, py, qos), definida no Caṕıtulo 4).

O QoSP foi implementado com duas classes principais, chamadas Provider e Negoti-
ator. A classe Provider faz a interface entre o processo que está requisitando o canal de
comunicação e o provedor de serviço da rede, e utiliza a classe Negotiator para acessar o
provedor de serviço de comunicação. Quando um processo solicita a criação de um canal
de comunicação com um outro processo, a instância da classe Negotiator pertencente
ao processo solicitante envia uma mensagem BeginNegotiation ao outro processo. Ao
receber esta mensagem, a instância da classe Negotiator deste outro processo registra a re-
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quisição e envia uma mensagem EndNegotiation para o processo solicitante, finalizando
assim o estabelecimento do canal de comunicação.

Os canais de comunicação são criados utilizando Datagramsockets do Java, os quais
utilizam o protocolo UDP. São criados Datagramsockets para cada canal de comunicação,
em cada processo. Estes sockets são criados em portas de comunicação previamente
definidas, em cada experimento, a depender do número de processos definidos para o
experimento. Ao criar os sockets, são enviadas mensagens iniciais para verificar se a
comunicação entre os processos foi estabelecida.

As informações sobre cada canal de comunicação, são armazenadas pelo QoSP na
tabela channels (conforme descrição no Caṕıtulo 4), que é criada como uma hashtable.
Nesta tabela cada canal é armazenado como um objeto da classe channel. Um objeto
channel armazena, entre diversas informações, o Datagramsocket criado para o canal, os
endereços IP do emissor e do destino, além das portas na origem e destino da comunicação.

Após a criação de um canal de comunicação, o QoSP transfere para o processo que
solicitou a criação do canal a identificação do objeto channel relativo ao canal criado.
Este objeto possui métodos para o envio (sendMessage(Message pMessage)) e recepção
(waitMessage()) de mensagens. Estes funcionam como uma camada responsável por
enviar e receber mensagens. As mensagens recebidas são identificadas e encaminhadas
para a classe devida (detector de defeitos ou de estado, ou consenso).

7.1.2 Detector de Estado dos Processos

O detector de estado dos processos é implementado em função da classe Graph (vide
Caṕıtulo 5), das mensagens StartQoSMessage e UpdateQoSMessage, e da manutenção dos
conjuntos live e uncertain. O método startGraph() adiciona ao grafo informações com
relação à QoS de cada canal de comunicação. Estas informações são passadas pelo QoSP,
a partir da criação de cada canal de comunicação, sendo armazenadas no objeto channel.
Após a criação do grafo são enviadas mensagens StartQoSMessage para todos os processos
do sistema. Estas mensagens são recebidas pelo método receiveStartQoS(StarQoSMessage
pMessage), o qual atualiza o objeto graph.

O método receiveStartQoS(StarQoSMessage pMessage) atualiza o objeto graph com
informações recebidas em cada mensagem StartQoSMessage. Para cada canal identi-
ficado como timely, é chamado o método processQoS(pos,i), o qual atualiza o estado
dos processos identificados pelas variáveis pos e i para live. Além dos conjuntos live
e uncertain, o detector de estado também mantém um conjunto chamado correct, que
contém as identificações de todos os processos que não foram detectados como notificação
ou suspeita. Os conjuntos correct, live e uncertain são implementados como arrays de
variáveis booleanas, com o tamanho sendo determinado pelo número de processos em
execução. A transferência de um processo do conjunto uncertain para o conjunto live,
é caracterizada por tornar falsa a sua posição no array uncertain e verdadeira no array
live.

Os conjuntos live e uncertain podem ser consultados através dos métodos getlive
e getuncertain. Estes métodos percorrem os arrays live e uncertain, respectivamente,
e adicionam a um objeto chamado col, do tipo Collection, a identificação de todos os
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processos cujo valor no array pesquisado é true. O objeto col é retornado pelo método.

7.1.3 Detector de Defeitos da Classe ⋄SAdapt

O detector de defeitos é implementado pela classe FailureDetector, e executa segundo
o modelo pull, como descrito no Caṕıtulo 5. O Procedimento Detection(pi), que descreve
o funcionamento do detector de defeitos (Figura 5.11 no Caṕıtulo 5) é implementado
pelo método run da classe FailureDetector. Este método (run) inicia a sua execução
quando o processo (objeto da classe Process) executa o comando start para o objeto
FailureDetector.

Os conjuntos down e suspected são implementados como arrays de variáveis boole-
anas, definidos com um tamanho igual ao número de processos no sistema. Os arrays
down, suspected e live são manipulados pelo método run da classe FailureDetector, ao
realizar detecções de falhas. A identificação se um processo foi notificado ou é suspeito
de falha é feita pelos métodos isFail(processid) e isSuspected(processid), respectivamente.
Nestes métodos o parâmetro processid representa a identificação do processo verificado.
O método chamado acessa o array down ou suspected, indexado pela identificação do
processo, e retorna o valor armazenado, true ou false.

O envio e a recepção das mensagens are-you-alive e I-am-alive, para monitorar os
processos, é feito pela classe HeartBeatCenter. Esta classe é também executada como
uma thread Java, e o seu método run envia, periodicamente, mensagens do tipo are-
you-alive, para todos os processos do sistema. A recepção de mensagens é executada
pelo método receiveMessage(Message pMessage) da classe HeartBeatCenter. Se a men-
sagem for do tipo are-you-alive, é enviada uma mensagem I-am-alive em resposta. Se a
mensagem recebida for do tipo I-am-alive, a recepção desta mensagem é registrada, e a
mensagem é encaminhada para a classe FailureDetector. Nesta classe o método receiveHe-
artBeat(HeartBeatReceivedMessage pMessage) atualiza os arrays uncertain e suspected,
caso seja necessário.

A verificação se alguma mensagem I-am-alive está atrasada, ou seja, não foi recebida
e o seu timeout já foi alcançado, é feita pelo método islate, do HeartBeatCenter, sendo
chamado pelo método run do FailureDetector. O método islate verifica se já foi recebida
uma resposta para a última mensagem are-you-alive enviada, e em caso negativo, verifica
se o tempo corrente é superior ao timeout definido para esta mensagem. O timeout
é obtido somando o momento do envio da mensagem are-you-alive (variável lastsent)
com o valor calculado para o RTT neste canal, com uma constante de erro (timeout =
lastsent+getRTT +α). O tempo para o RTT para canais untimely está sendo calculado
de forma simples, baseado na média dos tempos de RTT das últimas mensagens. Este
tempo é obtido pelo método getRTT. Para canais de comunicação timely, o valor do RTT
para o cálculo do timeout é programado diretamente no sistema. Os valores programados
foram obtidos a partir da observação de diversos experimentos, transferindo mensagens
através de canais timely e untimely, em diferentes situações, com ou sem tráfego.

Quando a falha de um processo é notificada, o método run chama o método send-
fail(processid). Este método envia uma mensagem FailNotify para os demais processos
do sistema informando a identificação do processo cuja falha foi notificada. Ao receber
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uma mensagem FailNotify, o FailureDetector executa o método receiveFail, que atualiza
os arrays live, down e correct.

7.1.4 Consenso H́ıbrido e Adaptativo

O algoritmo de consenso é também implementado como uma classe e instanciado
como uma thread, para cada processo. O método run implementa as rodadas e boa parte
do código do consenso. O método sendpropose é chamado pelo processo que coordena a
rodada para enviar o seu valor proposto. O valor proposto pelo coordenador é recebido,
em cada processo, pelo método receivePropose(Propose pMessage), que sinaliza o método
run da chegada desta mensagem. O método run executa um while, enquanto espera pela
mensagem propose do coordenador, ou por uma falha do processo coordenador, verificada
ao chamar o método failureDetector.isCorrect(coordinator), e este retornar o valor false.

O método receivePropose(Propose pMessage) envia mensagens ack para todos os de-
mais processos, após receber uma mensagem propose. Se a mensagem propose não for
recebida, e o coordenador for detectado, o método run envia mensagens nack para todos
os processos do sistema.

Para esperar por mensagens ack e nack, até receber mensagens de um quórum de
processos, a thread consenso é bloqueada, através do comando wait. Este bloqueio não
impede que os métodos do consenso possam ser chamados externamente, o que ocorre
sempre que são recebidas mensagens encaminhadas para o consenso. Os métodos receive-
Ack(ackmessage) e receiveNack(nackmessage), recebem as mensagens ack e nack respec-
tivamente, e desbloqueiam o consenso para que o quórum seja verificado. O desbloqueio é
efetuado executando o comando notify para a thread bloqueada. Para verificar o quórum
e as mensagens recebidas, o método run chama o método processAll. Este método chama
o método processMessages para verificar se foram recebidas mensagens de todos os pro-
cessos no quórum. O quórum é determinado por todos os processos identificados com o
valor true no array live, e por uma maioria dos processos do array uncertain. Se o quórum
foi satisfeito, o método processAll verifica se todas as mensagens recebidas foram acks, se
todas foram nacks, ou se foram dos dois tipos. Se todas as mensagens recebidas foram
acks o método sendDecide é chamado. Este método envia uma mensagem Decide para
todos os processos e encerra o consenso. Se todas as mensagens foram nack o método
processAll encerra, e o método run inicia outra rodada. Se houve mensagens ack, o valor
proposto pelo coordenador é assumido como valor estimado do processo (estimatedValue
= estimatedValueCoordenator). Neste último caso o método processAll também encerra,
e o método run inicia outra rodada.

7.2 EXPERIMENTOS REALIZADOS

Os experimentos foram executados utilizando três computadores com processadores
Pentium III de 900 Mhz, 128 Mb de memória principal, executando o sistema operacional
Linux Red Hat 9 no Laboratório de Sistemas Distribúıdos da Universidade Federal da
Bahia(LaSiD/UFBa). O kernel utilizado foi o 2.4.18. Os computadores foram conectados
em rede, através de cabos de 100 megabits. Estes três computadores, que chamaremos de
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Figura 7.2. Computadores utilizados nos experimentos.

C1, C2 e C3, foram interligados de tal forma que toda comunicação entre C1 e C3 tivesse
que passar por C2. Para tal, C2 dispunha de duas placas de redes, uma para a conexão
com C1 e outra para a conexão com C3. A ligação entre cada dois computadores foi feita
com um cabo ligado diretamente às placas de redes, de modo que a rede utilizada ficou
isolada de outras redes. A Figura 7.2 mostra os três computadores interligados.

Em todos os computadores foram executados scripts utilizando o comando TC, pro-
vido pelo pacote Iproute2, com o objetivo de configurar o sistema para gerar e encaminhar
pacotes, de acordo com a arquitetura DiffServ. Os scripts determinam a classificação e
marcação de pacotes, além da criação de filas para o encaminhamento de pacotes, e da
atribuição dos pacotes a estas filas. Estes scripts estão descritos no Apêndice A. Os com-
putadores C1 e C3 funcionam como nós DiffServ de borda, gerando fluxos de pacotes,
classificando estes pacotes e marcando cada pacote com um valor DSCP, de acordo com a
classe de serviço definida pela classificação. Foram definidas duas classes de serviço para
estes experimentos.

O computador C2 foi configurado como roteador, encaminhando pacotes transferidos
entre os processos executando nos computadores C1 e C3. Neste computador foi exe-
cutado um script para configurar o sistema como um nó DiffServ de núcleo, efetuando
o encaminhamento de pacotes com QoS, a partir da definição de classes de encaminha-
mento.

Para os experimentos realizados os scripts foram executados em cada máquina de-
pendendo da configuração exigida por cada experimento, em termos de criação de canais
de comunicação timely ou untimely. Entretanto, na configuração utilizada para os ex-
perimentos, canais com QoS só poderiam ser estabelecidos entre processos executando
nos computadores C1 e C3. Qualquer comunicação entre os computadores C1 e C2 ou
entre os computadores C2 e C3 se dá em rede local, sem roteamento, não sendo posśıvel
controlar estas transferências com a implementação do DiffServ.

7.3 RESULTADOS OBTIDOS

Nesta Seção apresentamos os resultados obtidos com os experimentos realizados. Em
todos os experimentos o consenso foi executado cem vezes sobre a mesma configuração de
sistema. Em cada configuração de um experimento determinamos o número de processos
do sistema, a distribúıção dos processos pelos três computadores, e a QoS de cada canal
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de comunicação. Para cada experimento foram calculados o tempo médio para a obtenção
do consenso, e o desvio padrão. O tempo de execução de consenso foi sempre obtido do
processo coordenador da primeira rodada do consenso.

O primeiro conjunto de experimentos realizado teve o objetivo de verificar o desem-
penho da implementação em um ambiente de rede local. Para tanto, em todos os ex-
perimentos realizados, foi gerada uma distribuição dos processos pelas três máquinas
que permitisse que cada quórum fosse formado por processos em máquinas vizinhas, não
dependendo da comunicação através do roteador (computador C2). Foram realizados
experimentos com três, quatro, cinco e seis processos, todos se comunicando com canais
untimely. Os processos foram distribúıdos nos computadores da seguinte forma:

• Três processos - um processo em cada máquina, sendo o quórum formado por dois
processos;

• Quatro processos - dois processos em C1, um em C2 e um em C3, sendo o quórum
formado por três processos, obtido com os processos executando nas máquinas C1
e C2;

• Cinco processos - dois processos executando em C1 e C3 e um processo executando
em C2, sendo o quórum formado por três processos, e obtido com os processos das
máquinas C1 e C2, ou C2 e C3; e

• Seis processos - dois processos em cada máquina, sendo o quórum formado por
quatro processos, executando em máquinas vizinhas.

Os resultados obtidos destes experimentos são apresentados na Tabela 7.1. Os tempos
médios obtidos são próximos àqueles encontrados em algumas publicações que apresentam
implementações do consenso em sistemas parcialmente śıncronos, executando em um
ambiente de rede local, ou através de simulação [US04, SDS01]. Embora não tenha sido
o objetivo desta implementação, a sua execução demonstrou obter um bom desempenho.

3 processos 4 processos 5 processos 6 processos

quórum 2 processos 3 processos 3 processos 4 processos

Tempo Médio 13,17 ms 15,79 ms 18,01 ms 22,86 ms

Desvio Padrão 11,30 ms 9,60 ms 10,64 ms 11,66 ms

Tabela 7.1. Tempo Médio para obter o consenso com processos uncertain em rede local.

No experimento seguinte os processos foram distribúıdos nas máquinas C1 e C3, para
que em qualquer situação a formação do quórum e a obtenção do consenso exigisse a
comunicação através do roteador (C2). Foram também realizados experimentos com três,
quatro, cinco e seis processos. Com quatro e seis processos a divisão dos processos pelas
duas máquinas foi igual. Com três e cinco processos, o processo coordenador foi sempre
alocado na máquina com menor número de processos. Os resultados destes experimentos
estão na Tabela 7.2. Com o uso da rede roteada, os tempos médios para a execução
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do consenso foram sensivelmente aumentados. Este aumento no tempo obtido para o
consenso se deve ao congestionamento causado no roteador pelo excesso de mensagens
(geradas pelo consenso, pelo detector de estado e pelo detector de defeitos) e pelo fato
de utilizarmos como roteador um computador com pouca capacidade de processamento.

3 processos 4 processos 5 processos 6 processos

quórum 2 processos 3 processos 3 processos 4 processos

Tempo Médio 50,93 ms 55,56 ms 65,30 ms 89,32 ms

Desvio Padrão 21,18 ms 26,40 ms 33,57 ms 33,66 ms

Tabela 7.2. Tempo médio para obter o consenso com processos uncertain utilizando a rede
roteada.

O terceiro experimento foi realizado com processos se comunicando com canais de
comunicação timely, distribúıdos nos computadores C1 e C3, para que a comunicação e a
obtenção do consenso utilizasse a rede roteada. Foram também realizados experimentos
com três, quatro, cinco e seis processos. Os resultados deste experimento são apresentados
na Tabela 7.3. Como os resultados obtidos nestes experimentos apresentaram variações
excessivas (um desvio padrão alto para o valor da média), aplicamos um intervalo de
confiança a 95% para a obtenção da média e do desvio padrão. Embora o tempo médio
para a execução com três processos seja similar ao obtido nos experimentos com processos
uncertain, com um número maior de processos o tempo médio foi muito superior. Como
nestes experimentos, com processos live, o quórum é maior do que os mesmos experimen-
tos com processos uncertain, a quantidade de mensagens trocadas através do roteador,
para que o consenso seja obtido, é também maior.

3 processos 4 processos 5 processos 6 processos

quórum 3 processos 4 processos 5 processos 6 processos

Tempo Médio 49,61 ms 104,90 ms 149,77 ms 251,00 ms

Desvio Padrão 2,49 ms 25,90 ms 17,86 ms 57,14 ms

Tabela 7.3. Tempo médio para obter o consenso com processos live utilizando a rede roteada.

Realizamos um experimento para comprovar a tolerância a falhas do sistema. Neste
experimento criamos quatro processos, sendo que três possuiam canais timely, ou seja,
são processos live, e um processo não possui canais timely, sendo um processo uncertain.
Os processos foram divididos, dois na máquina C1 e dois na máquina C3. O experimento
foi programado para que assim que cada consenso fosse iniciado dois processos live, um
em cada máquina, falhasse. A falha foi caracterizada pela interrupção do consenso, e do
envio de mensagens (falha silenciosa), até que o próximo consenso iniciasse. Em todas as
cem execuções realizadas, os processos restantes detectaram as falhas, atualizaram os seus
quóruns, e o consenso foi obtido. Neste caso, o consenso foi obtido tolerando f = n/2
falhas de processos, superior ao valor de f < n/2, comum ao consenso em sistemas
parcialmente śıncronos. O quórum, que foi iniciado contendo os quatro processos (todos
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os três live e o único uncertain) foi alterado durante a execução para ser formado por
dois processos (um live e um uncertain). Nestes experimentos o consenso nem sempre foi
obtido na primeira rodada, sendo também obtido na segunda ou terceira rodadas. Para
estes experimentos foi obtido um tempo médio de 154 ms, com um desvio padrão de 78,64
ms.

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta implementação teve o objetivo de validar as caracteŕısticas principais do modelo,
em especial a sua tolerância a falhas ao executar o consenso. O desempenho obtido com
os experimentos poderá, portanto, ser melhorado, otimizando o código elaborado.

Também se deve levar em consideração que o fato de Java ser uma linguagem in-
terpretada, e de que as threads Java são escalonadas pela máquina virtual Java e não
pelo sistema operacional, interferem com o desempenho do protótipo. O uso de uma
linguagem compilada poderá melhorar o desempenho do sistema, assim como executar
o sistema em um ambiente de rede que apresenta alguma implementação nativa de uma
arquitetura para prover QoS, com todas as suas funções e serviços.

Para cada experimento realizado, alteramos o protótipo para configurá-lo de acordo
com as necessidades do experimento. Verificamos que a troca de mensagens entre os
módulos do detector de defeitos e do detector de estado (mesmo as mensagens are-you-
alive e I-am-alive) geram tráfego. Com muitas mensagens geradas pelo detector de
defeitos somadas às mensagens do consenso o tempo de RTT obtido cresce, gerando
suspeitas incorretas de processos, mesmo não havendo, de fato, congestionamento na
rede. Nos experimentos sem falhas, com canais untimely, programamos tempos de RTT
suficientes para que não fossem geradas suspeitas incorretas, e o consenso fosse obtido na
primeira rodada. Também alteramos o peŕıodo de geração de mensagens are-you-alive
para evitar o tráfego excessivo no sistema.

No Caṕıtulo 8 (Conclusões e Trabalhos futuros) discutimos como o protótipo pode
ser melhorado, e o que deve ser modificado para melhorar o desempenho do consenso.



CAṔITULO 8

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Tolerância a falhas é um importante requisito dos sistemas distribúıdos, e que apresenta
restrições em certos modelos de sistemas. Em especial, foi provado em [FLP85] ser im-
posśıvel obter o consenso em um sistema distribúıdo asśıncrono, na ocorrência de falhas,
mesmo que só ocorra uma falha do tipo crash. Por outro lado, nos sistemas distribúıdos
śıncronos, o consenso pode ser obtido tolerando f < n falhas de processos. Algoritmos
de consenso para sistemas distribúıdos parcialmente śıncronos toleram f < n/2 falhas,
exigindo que uma maioria dos processos do sistema não falhe durante a execução, para
que o consenso seja obtido.

Nesta tese assumimos um sistema distribúıdo parcialmente śıncrono, no qual os pro-
cessos e os canais de comunicação podem apresentar comportamentos distintos, com
caracteŕısticas śıncronas ou asśıncronas. Estes processos convivem no mesmo sistema,
caracterizando um sistema distribúıdo h́ıbrido. Além disso, como os aspectos do am-
biente de execução que geram estas caracteŕısticas śıncronas e asśıncronas podem ser
alterados durante a execução, processos podem alterar o seu comportamento, mudando
suas caracteŕısticas entre śıncronas e asśıncronas. Consequentemente, o sistema deve se
adaptar a estas alterações, alterando a sua configuração h́ıbrida.

Na Seção a seguir apresentamos um resumo das contribuições desta tese, com uma
avaliação dos resultados obtidos, e na Seção 8.2 apresentamos indicações sobre os traba-
lhos a serem desenvolvidos a partir dos resultados apresentados.

8.1 RESUMO DAS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

Nesta tese apresentamos três contribuições principais: uma infraestrutura de comu-
nicação com QoS, um modelo h́ıbrido e adaptativo para sistemas distribúıdos tolerantes
a falhas e um protocolo de consenso h́ıbrido e adaptativo.

A infraestrutura de comunicação proposta é composta pelo QoSP. Este dispositivo
foi criado com o objetivo de prover uma interface padronizada dos serviços fornecidos
por arquiteturas para prover QoS para o modelo h́ıbrido e adaptativo. Desta forma,
serviços básicos para a criação de canais de comunicação, negociação da QoS para estes
canais e monitoração desta QoS são padronizados pelo QoSP. Nesta tese apresentamos
uma implementação do QoSP sobre uma rede Linux executando uma implementação do
DiffServ.

O modelo h́ıbrido e adaptativo para sistemas distribúıdos tolerantes a falhas possui a
capacidade de se adaptar às alterações dinâmicas que ocorrem em ambientes de execução
h́ıbridos, caracteŕıstica presente nos ambientes com QoS. O modelo é baseado na con-
cepção de que os processos do sistema distribúıdo obtêm indicações a respeito do estado
dos processos, inserindo a identificação destes processos em um entre três conjuntos,
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chamados live, uncertain e down. O conjunto live representa processos com indicações
confiáveis de que permanecem em execução, enquanto o conjunto down representa pro-
cessos que falharam, existindo indicações confiáveis da falha ocorrida. Para os processos
representados no conjunto uncertain não existem indicações confiáveis com relação ao
seu estado. Estes processos podem estar em execução ou ter falhado. As indicações
dependem da implementação adotada.

Os conjuntos são mantidos por um detector de defeitos e um detector de estado. O
detector de defeitos pertence à classe de detectores de defeitos ⋄SAdapt, proposta nesta
tese. Este detector de defeitos realiza detecções confiáveis e não confiáveis de defeitos,
caracterizando notificações e suspeitas de falhas.

O algoritmo de consenso h́ıbrido e adaptativo executa com informações providas pelo
modelo (os conjuntos livei, uncertaini e downi). O algoritmo de consenso proposto é
baseado no conceito de quórum e no paradigma ”permutação rotativa dos coordenadores”.
O quórum adotado por este algoritmo é h́ıbrido, sendo composto por processos cuja
identificação está no conjunto livei e por processos identificados no conjunto uncertaini.
Mais ainda, este quórum pode ser alterado dinamicamente durante a execução do sistema,
à medida que estes conjuntos são alterados pelo detector de defeitos e pelo detector de
estado. O consenso é obtido mesmo que diferentes processos possuam conjuntos live e
uncertain distintos, gerando quóruns com composições diferentes.

O algoritmo de consenso apresenta resultados ótimos com relação à complexidade de
tempo e à tolerância a falhas. No melhor caso o consenso é obtido com duas rodadas de
comunicação (limite inferior para o consenso). Como provado em [KR01], este é o limite
mı́nimo para o consenso em sistemas parcialmente śıncronos. Nos sistemas parcialmente
śıncronos, em geral, não existe um limite máximo para a obtenção do consenso, pois
estes sistemas dependem da ocorrência de um peŕıodo de estabilidade do sistema para
que o consenso seja obtido. Este peŕıodo de estabilidade é assumido por hipótese nestes
sistemas, mas não se sabe quando irá ocorrer. No nosso algoritmo, se existirem processos
corretos identificados no conjunto live durante a execução do consenso, o consenso é
obtido em n rodadas do algoritmo, ou 2 ∗ n rodadas de comunicação.

O consenso é obtido tolerando um número ótimo de falhas. No caso de todos os pro-
cessos serem identificados no conjunto uncertaini, são toleradas f < n/2 falhas, resultado
equivalente ao obtido pelo consenso em sistemas parcialmente śıncronos [CT96, DLS88,
DDS87]. Entretanto, o número de falhas toleradas pelo consenso cresce, se existirem
processos identificados no conjunto uncertaini. Este número chega a f < n falhas tolera-
das de processos, se todos os processos forem identificados no conjunto livei. Este é um
resultado ótimo para o consenso em um sistema parcialmente śıncrono, que é equivalente
ao consenso em sistemas śıncronos.

Foi desenvolvida uma implementação em Java do modelo proposto e do algoritmo de
consenso.

8.2 TRABALHOS FUTUROS

O modelo proposto nesta tese apresenta caracteŕısticas h́ıbridas, sendo também adaptável
a alterações no ambiente de execução. Esta caracteŕısticas do modelo apresentam uma
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gama de possibilidades de novos trabalhos a serem desenvolvidos, tanto conceitualmente
como em termos de implementação.

No modelo proposto assumimos um padrão de falhas no qual os processos falham de
forma silenciosa (por crash). Embora este padrão de falhas seja assumido por diversos
modelos (e algoritmos de consenso) para sistemas distribúıdos [CT96, DDS87, CF99],
existem modelos que assumem outros padrões de falhas. Pretendemos estender o mo-
delo proposto nesta tese, e o algoritmos de consenso, para considerar falhas bizanti-
nas [LSP82], e também a possibilidade de os processos se recuperarem de falhas (crash-
recovery) [Lam98, ACT98].

Também pretendemos investigar a solução, utilizando o modelo proposto, para proble-
mas relacionados ao consenso, tais como eleição de ĺıderes [CHT96, FC95, Lam01, FC99],
comunicação em grupo [Cri91, LH99, Cri96].

Existem também diversos trabalhos a serem desenvolvidos com a implementação,
tanto para otimizar o código, para obter um desempenho melhor, como no sentido de
inserir novos recursos e serviços no protótipo.

Pretendemos desenvolver a implementação do QoS Provider, procurando explorar
outras implementações de arquiteturas para prover QoS. Desta forma o QoSP poderá
executar em diferentes ambientes de execução, provendo os mesmos serviços definidos no
Caṕıtulo 4. Uma possibilidade interessante é permitir que módulos do QoSP executando
em ambientes distintos, sobre diferentes implementações de arquitetura para prover QoS,
possam interagir, fornecendo informações consistentes para os sistemas distribúıdos.



APÊNDICE A

UTILIZAÇÃO DO COMANDO TC PARA

CONFIGURAR QOS EM ESTAÇÕES LINUX

Neste apêndice descrevemos os scripts utilizados para configurar os computadores utiliza-
dos nos experimentos com a arquitetura DiffServ. Estes scripts são elaborados utilizando
o comando TC, disponibilizado pelo pacote Iproute2 do Linux. Os scripts definem o uso
de classificadores de pacotes e a existência de classes para o encaminhamento de pacotes,
compostas por filas de pacotes gerenciadas com diferentes algoritmo para filas e diferentes
prioridades. Para cada classe podem ser feitas reservas distintas de recursos, como por
exemplo, a largura de banda dispońıvel para o encaminhamento dos pacotes.

Na Figura A.1 apresentamos um script que configura um nó de borda DiffServ. Este
script utiliza um filtro u32 para classificar pacotes, de acordo com a porta e o endereço ip
do destino (linha 4). No exemplo, todos os pacotes cujo endereço ip do destino for igual
a 192.168.1.70/24, e cuja porta destino for igual a 2001, serão marcados com a máscara
definida para a classe Serviço Expresso. A marcação dos pacotes é feita pela disciplina
de enfileiramento dsmark. Os pacotes atribúıdos pelo filtro à classe Serviço Expresso são
marcados com a máscara 0xb8 (linha 2). Os demais pacotes não serão marcados, sendo
atribúıdos ao serviço de melhor esforço.

Na Figura A.2 apresentamos um script executado neste computador. Este script
executa as mesmas configuração para cada placa de rede, nas linhas 1 a 9 para a interface
de rede eth0, e nas linhas 11 a 19 para a interface de rede eth1. As caracteŕısticas da
classe Serviço Expresso, tais como largura de banda reservada, taxa de envio de bytes,
tamanho máximo dos pacotes e o algoritmo de gerenciamento da fila (pfifo no exemplo)
são definidos nas linhas 4 e 5. Na linha 6 é utilizado um filtro tcindex para identificar os
pacotes com o valor DSCP referente ao Serviço Expresso (0x2e), atribuindo estes pacotes
à classe adequada (identificada no exemplo como classid 2:1 ). O filtro tcindex é inserido
no sistema nas linhas 1 e 2 do exemplo. Este filtro copia o valor DSCP armazenado no
pacote, para poder classificar o pacote a partir da comparação deste valor com máscaras
previamente definidas. As linhas 6 e 7 definem as caracteŕısticas da classe de melhor-
esforço. Estas mesmas configurações se repetem nas linhas 11 a 19, para a placa de rede
identificada como interface eth1.

1 tc qdisc add dev eth0 handle 1:0 root dsmark indices 64
2 tc class change dev eth0 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0xb8
3 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 4 handle 1: u32 divisor 1
4 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst
192.168.1.70/24 match ip dport 2001 0xffff flowid 1:1

Figura A.1. Script TC para configurar um nó DiffServ de borda com a classe Serviço Expresso.
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1 tc qdisc add dev eth0 handle 1:0 root dsmark indices 64 set tc index
2 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2
3 tc qdisc add dev eth0 parent 1:0 handle 2:0 cbq bandwidth 100Mbit allot 10000
cell 8 avpkt 1000 mpu 64
4 tc class add dev eth0 parent 2:0 classid 2:1 cbq bandwidth 100Mbit rate
10000Kbit avpkt 1000 prio 1 bounded isolated allot 10000 weight 1 maxburst 100
defmap 1
5 tc qdisc add dev eth0 parent 2:1 pfifo limit 10
6 tc filter add dev eth0 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x2e tcindex classid
2:1 pass on
7 tc class add dev eth0 parent 2:0 classid 2:2 cbq bandwidth 100Mbit rate 1Mbit
avpkt 1000 prio 7 allot 1514 weight 1 maxburst 21 borrow
8 tc qdisc add dev eth0 parent 2:2 red limit 60KB min 15KB max 45Kb burst 20
avpkt 1000 bandwidth 10Mbit probability 0.4
9 tc filter add dev eth0 parent 2:0 protocol ip prio 2 handle 0 tcindex mask 0
classid 2:2 pass on
10
11 tc qdisc add dev eth1 handle 1:0 root dsmark indices 64 set tc index
12 tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2
13 tc qdisc add dev eth1 parent 1:0 handle 2:0 cbq bandwidth 100Mbit allot
10000 cell 8 avpkt 1000 mpu 64
14 tc class add dev eth1 parent 2:0 classid 2:1 cbq bandwidth 100Mbit rate
10000Kbit avpkt 1000 prio 1 bounded isolated allot 10000 weight 1 maxburst 100
defmap 1
15 tc qdisc add dev eth1 parent 2:1 pfifo limit 10
16 tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x2e tcindex classid
2:1 pass on
17 tc class add dev eth1 parent 2:0 classid 2:2 cbq bandwidth 100Mbit rate 1Mbit
avpkt 1000 prio 7 allot 1514 weight 1 maxburst 21 borrow
18 tc qdisc add dev eth1 parent 2:2 red limit 60KB min 15KB max 45Kb burst
20 avpkt 1000 bandwidth 10Mbit probability 0.4
19 tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 2 handle 0 tcindex mask 0
classid 2:2 pass on

Figura A.2. Script TC para configurar um nó DiffServ de núcleo com a classe Serviço Expresso.
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