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Resumo 
 
 

Com o desenvolvimento tecnológico e a diminuição de preços dos computadores pessoais 
as empresas passaram a investir na compra de equipamentos, buscando automatizar 
processos, interligarem setores, criando assim uma atmosfera favorável a captura de dados 
para análise estratégica e políticas de expansão e investimento [2]. Tal fato gerou uma 
grande quantidade de recursos que podem ser considerados ociosos dentro das empresas. 
Por outro lado, surgiu um novo problema, a informação pode se perder devido a erros de 
operação do usuário, falhas de software e/ou hardware. 
 
              Neste contexto, a plataforma p2p mostra-se eficiente na implementação de um 
sistema de backup, por fazer usufruto desta capacidade ociosa para o armazenamento de 
dados. A dificuldade de implementação de um software P2P que faça backup esta no fato 
que as mesmas podem ficar indisponíveis, fazendo com que o restore dos dados não possa 
acontecer quando o usuário necessitar do mesmo, visto que partes do backup podem estar 
espalhadas. 
 
           O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de um algoritmo que 
permita medir a confiabilidade da disponibilidade do restore de um backup efetuado em 
uma rede P2P bem como a arquitetura de software, na qual, estão definidos os componentes 
que medem as taxas de falhas das máquinas que compõe a rede e realizam a distribuição do 
backup com base no calculo estatístico da disponibilidade do restore, fazendo com que 
eventuais falhas não afetem o funcionamento ideal da restauração dos arquivos perdidos. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Plataforma p2p; Confiabilidade; Distribuição do Backup. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

With technological development and price reduction of personal computers the companies 
began to invest in the purchase of equipment, trying to automate processes, interconnect 
sectors, building an auspicious atmosphere to capturing data for analysis and strategic 
policies of expansion and investment [2]. This fact has generated a lot of resources which 
may be idle in the company. Moreover, a new problem emerging, information can be lost 
due to errors in user operation, software failures and / or hardware. 
 
            In this context, the p2p platform proves to be effective efficient in implementing a 
backup system, to make use of idle resources of the company capacity for data storage. The 
difficulty of implementing a P2P backup software this on the fact that they may be 
unavailable, making the restore of data does not happen when the user needs the same, 
since parts of backup may be spread. 
 
          The main objective of this research is to propose an algorithm to measure the 
reliability of availability restore from a backup made on a P2P network and software 
architecture, and define components are defined that measure the failure rates of machines 
that make up the backup network and carry out the distribution of backup based on 
statistical calculation of the availability of the restore, so that faults do not affect the 
operation ideal for restoration of lost files. 
 

 

 

Keywords: P2p platform; Reliability; Distribution of Backup. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento tecnológico e a diminuição de preços dos computadores pessoais as 

empresas passaram a investir na compra de equipamentos, buscando automatizar processos, 

interligarem setores, criando assim uma atmosfera favorável a captura de dados para análise 

estratégica e políticas de expansão e investimento [2]. Tal fato gerou uma grande quantidade de 

recursos que podem ser considerados ociosos dentro das empresas.  

Paralelamente, segundo Oliveira [1], o avanço dos softwares e o baixo custo da 

capacidade de armazenagem proporcionaram uma maior facilidade em digitalizar e guardar as 

informações nesta infra-estrutura ociosa. Em contrapartida, a fragilidade dos computadores não o 

torna um local seguro para armazenar essa gama de informações, uma vez que são factíveis a 

erros de operação, vírus, falhas de hardware, dentre outros. 

A perda da informação, pelos fatos mencionados acima, podem ocasionar diversos 

inconvenientes, e talvez o principal deles que diz respeito ao financeiro, pode ser observado no 

exemplo real de falhas o caso do Banco de Nova York [2]: 

“Na manhã de 20 de novembro de 1985, mais de 32.000 transações de seguro do 

governo norte-americano estavam esperando para serem processados no Banco de Nova 

York. Às 10h da manhã, os computadores do banco começaram a destruir as transações, 

ao gravar umas sobre as outras. Como conseqüência, era impossível para o Banco 

determinar quais os clientes que deveriam ser cobrados, os prêmios de seguro e os 

valores correspondentes. Nesse ínterim, o Banco da Reserva Federal de Nova York 

continuava a emitir prêmios de seguro para o Banco de Nova York e a debitar sua conta 

Caixa. Ao se encerrar o expediente desse dia, o Banco estava descoberto em US$ 32 

bilhões com a Reserva Federal- e, a despeito dos frenéticos esforços para consertar os 

programas, o banco estava ainda a descoberto no dia seguinte no valor de US$ 23 

bilhões. Mais tarde, nesse mesmo dia, o software foi finalmente colocado em ordem, mas  

o fiasco custou ao Banco nada menos que US$ 5 milhões de juros perdidos no 

overnight.” 
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Após o acontecimento, diversos estudos foram realizados [2], e em 2002 um 

levantamento feito pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), concluiu que a 

economia dos EUA perde aproximadamente US$ 60 bilhões a cada ano em decorrência de 

programas defeituosos de computador. 

No valor acima apresentado, esta incluso o custo com as perdas dos dados nas estações de 

trabalho. No intuito de amenizar tais prejuízos, as empresas estão procurando e investindo em 

novas soluções, especialmente quando se fala de estações de trabalho. Um dos principais 

problemas existentes está na cópia dos dados destas estações, muitas vezes eles não estão salvos 

em outra máquina e o custo de soluções que façam o backup coorporativo das estações é 

relativamente alto em decorrência da quantidade de investimentos desprendidos em hardwares e 

mão de obra especializada. Uma alternativa em busca de diminuir tais gastos consiste na 

terceirização destes serviços, porém este serviço ainda não se mostrou uma solução tão eficiente 

e/ou barata, têm-se como exemplo, em Michigan’s College onde prover um serviço de backup no 

qual cada máquina tem direito a 8 GB de espaço, com custo de cerca de US$ 30 por mês [3]. 

Outro serviço com preço mais acessível é o Dropbox [59], seu custo mensal é de US$ 10 para 

uma capacidade de 50 GB para cada usuário.   

Embora financeiramente mais viável que a primeira solução o Dropbox possui outro 

ponto fraco, uma empresa que se interessa em utilizar os serviços de backup precisa contratar 

uma conta para cada usuário, ou seja, o espaço não utilizado de uma conta não pode ser utilizado 

em outra, mesmo tratando-se de uma contratação de uma mesma empresa. Isto obriga que a 

empresa tenha que contratar um espaço total maior do que ela precisa.  

Outro fator importante é que injetar um conjunto de arquivos grandes na Internet é 

bastante lento e suscetível a erros irreversíveis o que inviabiliza o tradicional modelo 

cliente/servidor para esse tipo de aplicação.  

Desta forma, o modelo p2p parece ser o candidato natural na resolução dos problemas 

mencionados, uma vez que faz uso da infra-estrutura ociosa. Para resolver este problema, 

diversas soluções foram estudadas e chegou-se a conclusão que sistemas dessa natureza podem 

ser utilizados de maneira segura quando o sistema se protege contra ataques externos, evitando 

que usuários maliciosos possam interferir no funcionamento e/ou ter acesso a informações dos 



17 

 

usuários de maneira indevida, se recuperar de falhas parciais e ficar operacional para fornecer os 

serviços de backup e restore.  

 

1.1 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar, analisar e implementar uma 

solução de backup distribuída utilizando a plataforma p2p na qual exista a garantia da 

recuperação dos dados. Este último sendo a principal contribuição desta monografia. E como 

objetivos específicos: 

• Levantamento das ferramentas os quais façam parte do problema pesquisado; 

• Levantamento bibliográfico sobre disponibilidade de software. O intuito deste além 

embasar conceitualmente o trabalho e buscar meios de garantir que o protótipo tenha sua 

disponilibidade quantificada; 

• Estudo e construção arquitetural;  

• Definição do ambiente em que a ferramenta vai ser instalada, para com isso buscar uma 

equação custo x disponibilidade x desempenho adequada ao problema; 

• Estudo e implementação de um mecanismo de quebra de arquivo, os quais façam uso 

inteligente dos recursos de rede, ou seja, uma vez salvo um arquivo na rede, em caso de 

alteração apenas suas diferenças seriam reenviadas; 

• Mecanismos de distribuição de arquivos os quais garantam, em termos percentuais, que a 

indisponibilidade de determinadas máquinas não afetem a restauração do backup 

inicialmente realizado; 

• Construção de um protótipo no intuito de validar através de prova de conceito a pesquisa 

realizada; 

 

1.2 Justificativa 
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 A evolução dos equipamentos em termos de hardware e software criou um ambiente 

propício à digitalização da informação. Trazendo benefícios facilmente observáveis quanto à 

velocidade e organização das empresas.  Por outro lado, surgiu um novo problema, a informação 

pode se perder devido a erros de operação do usuário, falhas de software e/ou hardware.  

Neste contexto, diversas soluções surgiram, como exemplo, o BackupIT [5], pStore [7], 

Samsara [8], CleverSafe Dispersed Storange [9], Dibs [10], Resilia [11], OurBackup [1], 

pastiche [3], PAST [57], OceanStore [56] e Dropbox [59]. Todas as soluções citadas fazem uso 

dos recursos ociosos dos computadores que compõem a sua rede em soluções de armazenamento 

ou backup. Para o desenvolvimento deste trabalho foram observados pontos fortes e fracos em 

cada uma delas (melhor detalhados no capítulo seguinte), mas como característica predominante 

foi constatada que elas possuem um mecanismo que faz cópias de um backup em determinado 

número de máquinas, buscando assim aumentar as chances de restore caso uma máquina falhe. 

Em outras palavras, nos mecanismos encontrados não há cálculos estatísticos os quais 

determinem de forma precisa que o backup deve ser copiado nas máquinas x, y e z, pois, as 

chances de sucesso do restore seriam de, por exemplo, 99,99%.  

Diante do exposto, pode-se comprovar que a distribuição não acontece de maneira a 

garantir que determinado backup estará disponível em determinado horário com uma chance de 

recuperação percentual, como exemplo, 99,99%. As replicações feitas nestes moldes, apenas 

aumentam as chances de que a informação esteja disponível quando se busque. 

Além da disponibilidade foram identificadas limitações no tocante a não disponibilização 

de mecanismos que possibilitem fazer a escolha de níveis diferentes de disponibilidade por 

fração de tempo. Evitando assim o gasto desnecessário de recursos de armazenagem. 

Este trabalho tem como principais objetivos propor solução para as limitações 

identificadas e apresentar um mecanismo que meça a quantidade de indisponibilidade das 

máquinas e com isso possa distribuir estatisticamente o backup de forma que eventuais falhas 

não afetem o funcionamento ideal da restauração dos arquivos perdidos.  
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1.3 Estrutura da dissertação 

 

O texto desta dissertação está dividido em seis capítulos, incluindo esta 

introdução, os demais abordam o seguinte conteúdo: 

 

• O capítulo 2: Define o estado da arte em sistemas de backup p2p, apresentando os 

modelos de descentralização mais comum, recursos de controle, particionamento de 

arquivos, escala, segurança, disponibilidade, entre outros; 

• O capítulo 3: Contextualiza o problema da disponibilidade e descreve os mecanismos 

utilizados para inferir disponibilidade em sistemas de backup p2p; 

• O Capítulo 4: Apresenta a programação do protótipo, descrevendo a arquitetura da 

solução, ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, ambiente de 

produção, padrões de codificação, mecanismo de armazenagem, troca de mensagens e 

decisões de projetos tomadas para a implantação da disponibilidade; 

• O Capítulo 5: Descreve um conjunto de experimentos realizados, e faz a análise dos 

resultados alcançados através de tabelas e gráficos; 

• O Capítulo 6: Mostra as conclusões sobre esta pesquisa, principais contribuições, 

trabalhos relacionados, limitações, trabalhos futuros e direcionamentos a cerca da 

pesquisa. 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

Os sistemas de backup que utilizam ambientes p2p enfrentam como principal desafio a busca de 

mecanismos inteligentes para tornar um meio não confiável, em confiável. Neste contexto, é 

abordada neste capítulo uma compilação dos mecanismos de funcionamento e disponibilidade 

das principais ferramentas citadas na literatura.  

 

2.1 Arquiteturas p2p 

 

Os grandes responsáveis pelo impulso e popularização dos sistemas distribuídos p2p, foram o 

Napster [13] e Gnutella [14]. Além de protagonizar inúmeras questões judiciais quanto a direitos 

autorais e pirataria, foi através destas ferramentas que se evidenciou o potencial da tecnologia no 

que diz respeito a compartilhamento de recursos sem desprender maiores investimentos em 

hardware. Desde a época dos precursores a tecnologia sofreu diversas mudanças. Conforme se 

pode observar a Figura 1 a seguir a caracterização de sistemas p2p seguindo a árvore de 

classificação dos sistemas computacionais. 

 

Figura 1 Taxonomia de sistemas P2P 
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A ilustração mostra que os sistemas tendem a sofrer um processo de descentralização 

contínuo, onde o primeiro grande avanço se deu com o modelo cliente-servidor. Este consiste em 

uma máquina central no qual disponibiliza algum serviço que é consumido por máquinas com 

um hardware com bem menos recursos. A segunda forma de descentralização mostra o 

surgimento das aplicações p2p, onde podem ser desenvolvidas sobre sua forma completamente 

descentralizada, denominada de pura, ou um modelo híbrido, onde se desenvolvem estruturas de 

controle centralizadas e a utilização de recursos descentralizados. Cada um dos modelos de 

descentralização possui suas vantagens e desvantagens conforme se pode acompanhar na sessão 

seguinte.  

 

2.1.1 Arquiteturas puras 

 

As redes denominadas puras possuem como principal característica a não existência de nenhum 

tipo de controle central. Todo o funcionamento se dá com uso de um algoritmo descentralizado 

onde é possível localizar peers e/ou serviços [58].  

Esta localização é feita fazendo uso da técnica de enchente (flooding)[58], onde a 

mensagem é enviada a todos os computadores diretamente ligados ao emissor e cada máquina 

que recebe a mensagem faz o mesmo. Para evitar que a rede entre em colapso (loop), um tempo 

de vida é atribuído a mensagem para que caso esta não chegue a seu destino seja descartada. Os 

pontos negativos aqui são: 

• Algumas máquinas podem não receber a mensagem, negando assim um serviço 

que estaria disponível em tese; 

• Há um grande volume de mensagens enviadas até que a mesma encontre a 

máquina de destino. 
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Para melhor ilustrar o funcionamento, é possível visualizar na Figura 2 o algoritmo de 

busca em execução. É possível perceber que algumas máquinas não repassam a mensagem 

recebida devido a limitações no tempo de vida e número de repasse. 

 

 

Figura 2 Exemplo de requisição usando a técnica de flood. 

 

A técnica mais utilizada na implementação de arquiteturas puras o qual gerou um avanço 

significativo na área é o Distributed Hash Tables (DHT)[20]. Utilizadas nas ferramentas 

pesquisadas pStore [1], Pastiche [2] e Oceanstore [3], PeerStore[25] e BitTorrent[15]. As DHTs 

pertencem à classe de sistemas distribuídos descentralizados e oferecem recursos de localização 

similar as hash tables (chave, valor). Um par de chaves e valor é armazenado na DHT e qualquer 

participante da rede pode acessar o valor desejado apenas informando a chave associada. As 

primeiras quatro especificações de DHTs (Pastry [16], Chord [17], CAN[18] e Tapestry [19]) 

surgiram quase simultaneamente no ano 2001, depois disso, sua utilização se popularizou em 

aplicações destinadas ao compartilhamento de arquivos na internet. Um estudo mais aprofundado 

sobre as diferentes implementações de DHT pode ser encontradas no artigo [20]. 

As DHTs possuem como principais características: 

• Descentralização: os próprios nós criam e mantêm o sistema, sem a necessidade de um 

servidor; 
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• Escalabilidade: o sistema suporta a participação de um crescente número de nós 

simultaneamente; 

• Tolerância a erros: o sistema deve ser confiável, mesmo com nós entrando e saindo 

continuamente da rede. 

 
Para alcançar os objetivos supracitados, as redes DHTs utilizam a técnica de que um nó 

na rede deve estar em contato direto com apenas uma fração de todos os nós participantes. Isso 

reduz o custo de manutenção quando um nó entra ou sai do sistema. 

Para armazenar um arquivo numa DHT, primeiro se calcula uma chave (geralmente o 

código hash SHA-1 [21] do seu nome ou do seu conteúdo), em seguida esse arquivo é enviado 

para a rede até ser encontrado o conjunto de nós responsáveis por seu armazenado. Para 

recuperá-lo, uma mensagem é enviada informando a chave do arquivo desejado, essa mensagem 

é encaminhada até um nó que possua o conteúdo desejado e então o mesmo é enviado como 

resposta. A seguir descreveremos uma das implementações de DHT mais utilizadas, o Chord 

[17]. 

 

2.1.2 Arquitetura Chord 

 

A implementação de DHT utilizando Chord se destaca pela sua simplicidade em oferecer uma 

única operação em que dada uma determinada chave, ela será mapeada para um nó na rede. 

Segundo Stoica [17], sua arquitetura foi projetada para se adaptar facilmente a entrada e saída de 

novos peers na rede. 

Embora seja uma implementação que possui apenas uma tarefa (associar chaves a nós da 

rede), o Chord possibilita ao desenvolvimento de aplicações p2p uma série de benefícios:  

• Balanceamento de carga, as chaves são distribuídas igualmente entre os nós da 

rede; 

• Descentralização, nenhum nó é considerado mais importante que outro;  
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• Escalabilidade, o uso do Chord é viável mesmo com uma grande quantidade de 

nós;  

• Disponibilidade, ajuste de sistema automático a entrada e saída de novos nós, 

fazendo que um nó sempre esteja visível na rede;  

• Flexibilidade, não é necessário seguir nenhuma regra para o nome das chaves. 

A Figura 3 [17] ilustra a localização e armazenamento de dados que podem ser 

facilmente desenvolvidos acima da camada de Chord, associando a chave à informação no nó a 

que ela faz parte no sistema. 

 

Figura 3 Sugestão de arquitetura de um sistema de armazenamento utilizando Chord. [17] 

 

Para atribuir chaves aos nós, o Chord usa uma variação de consistent hashing [22] que 

cuida do balanceamento de carga, uma vez que cada nó tende a receber naturalmente um mesmo 

número de chaves. Em trabalhos anteriores ao Chord usando consistent hashing se assumia que 

cada nó possuísse conhecimento de todos os outros, diferentemente, no Chord cada nó precisa ter 

conhecimento de apenas uma fração dos outros nós na rede.  

Supondo uma rede de n nós, um peer mantém informações sobre O(log n) nós, e para 

encontrar um determinado nó na rede basta que ele possua apenas uma referência válida. 
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2.1.3 Arquiteturas híbridas 

 

Em alguns sistemas p2p é necessária a identificação dos peers conectados na rede. Para tal, 

sistemas como o OurBackup[1], que fazem uso de redes sociais para backup, utilizam em sua 

arquitetura um servidor responsável pela autenticação dos usuários, manutenção da rede e dos 

metadados onde as cópias estão armazenadas. Pode-se ressaltar que a utilização de servidores 

não é obrigatória para a localização dos peers e dos metadados, podendo essa ser feita utilizando 

as DHT mencionadas anteriormente. 

Nesses sistemas, o papel do servidor está em oferecer uma interface aos peers da rede 

com diversas operações tais como: autenticação do usuário; manipulação dos dados armazenados 

por outros peers, adicionar, remover, excluir, atualizar; manipulação dos usuários cadastrados no 

sistema; localização dos peers e relacionamento entre eles; dentre outras tarefas que venham a 

atender os requisitos do sistema. Em todos os casos geralmente é verificado se o cliente possui 

permissão para executar tais operações. 

Essa centralização de informações pode trazer prejuízos de escalonamento no sentido de 

que sempre vai existir uma exigência maior do servidor à medida que se aumenta o número de 

requisições, usuários, metadados ou quaisquer outras informações delegadas ao serviço. Porém, 

sistemas como o eDonkey [23] se mostraram bastante eficientes quanto ao gerenciamento 

centralizado de informações dessa natureza. Se necessário esse escalonamento também pode ser 

resolvido com a utilização de clusters ou grids no lado do servidor, fazendo-se mais importante a 

disponibilização da interface de comunicação com a máquina cliente. 

 

2.2 Detalhamento das ferramentas existentes 

 

 Através do levantamento foi constatado que há diversas ferramentas implementadas e 

funcionais, ou seja, fazem backup e restore em um ambiente p2p. Entretanto, foi constatado que 

existem apenas mecanismos que aumentam a disponibilidade, em nenhuma das ferramentas foi 
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identificado um o mecanismo que quantifique e garanta em termos percentuais a disponibilidade 

do restore sem adição de componente extra. 

Vignatti [4] faz um levantamento das soluções existentes e propõe um mecanismo de 

armazenamento digital a longo prazo baseado na escolha de repositórios confiáveis. Em essência 

a contribuição do trabalho é a preservação do dado, ou seja, que o mesmo não se corrompa 

durante sua transmissão, armazenamento, falha de hardware, entre outros. Segundo o autor muita 

pouca ênfase foi dada a recuperação dos itens.  

 O  BackupIT [5] é uma ferramenta completa e funcional que faz uso de um 

mecanismo denominado de Byzantine Quorum Systems [12] para controlar integridade e 

disponibilidade. No entanto, apenas há um aumento das chances de um restore bem sucedido. 

  Colaço [6] especificou e desenvolveu um mecanismo de priorização dos arquivos mais 

usados por um usuário para diminuir o tempo que o sistema fica indisponível para o mesmo. A 

idéia central é que os arquivos mais importantes sempre estejam com uma disponibilidade maior 

que os demais. 

 O pStore [7] combina um algoritmo de roteamento chamado Distributed Hash Table 

(DHT) com quebra de arquivos em tamanhos fixos e uma técnica de controle de versão. A idéia é 

bastante completa, há suporte para encriptação de arquivos mantendo assim a privacidade nas 

máquinas clientes, bem como manter versões de arquivos já salvos, reaproveitando os pedaços 

de arquivos que se repetem em versões anteriores. 

 Samsara estimula a troca de recurso de maneira igualitária sem uso de uma terceira 

entidade no sistema para intermediar a comunicação [8]. O mecanismo utilizado para garantir a 

troca justa de recursos é um esquema punitivo para o peer que por ventura perdem dados, 

atividade típica de usuários que querem utilizar e não disponibilizar recursos. 

 CleverSafe Dispersed Storange [9] é uma aplicação open source desenvolvida para a 

plataforma CentOS. Faz uso do algoritmo de dispersão (IDA) e recuperação da informação 

injetada na rede. A ferramenta garante maior escalabilidade por não ter servidores centralizados e 

uma garantia de disponibilidade dos backups de 99,9999 (12 noves) por cento. Porém, a 

ferramenta faz uso de máquinas em ambientes controlados. 

 Dibs [10] é uma ferramenta open source programada em Python que faz backup 

incremental, ou seja, de maneira inteligente o arquivo não é salvo novamente, apenas as 



27 

 

modificações feitas no mesmo. Sua interação acontece mediante fechamento de contrato entre as 

parte, onde é comparado espaço mínimo disponível em disco. 

 Resilia [11] é um protótipo de sistema de backup que combina p2p com compartilhando 

secreto e seguro de arquivos, faz uso de um mecanismo de replicação para aumentar a 

disponibilidade e permite a reconstrução de backups perdidos por falhas de nodos que compõe a 

rede.  

 Dropbox [59] é uma ferramenta de armazenamento de arquivos no qual faz uso da idéia 

de computação na nuvem, mantém um conjunto de servidores ligados em rede, com ambiente 

controlado. O salvamento dos arquivos dos usuários é feita por intermédio de um software 

instalado na máquina do cliente. Assim como o CleverSafe, o Dropbox também possui toda sua 

infra-estrutura em ambiente controlado. 

Conforme pode ser constatado nesta sessão, diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos 

na área de backup de dados distribuídos, a tabela abaixo contextualiza de maneira mais detalhada 

os trabalhos levantados no estado da arte, onde foram tabuladas as principais características dos 

sistemas implementados para esse tipo de problema, são elas: 

• Garantia de disponibilidade: um mecanismo que quantifique e forneça estatisticamente 

que o restore vai estar disponível em determinado horário. 

• Aumento de disponibilidade: mecanismo de redundância no qual aumente as chances de 

um restore bem sucedido. 

• Segurança: mecanismo de segurança dos dados salvos na rede de backup. 

• Inspeção dos dados: mecanismo de checagem que garante que os dados copiados em um 

peer não foram perdidos. 

• Backup Incremental: mecanismo no qual a similaridade entre diferentes versões é usada 

para salvar recursos de rede. 

• Ponto Central de controle: se o sistema teve sua arquitetural projetada para ser um 

sistema p2p híbrido. 

• Controle de espaço de armazenagem: Mecanismo no qual controla o espaço utilizado de 

backup por usuário, evitando que o usuário utilize muito e doe pouco de seus recursos. 



28 

 

• Baseado em redes sociais: Método usado em busca de atingir maior índice de 

disponibilidade na rede. A proposta baseia-se em formar uma rede social de amigos 

(friend-to-friend [55]) e com isso evitar que seus arquivos sejam apagados. 

• Sistema de Armazenamento: Se o referido sistema tem em seu conceito ser utilizado 

como armazenamento ou backup. 

 



 

 pStore Pastiche OurBackup OceanStore PAST BackupIT Samsara Resilia CleverSafe Dibs Dropbox 

Garantia de 
disponibilidade 

          

 

Aumento de 
disponibilidade 

x x x x x x x x x x x 

Segurança x x x x x x x x x x x 
Inspeção dos dados 

   
x 

 
x x x x 

 
 

Incremental 
x x x 

   
x x 

 
x x 

Ponto Central de 
controle 

  
x 

       
 

Controle de espaço de 
armazenagem 

 
x x x x 

 
x 

 
x 

 
x 

Baseado em redes 
sociais 

  
x 

  
x 

    
 

Sistema de 
Armazenamento 

   
x x 

   
X 

 
x 

 

Tabela 1 Tabela comparativa entre as soluções de backup/armazenamento p2p



Conforme pode ser observado na Tabela 1, todas as soluções dispostas sejam elas com 

foco no armazenamento ou backup possuem um mecanismo no qual aumenta a disponibilidade.  

Os sistemas de armazenamento (OceanStore, PAST e CleverSafe) não foram constatados 

o backup incremental. Dentre os sistemas de backup apenas BackupIT não possui. 

A maior parte dos sistemas faz uso de arquiteturas puras usando DHTs, apenas o 

OurBackup optou pelo uso de pontos de controle centralizados. A vantagem neste caso é que em 

caso de crash da máquina local, o usuário pode recuperar seus dados em outra máquina, pois os 

metadados referentes ao backup estão salvos em um ponto de controle. O fato negativo neste 

caso é que o sistema se recupera de falhas parciais em caso de nós comuns, mas possui um ponto 

de falha total. Mecanismos de backup e clusterização podem ser utilizados para sanar o ponto de 

falha. 

Um ponto importante é a eliminação dos chamados “free rides” no qual buscam usar 

recursos da rede e apagar os arquivos copiados em suas máquinas. As soluções apresentadas 

buscam diferentes estratégias em busca da resolução do problema, fazem uso de um mecanismo 

de inspeção e/ou baseiam-se em redes sociais. Neste ponto as ferramentas que não apresentam 

este tipo de controle são o Dibs, PAST, Pastiche e pStore. 

E por fim a análise feita no quesito de segurança mostrou que todas as ferramentas 

possuem um mecanismo de proteção dos dados salvos na rede, de maneira a protegê-los de 

usuários maliciosos. 

 

2.3 Segmentação de arquivos 
 

Sistemas p2p de armazenamento utilizam a segmentação de arquivos no intuito de reduzir o 

tráfego na rede, aumentando assim seu desempenho e a economia na replicação dos dados; além 

de possibilitar a criação de versões de arquivos de maneira inteligente. De forma similar ao 

pStore[1] e ao LBFS (Low-bandwidth Network File System) [24], no PeerStore[25] os arquivos 

são divididos em blocos e representações únicas com tamanho menor de cada bloco denominado 

de metadado. Cada arquivo do backup é quebrado em vários blocos e uma lista que será usada 
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para a reconstrução de cada versão do arquivo. Em ambos os ambientes, a lista de blocos é 

armazenada como se fosse, também, um bloco. 

Para garantir que diferentes versões de um mesmo arquivo possuam blocos similares, sua 

divisão é feita usando indexação por âncoras [26] e Rabin fingerprints [27]. No caso do LBFS, o 

arquivo é examinado em intervalos de 48 bytes e é verificada a possibilidade de que essa região 

possa ser eleita como uma âncora (final de um bloco). Essa verificação é feita usando o Rabin 

fingerprints. Segundo o artigo A low-bandwidth network file system [24], o tamanho esperado 

dos blocos é de 213 = 8192 = 8KBytes, mais os 48 bytes da ancora. Segue uma ilustração que 

exemplifica a manipulação dos blocos para diferentes versões do arquivo. 

 

 

Figura 4 Blocos de arquivos antes e depois de várias edições [24] 

 

Através da Figura 4 se pode notar como o LBFS manipula a criação de novos blocos e 

mantém a atualização da lista: (a) mostra a divisão do arquivo em blocos utilizando âncoras. Na 

parte (b) vemos o que acontece quando novos dados são inseridos. O bloco c4 é alterado gerando 

assim um novo bloco denominado c8, no entanto todos os outros blocos do arquivo permanecem 

inalterados, fazendo-se necessário que apenas um bloco seja transmitido para atualizar um 

repositório que já possua a versão anterior. O item (c) mostra o que acontece quando é inserido 

um novo dado que possui uma divisão entre blocos, gerando assim uma nova âncora. Dados são 

inseridos no bloco c5, segmentando assim o bloco em dois outros nomeados c9 e c10. 

Novamente será necessário o envio de apenas dois blocos de dados. (d) mostra os dados 

utilizados para gerar uma ancora sendo apagados, unindo assim os blocos c2 e c3, o que forma 

um novo bloco c11, que será transmitido para atualização.  
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É possível notar também que criar versões dos arquivos nada mais é que guardar os 

apontadores para as diferenças, na Figura 5 é ilustrado como o sistema pStore [7] propõe o 

versionamento de arquivos particionando-o em blocos, criando assim FBs (file blocks) e FBLs 

(file block lists). 

 

 

Figura 5 Uma File Block List (FBL) e seus File Blocks (FB): (a) um arquivo composto de três FBs de mesmo tamanho, 

(b) mostra como uma nova versão pode ser atualizada apenas adicionando um FB [7] 

 

Na ilustração cada FB representa uma parte do arquivo, enquanto a FBL forma uma lista 

ordenada de todos os FBs usados para compor esse arquivo. Veja que na ilustração à direita (b) 

foi necessário apenas a criação e armazenamento de um FB chamado D para guardar as 

alterações do arquivo e a referência para versão anterior se mantêm no FBL. 

 Outro método usado para segmentar arquivo é o algoritmo que é uma evolução do 

algoritmo de particionamento de arquivo em partes iguais denominado sliding window [28], o 

Two Thresholds, Two Divisor Algorithm-TTTD [29]. Este busca sanar o principal problema 

quando se particiona uma seqüência S em partições iguais c1, c2, c3, ... ,cn é que se algum byte 

for alterado haverá a modificação de todas as partições, criando assim a necessidade de 

retransmissão de todos a partir do byte modificado. O principal ponto é que o particionamento 

feito pelo sliding window não é usado a similaridade do arquivo modificado com o original para 

salvar recursos de armazenagem e transmissão. O pseudocódigo comentado disposto abaixo 

mostra a lógica de funcionamento do algoritmo que consiste em definir as constantes Tmin e 

Tmax, que são o mínimo e o máximo limiar, ou seja, é a menor e a maior quantidade de bytes 
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que um pedaço pode assumir respectivamente.  D é o divisor principal e dDash é o divisor de 

backup (A idéia é aumentar a chance de se achar uma marca única), os quais juntos fornecem o 

tamanho variável da janela. Imput é o fluxo de entrada(arquivo), endOfFile (imput) é uma função 

booleana que retorna verdade quando se chega ao fim do fluxo de entrada, getNextByte(imput) 

obtém o próximo byte no fluxo de entrada e updateHash(c) desliza a janela sobre o arquivo, 

addBreakpoint(p) adiciona um novo ponto de parada,  o que significa dizer que uma marca única 

foi encontrada. p é a posição atual, e l é a posição do ponto da última interrupção. 

1  int p=0, l=0,backupBreak=0; 
2  for (;!endOfFile(input);p++){ 
3    unsigned char c=getNextByte(input); 
4    unsigned int hash=updateHash(c); 
5    if (p - l<Tmin){ 
6    //not at minimum size yet 
7       continue; 
8    } 
9    if ((hash % Ddash)==Ddash-1){ 
10     //possible backup break 
11     backupBreak=p; 
12   } 
13   if ((hash % D) == D-1){ 
14     //we found a breakpoint 
15     //before the maximum threshold. 
16     addBreakpoint(p); 
17     backupBreak=0; 
18     l=p; 
19     continue; 
20   } 
21   if (p-l<Tmax){ 
22     //we have failed to find a breakpoint, 
23     //but we are not at the maximum yet 
24     continue; 
25   } 
26   //when we reach here, we have 
27   //not found a breakpoint with 
28   //the main divisor, and we are 
29   //at the threshold. If there 
30   //is a backup breakpoint, use it. 
31   //Otherwise impose a hard threshold. 
32   if (backupBreak!=0){ 
33     addBreakpoint(backupBreak); 
34     l=backupBreak; 
35     backupBreak=0; 
36   }else{ 
37     addBreakpoint(p); 
38     l=p; 
39     backupBreak=0; 
40   } 
41 } 

 

Código 1  Algoritmo TTTD [29] 
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 Igualmente ao método explicado anteriormente, o algoritmo TTTD busca as marcas 

únicas aplicando a função de Rabins [27] no conjunto de bytes dentro da janela. O resultado final 

da execução consiste em um conjunto de partições que podem ser trabalhadas e espalhadas na 

rede em busca do aumento de disponibilidade.  

 Outro ponto importante é análise comparativa feita pelo autor do artigo no qual mostra a 

superioridade do TTTD através de experimentos realizados e demonstrados por meio de uma 

tabela comparativa com os algoritmos mais conhecidos BSW [24], BFS [28], TD [29] e SCM 

[29].  

 

2.4 Segurança e compartilhamento de blocos 

 

Em busca de garantir a segurança e a possibilidade de que diferentes usuários e arquivos possam 

compartilhar os mesmos blocos de arquivos, o identificador de cada bloco é calculado utilizando-

se a seguinte formula: ID = h(h(c)); onde c é o conteúdo do bloco e h é uma operação de 

criptografia hash. 

 

 

Figura 6 Criptografia dos blocos e geração do identificador. [25] 

 

Na Figura 6 acima se pode ver uma ilustração do modelo proposto pelo PeerStore [25]. 

Nessa abordagem o valor hash calculado a partir do conteúdo do bloco é usado como chave para 

criptografia do mesmo. Por essa razão, não podemos utilizar esse valor diretamente como 

identificador, e então um novo valor hash é calculado. Dessa forma, apenas os peers que geraram 
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o bloco podem ter acesso ao seu conteúdo, uma vez que geraram o mesmo identificador para 

blocos semelhantes. 

 

2.4.1 Verificação da consistência dos blocos 

 

De forma a verificar a consistência dos blocos que foram armazenados remotamente, um peer 

deve desafiar periodicamente os seus parceiros para saber se ainda estão guardando as cópias de 

blocos a eles confiada. Contudo, solicitar que todos os blocos sejam recuperados apenas para 

teste não se mostra viável, uma vez que o consumo de banda seria muito alto para tal fim. Assim 

como o Samsara [8], o sistema PeerStore [25] propõe a forma descrita na Figura 7 abaixo para a 

solução desse problema. 

 

 

Figura 7 Verificar consistência dos dados armazenados apenas enviando h0 e hn. [25] 

 

Nessa técnica, o peer que deseja verificar a consistência dos dados envia um valor único 

h0, assim como uma lista dos n blocos em questão. Para responder, o peer desafiado deve 

concatenar o valor h0 ao conteúdo do primeiro bloco e calcular o código hash desse novo valor, 

gerando assim h1. O novo valor h1 é então concatenado ao conteúdo do segundo bloco onde um 

novo valor hash h2 será calculado, e assim sucessivamente até que o valor de todos os blocos 

seja verificado gerando como resultado final hn. Esse valor final é então enviado como resposta 

provando, assim, que ele possui todos os blocos. 
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2.5  Disponibilidade 

 

Segundo a norma ISO/IEC 9126 [30] se pode definir confiança como sendo a “capacidade do 

produto de software de manter um nível de desempenho especificado, quando usado em 

condições especificadas”. 

Avaliar se um sistema é confiável ou não envolve analisar dados quantitativos e 

qualitativos. Com base nesse contexto, Sommerville [31] classifica essa avaliação em quatro 

pilastras, são elas: 

• Disponibilidade: É a probabilidade de um sistema, em determinado instante, ser 

operacional e capaz de fornecer os serviços requeridos. 

• Confiabilidade: É a probabilidade de operação livre de falhas durante um tempo 

especificado, em um dado ambientem para um propósito especifico. 

• Segurança: É um atributo que reflete a capacidade do sistema de operar, normal e 

anormalmente, sem ameaçar as pessoas ou ambiente. 

• Proteção: Avaliação do ponto em que o sistema protege a si mesmo de ataques externos, 

que pode ser acidentais ou deliberados. 

Disponibilidade e confiabilidade são em essência probabilidades e, portanto são 

expressos em valores numéricos. Já segurança e proteção são feitos com base em evidências na 

organização dos sistemas e normalmente não são expressos em valores numéricos. 

Freqüentemente são medidos através de níveis, e a ordem de grandeza destes denomina se um 

sistema é mais ou menos seguro/protegido do que outro. 

Oliveira [1] concorda com Sommerville [31], quando define disponibilidade em sistemas 

de backup p2p como sendo a probabilidade de recuperação de uma informação num determinado 

instante t. Logo, quando se fala sobre armazenamento de dados em sistemas p2p, sua natureza 

distribuída contribui para uma maior disponibilidade, uma vez que a distribuição geográfica 

intrínseca dos pontos de rede reduz as chances de falha simultânea por acidentes catastróficos. 

No entanto, computadores em uma rede p2p estão disponíveis apenas uma fração de tempo, ou 

estão sujeitos as mais diversas falhas, o que pode trazer prejuízos a disponibilidade dos dados 

armazenados. Para reduzir esse risco e aumentar a disponibilidade do sistema, faz-se necessário 
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o uso de redundância dos dados, seja por replicação ou usando técnicas mais elaboradas como o 

erasure codes [32]. 

 

2.5.1  Replicação dos dados 

 

A replicação é a mais tradicional forma de garantir disponibilidade, onde k cópias idênticas de 

um dado é copiada em diferentes instancias dos pontos de rede. O número k deve ser definido de 

forma a aumentar a probabilidade de recuperação de alguma informação dada à probabilidade de 

um peer que a possua estar disponível no instante desejado. O aumento probabilístico da 

disponibilidade é obtido somando-se as probabilidades de apenas um nó estar disponível, dois 

nós estarem disponíveis, três nós estarem disponíveis, até k. [1] Ou, esse somatório pode ser das 

probabilidades de as cópias terem falhado no lugar de as cópias estarem disponíveis. Sendo 

assim, essa disponibilidade pode ser descrita segundo a seguinte equação, onde f é a falha e k a 

quantidade de cópias: 

 

 

Equação 1 Cálculo da probabilidade de que uma informação esteja disponível da rede. 

 

Na tabela a seguir são mostrados os resultados obtidos na aplicação da formula. 

f K C  f k C 

20% 4 0.998400  30% 6 0.999271 

20% 5 0.999680  30% 7 0.999781 

20% 6 0.999936  30% 8 0.999934 

20% 7 0.999987  30% 9 0.999980 

20% 8 0.999998  30% 10 0.999994 

 

Tabela 2 Resultados obtidos na aplicação da fórmula para 20% (esquerda) e 30% (direita) de falha. 
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Note que para uma taxa de falha de 20% se podem obter cinco noves de precisão 

efetuando oito cópias da informação, e para uma taxa de falha de 30% podemos obter um 

resultado bastante similar aumentando o número de cópias em duas. 

 

2.6 Conclusão 

 

Conforme acompanhado na leitura do capítulo, este teve a finalidade de fazer um levantamento 

completo das arquiteturas usadas e seus mecanismos para se implantar disponibilidade em 

sistemas de backup p2p. Dentre todas as ferramentas levantadas, a maior parte usa a arquitetura 

totalmente descentralizada, usando o método de troca de tabela de rotas chamado de DHT, 

modelo puro. Em contrapartida o modelo híbrido se mostrou eficiente também em diversas 

implementações do passado e atuais como o caso do OurBackup e eDonkey.  

 O que se pode concluir que embora o modelo puro seja mais escalável isso não 

inviabiliza o uso dos modelos híbridos.  

Outro ponto importante diz a respeito à dificuldade de implementação de pontos de 

controle e disponibilidade em arquiteturas puras. Analisando as ferramentas que optaram por 

esse tipo de controle não se observou nenhum mecanismo de coleta de dados mais elaborado, no 

qual possua o intuíto de manter um histórico das máquinas para trabalhar melhor a distribuição 

do backup.  

Foi constatado também mecanismos de controle de segurança e punição dos chamados 

free rides, ou seja, usuários muitas vezes mal intencionados querem apenas usar e não 

disponibilizar os seus recursos para os demais. 

Quanto aos diversos métodos de particionamentos de arquivos, o que faz uso de divisão 

de arquivos em parte iguais foi o que se mostrou menos eficiente, pois uma pequena alteração 

em um byte obriga que todos os blocos formados deste byte em diante sejam transferidos 

novamente. Seguindo as análises feitas pelo autor do algoritmo TTTD e os demais, o mesmo se 

mostrou mais eficiente, a tabela comparativa apresentada no artigo mostra o resultado. 
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3 DISPONIBILIDADE E BACKUP P2P 

 

É sabido que existem diversos problemas os quais podem levar a perda de dados, um 

levantamento exaustivo realizado por Oliveira [1] diz que as razões mais comuns são: 

 

• Desastre natural: Normalmente, os componentes dos computadores (e os dados 

armazenados) não apresentam robustez em relação à ocorrência de eventos naturais, 

como fogo e inundações, ou mesmo surtos de energia. Desastres naturais de larga escala 

devem ser tomados em consideração, podendo ser correlacionados com falhas de 

comunicação e hardware; 

• Vírus e Worms: Todos os sistemas conectados através da Internet são vulneráveis a 

ataques de vírus e worms. Trazendo além da perda de dados um prejuízos relacionados a 

suporte técnico; 

• Erro humano: Erros humanos são possíveis e de fato acontecem. Além disso, é possível 

que um colega de trabalho, marido ou esposa, amigo ou filho modifique ou apague por 

acidente dados importantes; 

• Free ridding: O comportamento de free riding também pode ser classificado como falha, 

e pode, permanentemente, corromper um backup. Uma falha deste tipo ocorre quando o 

peer descarta os backups já armazenados; 

• Falhas de disco: Embora seja, de modo geral, confiável o disco rígido pode experimentar 

alguma falha mecânica, apresentar setores ruins ou ter algum problema com um 

componente elétrico. 

 

Como apresentado no capítulo anterior as redes p2p tem se mostrado viáveis na 

implementação de soluções de backup. Verma [33] caracteriza estes sistemas como uma 

aplicação distribuída que consiste em diversos módulos idênticos, onde cada um deles está sendo 

executado em máquinas distintas. E cada máquina troca mensagens entre si em busca de uma 

mesma finalidade. Estes sistemas de backup, em essência, fazem uso de toda a infra-estrutura 
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que lhe é pertinente para assegurar que por qualquer motivo os arquivos injetados possam ser 

restaurados. 

É sabido ainda que problemas cotidianos enfrentados por tais sistemas, como a falha de 

conectividade de rede e hardware, e desligamento das máquinas comprometem o funcionamento 

das ferramentas desenvolvidas com a tecnologia abordada, pois, se uma máquina “A” tentar 

recuperar seus arquivos em uma máquina “B” que está indisponível por qualquer motivo, a 

operação não será finalizada de maneira satisfatória. Ou seja, conforme já afirmado o problema 

não é fazer o backup em um ambiente p2p, mas ter a garantia que no momento que o usuário 

solicitar o restore este estará disponível.  Uma alternativa que se mostra viável para o resolução 

do problema é a replicação do backup em mais de uma máquina, aumentando assim as chances 

de quando uma máquina falhar a outra possa responder.  

No entanto, quando aplicamos esta estratégia algumas questões ficam para serem 

respondidas:  

• Quanto devemos replicar um arquivo para ter a garantia de seu restore a qualquer 

momento?  

• A probabilidade de disponibilidade de um arquivo importante deve ser a mesma 

de um arquivo qualquer?  

• É necessário ter uma probabilidade de disponibilidade alta mesmo durante a 

madrugada para todos os tipos de usuários?  

Todas estas questões foram analisadas e avaliadas nesta pesquisa e o resultado foi a 

idealização e criação de um algoritmo descrito da sessão 3.1 o qual dispersa os backups de 

acordo com estas questões garantindo o seu restore. 

 

3.1 Algoritmo de dispersão 
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O algoritmo de dispersão descrito nesta sessão é o mecanismo utilizado pelo sistema de backup 

para selecionar um conjunto de máquinas no qual os arquivos devem ser copiados e com isso 

garantir que os usuários possam restaurar seus arquivos quando desejarem em um tempo futuro.  

O funcionamento do algoritmo pode ser visto, através de um diagrama de componentes 

na Figura 8 abaixo:  

 

Figura 8 Algoritmo de dispersão 

 

 Conforme pode ser notado no diagrama acima, o algoritmo recebe como entrada um 

Perfil, Peers, taxas de falhas e fazendo uso de uma função matemática produz como saída uma 

tabela que diz onde cada arquivo deve ser copiado para garantir o restore dos dados. As entradas 

do algoritmo, bem como a função matemática utilizada são detalhadas a seguir. 

 

3.1.1 Perfil 

 
O perfil consiste de um mecanismo desenvolvido que serve para que o usuário possa expressar 

um conjunto de números os quais representam a disponibilidade desejada pelo mesmo na hora de 

um restore. Com isso se podem priorizar horários nos quais um usuário terá maior chance de 
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realizar o restore do backup realizado. Tomando como exemplo um funcionário de uma empresa 

que trabalha em sua máquina em horário comercial, se exigir que o sistema garanta um 

percentual de disponibilidade de 99,99% durante o período da madrugada onde o mesmo 

provavelmente estaria dormindo é um desperdício de recurso, pois para garantir tal percentual o 

número de cópias deve ser maior.   

Matematicamente, se pode dizer que A é um perfil de um usuário para o algoritmo se: 

 

• A, possui exatamente 24 posições, onde cada posição representa uma hora do dia, A = 

{a1, a2, a3,..., a24}; 

• E cada elemento do conjunto A assume um valor entre 0 e 1, valor este que representa a 

probabilidade de fazer um restore de sucesso; 

 

Com isso é possível criar diversos perfis de acordo com o backup ou atividade 

desenvolvida. Um perfil comercial onde no horário de trabalho se exige a disponibilidade de 

99,99% e fora deste horário 0% ou ainda a garantia de 99,99% de relatórios importantes de uma 

empresa e assim por diante. O valor zero significa dizer que qualquer valor de disponibilidade 

será aceito para aquele horário. 

 Foi escolhido um Perfil de 24 posições pelo volume de dados a serem guardados por cada 

Peer, quanto mais se fraciona o tempo maior é o número de dados a serem guardados, ficando 

para os trabalhos futuros a investigação de qual seria o melhor fracionamento de tempo em 

relação ao espaço utilizado e eficiência do algoritmo de distribuição. 

 

3.1.2  Hashes 

 
Para que se evite trafegar na rede todo o arquivo com o objetivo de verificar se o mesmo já foi 

salvo ou não, faz-se uso da função chamada de SHA-1 [21] que tem como entrada um conjunto 

de bytes e como saída um código alfanumérico único (somente o mesmo conjunto de bytes gera 

o mesmo código), a esta representação dá-se o nome de Hash.  

Após o particionamento do arquivo, etapa inicial do backup, a função SHA-1 [21] é 

aplicada a cada partição e o resultado (Hash) é enviado a um ponto de controle para saber se a 
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partição precisa ser salva na rede. Este processo garante que partições não sejam salvas mais de 

uma vez, economizando recursos de rede e de espaço de armazenagem. 

 Cada partição é salva em um conjunto de máquinas interligadas que formam a rede de 

backup, a estas máquinas se dá o nome de Peer. Um Peer pode está disponível ou não para 

receber partições ao longo do tempo, o instante de tempo em que o mesmo não está disponível é 

considerado uma falha. Logo, taxas de falhas representam o número de falhas por unidade de 

tempo, no caso deste trabalho, para cada hora. De posse do perfil, Peers com as taxas de falhas e 

dos hashes, o calculo de disponibilidade de restore descrito na sessão seguinte é utilizado pelo 

algoritmo para decidir e quantas máquinas uma partição deve ser espalhada para garantir que o 

perfil escolhido seja cumprido.  

 

3.1.3 Calculo da disponibilidade de restore 

 

O principal resultado deste trabalho consiste de um algoritmo capaz de garantir a disponibilidade 

do restore dos dados. Para que o algoritmo funcione corretamente, faz-se uso da proposta de 

Laird [34], que conceitua disponibilidade como sendo a probabilidade de um sistema de software 

funcionar sem falhas, dentro de um determinado ambiente, durante certo período de tempo. 

Como o autor trata da palavra probabilidade pode-se concluir que se trata de eventos não 

determinísticos, ou seja, predição. Predizer se determinado evento vai ocorrer ou não, faz-se 

necessário um estudo empírico o qual determine um modelo de disponibilidade com suas taxas 

de falhas. Entretanto, apoiado ainda nas palavras do autor (Laird) e para fins de teste e 

implementação do algoritmo de dispersão adotou-se o modelo mais comum, denominado de 

exponencial, no qual possui a seguinte formulação matemática: 

 

f(t)=λ����    
Equação 2 Equação exponencial 
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Equação 3 Taxa de falhas 

 

Onde λ é a taxa de falhas e MTTF é o tempo médio entre falhas. A probabilidade de falha 

para função exponencial no intervalo de 0 a t é dado pela equação F(t): 

 

���� = 	 	 λ����	
��

�
= 	1 − ����	    

Equação 4 Probabilidade de Falha 

 

A disponibilidade, ou seja, probabilidade do sistema não falhar num instante de tempo t 

pode ser obtido pela função R(t), fazendo o complemento da probabilidade de falha: 

 

���� = 1 − �(�)    
Equação 5 Formulação geral da disponibilidade 

Substituindo a equação 4 em 5, se tem:  

 

���� = 	1 − �1	 − ���� = 	 ���� (1.5) 

Equação 6 Disponibilidade no modelo exponencial  

 

Uma vez que se têm as taxas de falhas contabilizadas nos módulos, Avaibility e 

SeftAvaibility (melhor detalhados no capítulo 4 deste trabalho) podem-se com a equação 6 saber 

a probabilidade de um Peer não falhar em determinada hora. É sabido ainda que várias máquinas 

possam estar ligadas e que há um número mínimo de máquinas configurável no qual um pedaço 
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tem que ser distribuído. Para se obter um resultado geral o algoritmo precisa fazer as somas das 

probabilidades. Meyer [35] define a soma das probabilidades como sendo: 

 

���	 ∪ �� = 	���� + 	���� − 	�(�	 ∩ �)  
Equação 7 Soma das probabilidades 

 

 Por indução matemática em 7, se chega à equação geral de soma de probabilidade: 

���� ∪ �	 	∪ … 	∪ �
 	�
= 	������


���

− � ����	 ∩ ���

����	

+ � ����	 ∩ �� ∩ ��� +⋯+ �−1����(�� ∩ �	 ∩ …∩ �
)	

�������

	 
Aplicando em conjunto as equações 6 e 7 o algoritmo consegue calcular a probabilidade 

de um conjunto de máquina não falhar em determinado horário e com base neste calculo definir 

com um percentual de confiança de que a mesma esteja ligada e funcionando. 

Uma vez que já foram abordadas as entradas, saídas e a fundamentação matemática do 

algoritmo, na sessão seguinte será apresentado o processamento de toda a informação. Foi 

optado por deixar o código da forma como foi implementado por ter sido usado assim na prova 

de conceito. 

 

3.1.4  Código 
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A seguir serão mostrados trechos de programação do algoritmo implementado, escrito na 

linguagem de programação Java, com os comentários das funcionalidades linha a linha para 

facilitar o entendimento. 

Inicialmente, o cálculo antecipado da disponibilidade de cada peer é efetuado seguindo o 

código abaixo: 

 

1 private void calculateReliability() { 
2  this.peers = (List<Peer>) this.message.getResponse (); 
3  ModelIF model = ServiceLocator.singleton().getMode lManager(); 
4  for (Peer peer : peers) { 
5   for (int i = 0; i < TWENTY_FOUR_HOUR; i++) { 
6    peer.setReliability(i, model.calculateReliabilit y(i, i,                   
7                       peer.getHistories())); 
8     
9    } 
10    
11   } 
12  } 

 

Código 2 Cálculo da disponibilidade de cada peer 

 

Onde na linha 3 é resgatado o modelo de cálculo de disponibilidade, através de inversão 

de controle, equivalente a Equação 6, em seguida para cada peer é calculada a probabilidade de 

disponibilidade em cada horário. 

 Uma vez terminada este cálculo individual de disponibilidade, o algoritmo de dispersão 

recebe os peers, os hashes e segue com o processamento:  

1 public Map<String, List< Peer>> run(List< Peer> peers, Map hashes) throws 
DispersalException{ 

2  
3    this. peers = peers; 
4    this.chunks.clear(); 
5    List< Peer> choosed Peers = new ArrayList< Peer>(); 
6  
7    // para cada pedaço de arquivo  
8    Iterator it = hashes.keySet().iterator(); 
9    while (it.hasNext()) { 
10          String object = (String) it.next(); 
11          choosed Peers.clear(); 
12            // menor número de Peer que a partição tem que ser copiada  
13          int count = this.numberMinOf Peers; 
14            // busca aleatoriamente o numero minimo de Peers 
15          choosed Peers.addAll(this.random Peers(count)); 
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16  
17            // enquanto a disponibilidade não estiver de acordo  com o perfil  
18          while (!this.profile.isReliability(choosed Peers)) { 
19              choosed Peers.clear();  
20                // incrementa o número de Peers  
21              count += this.incrementNumberMinOf Peers; 
22              choosed Peers.addAll(this.random Peers(count)); 
23                // se não há mais máquinas, e o perfil não foi sati sfeito,  
24                // gera uma exceção.  
25              if (count >  choosed Peers.size()) { 
26                   throw new DispersalException("Low  level of availability"); 
27                 } 
28                 } 
29            // monta a tabela de retorno.  
30          if (!this.chunks.containsKey(hashes.get(ob ject))) { 
31              this.chunks.put(object, new ArrayList< Peer>()); 
32          } 
33          this.chunks.get(object).addAll(choosed Peers); 
34     
35  } 
36      return this.chunks; 
37 } 
38   

 

Código 3 Algoritmo de dispersão 

 

Na linha 1, tem-se a assinatura do método, com a sua visibilidade (public) o retorno de 

um mapa no formato de tabela conforme descrito na saída da Figura 8, e como parâmetros de 

entrada a lista de Peers disponíveis e os Hashes que devem ser distribuídos. 

A execução do algoritmo consiste em escolher aleatoriamente um número mínimo de 

peers, verifica se o nível de disponibilidade condiz com o perfil escolhido, caso não tenha sido 

atingido um número maior de peers é escolhido. Caso a disponibilidade esteja de acordo com o 

perfil, uma linha é acrescentada na tabela especificando que esse Hash deve ser replicado nos 

peers selecionados. 

A condição do laço na linha 18 do Código 3 acima é a uma chamada de método o qual 

retorna se a disponibilidade foi atingida, o cálculo é efetuado seguindo a Equação 7, e seu código 

é mostrado logo abaixo. 
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1 public boolean isReliability(List<Peer> list){ 
2  if (getProfile() == null || getProfile().length !=  TOTAL_HOURS) { 
3   throw new DispersalException("The number of hours  is different from 24"); 
4  } 
5  this.resultReliability = new double[TOTAL_HOURS]; 
6  // soma a disponibilidade para cada hora 
7  for (int i = 0; i < list.size(); i++) { 
8   double[] peerValues = list.get(i).getReliability( ); 
9   for (int j = 0; j < peerValues.length; j++) { 
10    this.resultReliability[j] = 
11      sunReliability(this.resultReliability[j], peer Values[j]); 
12   } 
13  } 
14  // checa se a disponibilidade alcançada não foi sa tisfeita em algum horário 
15  for (int i = 0; i < getProfile().length; i++) { 
16   if (getProfile()[i] > this.resultReliability[i]) { 
17    return false; 
18   } 
19  } 
20  return true; 
21 }  
 

Código 4 Cálculo de verificação de disponibilidade 

 

O algoritmo descrito em Código 4 tem como retorno um valor booleano, true (verdade) 

se a disponibilidade foi alcança e false (falso) caso contrário. E como parâmetro recebe o 

conjunto de peers com suas probabilidades individuais já calculadas. As linha de 2 a 4 fazem 

validação dos valores de entrada, de 5 a 13 é calculado o valor da disponibilidade em cada 

horário levando em consideração todos os peers, das linhas 15 a 19 é verificado se existe algum 

horário no qual a disponibilidade não foi alcançada, e por fim na linha 20 o valor de retorno no 

qual afirma que a disponibilidade foi atingida. 

Por fim, os pedaços são distribuídos em cada máquina seguindo o código abaixo: 

 

1 private void sendMessage(List<Peer> peers, MessageI F m) { 
2  if (peers != null) { 
3     for (int i = 0; i < peers.size(); i++) { 
4   Peer p = (Peer) peers.get(i); 
5   m.setTo(p.getIp()); 
6   m.setPortReceiver(Integer.valueOf(p.getPort())); 
7   m.setPortSender(this.myReceiverPort); 
8           ServiceLocator.singleton().getTransportMa nager() 
9                    .send(Marshaller.marshall(m), m. getTo(), m.getPortReceiver()); 
10     } 
11  } 
12     
13 } 

 

Código 5 Envio dos hashes para as máquinas escolhidas. 



49 

 

 

Onde os parâmetros são equivalentes a saída do algoritmo apresentado em Código 4, ou 

seja, a lista de máquinas que deverão receber a mensagem contendo o Hash. As linhas 4 a 7 

preparam a mensagem com os dados de envio (porta do emissor, porta do receptor e ip do 

receptor), e a na linha 8 ocorre a codificação da mensagem em XML através do Marshaller 

(melhor explorado na sessão 4) e o envio através da camada de transporte. 

 

3.2 Conclusão 

 

Nesta sessão foi apresentada a principal contribuição deste trabalho, um algoritmo de 

disponibilidade para o restore dos dados em redes de backup p2p. Conforme pode ser observado, 

pelos motivos mais variados, os dados são perdidos trazendo diversos transtornos. Foi visto 

também que as soluções de backup p2p existem e são os candidatos naturais a amenizar tais 

transtornos. Por esta razão, diversas soluções foram planejadas e construídas neste sentido. 

Foi apresentado neste capítulo todo o funcionamento do algoritmo através de diagrama de 

componentes e suas interações, suas entradas, processamento, saídas e fundamentação 

matemática usada pelo algoritmo em busca de garantir estatisticamente o restore. 
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4 U-BKP 

 

Neste capítulo é especificada a arquitetura do U-BKP, descrevendo seus principais padrões, 

módulos, componentes, frameworks e integrações. Fornecendo assim uma visão de alto nível da 

solução técnica, enfatizando os componentes e frameworks a serem reutilizados e desenvolvidos, 

além das interfaces e integrações entre os mesmos. 

Alguns termos importantes que serão mencionados no decorrer deste capítulo. Estes 

termos são descritos na tabela a seguir, estando apresentados por ordem alfabética. 

 

Termo Descrição 

Componente Elemento de software reusável, independente e com interface 

pública bem definida, que encapsula uma série de 

funcionalidades e que pode ser facilmente integrado a outros 

componentes. 

Módulo Agrupamento lógico de funcionalidades para facilitar a divisão e 

entendimento de um software. 

 

Tabela 3 Conceito dos termos utilizados na arquitetura 

 

A especificação da arquitetura do sistema segue o framework “4+1” [36], no qual define 

um conjunto de visões, como ilustrado na Figura 9. Cada uma dessas visões aborda aspectos de 

relevância arquitetural sob diferentes perspectivas: 

• A visão lógica apresenta os elementos de projeto significantes para a arquitetura adotada 

e os relacionamentos entre eles. Entre os principais elementos estão módulos, 

componentes, pacotes e classes mais importantes da aplicação; 
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• A visão de execução apresenta os aspectos de concorrência e sincronização do sistema, 

alocando os elementos da visão lógica para processos, threads e tarefas de execução; 

• A visão de implementação aborda os aspectos relativos à organização do código fonte 

do sistema, padrões arquiteturais utilizados e orientações e normas seguidas para o 

desenvolvimento do sistema; 

• A visão física apresenta o hardware envolvido e o mapeamento dos elementos de 

software para os elementos de hardware nos ambientes do sistema. 

• Os cenários apresentam um subconjunto dos casos de uso significativos do ponto de vista 

da arquitetura. Não abordados nesta dissertação por questões de escopo. 

 

 

 

 

Figura 9. Visões do framework “4+1” 

 

4.1 Visão lógica  
 

Esta seção apresenta a visão lógica que consiste da organização do sistema do ponto de vista 

funcional. Os principais elementos, como módulos e principais componentes são especificados. 

As interfaces entre esses elementos também são especificadas. A Figura 10 ilustra a arquitetura 

lógica do sistema. 

 

Visão de Execução 

 

Visão Lógica 

Visão de 

Implementação 

 

Visão Física 

Cenários 
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Figura 10. Visão geral da arquitetura 

 
 

Basicamente possuem três camadas distintas: 

• Transport: responsável pela comunicação entre os envolvidos, esta ocorre por meio de 

troca de mensagens no formato XML usando TCP.  

• Controller: camada onde se concentra a lógica de negócio. 

• DataAccess: camada pelo qual é possível gravação e recuperação de dados no sistema de 

arquivo ou diretamente em sistema gerenciador de banco de dados.  

 

Para entendimento de cada módulo a Tabela 3 abaixo foi organizada em três colunas no 

qual descreve o nome do módulo, a descrição de sua funcionalidade e sua importância dentro do 
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sistema. Cada linha da referida tabela explica um módulo do sistema conforme pode ser 

observado a seguir:  

Módulo Descrição Importância 

SimplePeer 

 

Módulo roteador de mensagens 

recebidas para o módulo correto. 

Realiza as operações pedidas pelo 

usuário (backup, restore, 

autenticação). 

Garantir transparência de acesso e 

segurança, já que as mensagens 

passam por um ponto de controle único 

antes de serem entregues 

Autentication 

 

Módulo que realiza a autenticação dos 

Peers na rede 

Gerenciar mensagens de autenticação e 

obter a chave de transmissão. 

Permitindo assim que outras 

mensagens sejam enviadas. 

AvaibilityPeer 

 

Módulo trata mensagens de keepalive 

dos integrantes da rede 

Contabilizar a disponibilidade dos 

peers. Para efetuar cálculos de 

disponibilidade futuros 

Search Módulo que recebe pedidos de busca. Retornar ao remetente os peer 

disponíveis para operação de backup 

ou restore. 

Chunk 

 

Módulo que recebe um conjunto de 

meta dados e responde de acordo com 

a base de dados o que precisa ser 

salvo na rede. 

Evitar que pedaços que tenham sido 

gravados na rede de backup sejam 

regravados ocupando um espaço 

desnecessário 

Reliability 

 

Módulo que calcula a taxa de falha e a 

disponibilidade em termos de 

probabilidade de cada peer. 

Fornecer ao algoritmo de dispersão as 

máquinas disponíveis com suas 

respectivas probabilidades. 

DispersalFile 

 

Módulo que distribui o backup nas 

máquinas da rede. 

Distribuir o backup de acordo com os 

resultados matemáticos para garantir o 

restore em termos percentuais. Ex. 

99,9%. 
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TreeDirectory 

 

Módulo que salva a estrutura do 

backup de um usuário. 

Gerenciar a estrutura de arquivos e 

diretórios de cada usuário da rede. 

FileDirectory 

 

Módulo que faz restore da árvore de 

diretórios no cliente. 

Resgatar e enviar ao cliente a estrutura 

do backup salvo na rede 

Access 

 

Módulo que trata a entrada e saída e 

máquinas na rede. 

Gerenciar a entrada e saída de peer na 

rede, informando ao módulo roteador 

se a máquinas possui permissão para 

trafegar mensagens. 

SelfAvaibility 

 

Módulo que mede a disponibilidade 

do próprio servidor 

Contabilizar a disponibilidade do 

servidor para que o cálculo da 

disponibilidade possa ser feito de 

maneira correta. 

Marshaller 

 

Módulo que codifica e decodifica 

mensagens em XML. 

Transformar uma mensagem da 

camada de controle em linguagem 

neutra para que independente da 

tecnologia, o lado receptor ele possa 

operar 

Compression 

 

Módulo compactador de mensagens. Salvar recursos da rede diminuindo o 

tamanho das mensagens trocadas. 

Encryption Módulo que cifra e decifra 

mensagens. 

Garantir que se a mensagem seja 

entendida apenas pelo receptor. 

Trade Módulo roteador de mensagens de 

chegam do lado servidor. 

Garantir transparência de acesso e 

segurança, já que as mensagens 

passam por um ponto de controle único 

antes de serem entregues. 

 

Tabela 4  Descrição e importância dos módulos 
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4.2 Visão de execução 

 

Esta seção apresenta a visão de execução que consiste do o mapeamento dos elementos lógicos 

da arquitetura nos processos e threads de execução do sistema.  A 

Figura 11 abaixo ilustra esse mapeamento, onde a seta azul escuro ilustra a comunicação com o 

Peer central e a mais clara a comunicação com as demais máquinas. 

 

 

 
Figura 11. Diagrama de execução do sistema 

 

 

Inicialmente o Trade é a primeira máquina iniciada, em seguida as demais máquinas, e 

assim vão unindo seus recursos formando uma grande rede de backup. Uma vez que um 

SimplePeer é iniciado para fazer parte do grupo é necessário que o mesmo se autentique e receba 

uma chave para poder transmitir. Uma vez possuidor de uma chave, a troca de mensagens em um 

fluxo completo para injetar um backup na rede seria: 
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Legenda: SP = SimplePeer, T = Trade, � = Mão única de comunicação, �� = mão dupla de 

comunicação 

Etapa Fluxo Módulo SP Módulo T Descrição 

01 SP � T SimplePeer Autentication Uma mensagem compactada e 

criptografada de autenticação é enviada e 

como resposta o Peer recebe uma chave no 

qual o mesmo está autorizado a transmitir  

02 SP � T AvailabilityP

eer 

Availability Mensagem enviada periodicamente para 

contabilizar o tempo em que o Peer fica 

disponível. 

03 SP ��T SimplePeer Search Uma mensagem é enviada para T para que 

o mesmo retorne as máquinas disponíveis e 

suas respectivas reputações. 

04 SP SimplePeer  - Uso do algoritmo TTTD para particionar os 

arquivos e gerar os hashes das partições 

05 SP �T SimplePeer Chunk O módulo do lado T consulta em sua base 

de dados com um conjunto de hashes 

enviados. Como resposta T envia para SP 

quais os hashes devem ser injetados na 

rede. 

06 SP Reliability - Com a reputação de cada Peer, o módulo 

de Reliability faz uso do algoritmo de 

dispersão para decidir em quais máquinas o 

mesmo deve copiar a partição 

07 SP 

��SP 

DisperseFile  O módulo DisperseFile distribui as 

partições escolhidos no passo 06. 
 

Tabela 5 Fluxo de mensagem para injeção de um backup na rede. 
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Para restaurar um backup feito, o fluxo seria: 

 

Legenda: SP = SimplePeer, T = Trade, � = Mão única de comunicação, �� = mão dupla 

de comunicação 

Etapa Fluxo Módulos de 

SP 

Módulo de T Descrição 

01 SP �� T SimplePeer TreeDirectory Os metadados contendo a árvore de 

diretórios que foram injetados na rede são 

retornados para S 

02 SP SimplePeer - Toda a árvore de arquivos é reconstruída 

com os arquivos contendo zero byte. 

03 SP �� T SimplePeer FileDirectory Para cada arquivo a ser recuperado a lista 

de hashes é enviada juntamente com os 

Peers a serem pesquisados. 

04  SP 

��SP 

SimplePeer -  Troca de mensagens até que todas as 

partições sejam recuperadas. 
 

 

Tabela 6 Fluxo de mensagem para restauração de um backup na rede. 

 

Após o acompanhamento das duas tabelas, é perceptível a função de cada módulo, no 

entanto, dentre todos há dois que não foram mencionados os quais possuem suas atividades 

implícitas no processo, são eles o Access e o SelfAvaibility. O primeiro é responsável por 

coordenar toda a entrada e desligamentos de Peers na rede, o segundo contabiliza a própria 

reputação do Trade, para que o calculo de reputação das máquinas não seja feito de forma 

equivocada. 

 

4.3 Visão de implementação 
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Esta seção a visão de implementação que descreve o projeto e implementação do sistema de 

acordo com a arquitetura estabelecida. A  

Figura 12 ilustra a visão de implementação da arquitetura do sistema. 

 

 

Figura 12. Visão de implementação da arquitetura do sistema. 
 

 

 Fisicamente a figura acima representa máquinas diferentes que se comunicam por meio 

da camada de transporte usando Socket e TCP. O bloco denominado API XML é uma biblioteca 

usada para transcrever as mensagens do mundo orientado a objeto para a linguagem neutra 

(XML) usada na comunicação. Usando o padrão Observer [37] eventos são disparados para a 

lógica de negócio, sinalizando a chegada de uma mensagem na fila. A fila de saída é checada 

através de um tempo configurável por arquivo de configuração. O módulo Inversion of Control- 

IOC agrupa através de inversão de controle um conjunto de serviços úteis a todos os módulos da 
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camada no qual está presente. O bloco MOR é um framework de mapeamento objeto relacional 

usado para transcrever mensagens da aplicação para o sistema gerenciador de banco de dados. E 

por fim, o bloco de Logging que possui a finalidade de proporcionar aos administradores a opção 

de auditoria das transações efetuadas por meio do sistema. 

 Na implementação do protótipo, as tecnologias escolhidas e os padrões usado estão 

descritos abaixo. 

 

4.3.1 Padrão de codificação 

 

Como padrão de codificação (nome de classes, pacotes, endentação, comentários, métodos entre 

outros) foi usado o padrão de codificação descrito no manual oficial da Sun disponível em seu 

site [38]. Juntamente com este os seguintes padrões de organização:  

• Nomes de métodos significativos, apenas os pontos principais do código foram 

comentados; 

• Agrupamento de métodos por funcionalidades; 

• Ordem de colocação dos elementos da classe: package, imports, declaração da classe, 

atributos, construtores e métodos. Os métodos que representam getters e setters 

devem ficar agrupados no final da classe; 

• Métodos privados devem ficar junto dos métodos que o chamam dentro da classe. 

• Manter a coesão das responsabilidades, métodos devem ficar com quem detém os 

dados ou tem como chegar neles; 

• Baixo acoplamento, uso de interfaces e inversão de controle sempre que possível. 

 

4.3.2 Bibliotecas e frameworks 

 

Esta seção descreve as bibliotecas e os frameworks utilizados pelo sistema Rede de Backup p2p. 
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Biblioteca / 

Framework 

Justificativa Versão Ambiente 

Hibernate 

[42] 

Aumenta produtividade, já que os 

desenvolvedores se concentram mais na lógica 

e menos no SGBD. A aplicação não faz uso 

extensivo de stored procedures e triggers, a 

lógica é controlada pela aplicação. Altamente 

difundida, grande quantidade de documentação, 

padrão de persistência MOR e bastante 

difundida no mercado  

3.3.2.GA Produção, 

Homologação e 

Desenvolvimento. 

Ant [43] Única opção: A biblioteca será utilizada por ser 

a única opção identificada para atender o 

requisito 

1.8.0 Produção, 

Homologação e 

Desenvolvimento. 

Spring [44] A opção por este framework se deve por sua 

facilidade de integração com Hibernate, 

implementação do padrão IOC, Templates de 

persistencia, controle de transação, serviço de 

envio de e-mail, Aspectos, WebServices, RMI, 

JNDI, Scheduling, Pool de conexões, entre 

outros. 

3.0.0 Produção, 

Homologação e 

Desenvolvimento. 

XStream 

[45] 

Única opção: A biblioteca será utilizada por ser 

a única opção identificada para atender o 

requisito, as demais geram um XML “sujo” 

e/ou não dão suporte a annotation 

1.3.1 Produção, 

Homologação e 

Desenvolvimento. 

Log4j [46] Única opção: A biblioteca será utilizada por ser 

a única opção identificada para atender o 

requisito, desenvolvido pelo grupo apache 

1.2 Produção, 

Homologação e 

Desenvolvimento. 

JUnit [54] Oferece uma suíte de completa de suporte a 

testes automatizados. Também é a mais 

difundida e utilizada. 

4.7 Produção, 

Homologação e 

Desenvolvimento. 

Tabela 7 Tecnologias empregadas no protótipo 
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4.3.3 Interfaces e integrações 

 

Todos os módulos residentes no mesmo processo (rodando na mesma máquina) se comunicam 

através de API, para módulos fisicamente separados (rodando em máquinas distintas) a 

comunicação ocorrerá de maneira transparente por meio de troca de mensagens usando a 

linguagem XML (Marshaller). 

 

4.3.4 Ambiente de desenvolvimento 

 

O ambiente de desenvolvimento foi composto por: 

• Eclipse [47]: Ferramenta de código aberto para desenvolvimento de programas de 

computador em diversas linguagens, construída em Java e extremamente popular; 

• Subversion [48]: Sistema de controle de versão; 

• Ant: É uma ferramenta utilizada para automatizar a construção de software. Ela 

é similar ao Make, mas é escrita na linguagem Java e foi desenvolvida inicialmente 

para ser utilizada em projetos desta linguagem; 

• Sistema operacional: Windows. Embora qualquer sistema operacional que suporte uma 

JVM desenvolvida possa ser utilizado; 

• Java [49]: Plataforma para desenvolver aplicações para desktops e servidores da Sun 

MicroSystem; 

• Hibernate: O Hibernate é um framework para o mapeamento objeto-relacional escrito 

na linguagem Java, mas também é disponível em .Net com o nome NHibernate. 

Este framework facilita o mapeamento dos atributos entre uma base tradicional de 

dados relacionais e o modelo de objeto de uma aplicação; 

• Spring: Lightweight contaneiner, que prover serviços plugáveis através de IOC; 

• XStream: Biblioteca no qual codifica objetos em XML e vice-versa; 
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• JUnit: framework de para automação de testes; 

• SGBD: MySql. 

 

4.4 Visão física 

 

Esta seção descreve a organização dos elementos de hardware do sistema e o mapeamento dos 

elementos de software para os mesmos. A Figura 13 ilustra a visão física do ambiente de 

produção. 

 

Figura 13. Ambiente de produção do sistema 
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4.4.1 Hardware 

 

O hardware necessário para o bom funcionamento da aplicação pode ser similar ou superior a 

seguinte descrição: 

• Cliente: Processador núcleo único de 1.0 GHz com 1 Mega de cache, 512 Megas de 

RAM, interface de rede 10/100 ou wireless,  disco rígido de 40 Gb de 5400 RPM. 

• Servidor: Processador núcleo duplo de 2.0 GHz, com 2 megas de cache, 3 GB de RAM, 

interface de rede 10/100,  disco rígido de 100 Gb de 7200 RPM. 

 

4.4.2 Software 

 

Os requisitos de software para com os clientes exigem apenas que o mesmo possua um sistema 

operacional compatível com alguma JVM desenvolvida no mercado (Windows, Linux, Mac SO, 

Solares, entre outros). Para o servidor, embora a aplicação seja flexível tanto quanto o cliente, é 

recomendável para se obter um maior desempenho o uso do sistema operacional Linux, com 

JVM e o SGBD escolhido instalados.  

 

4.4.3 Ambiente de homologação 

 

O ambiente de homologação deve contemplar um servidor mais 30 máquinas com as aplicações 

cliente instaladas, todas com as configurações descritas nos itens 4.4.1 e 4.4.2. 

 

4.5 Armazenamento da Informação 

 

Toda a informação é armazenada através da camada chamada de DataAccess, no SimplePeer a 

informação é armazenada diretamente no disco rígido. Cada arquivo é armazenado com o nome 
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do de seu respectivo hash. No módulo Trade a informação é estruturada usando um sistema 

gerenciador de banco de dados, cujo diagrama de entidade relacionamento se encontra descrito 

na Figura 6 abaixo: 

 

 

Figura 6. Diagrama de entidade relacionamento 

 

 Onde, User representa o usuário do sistema, Path é a entidade que guarda a hierarquia de 

arquivos e diretórios de cada usuário e Hash é o metadado que representa cada partição de 

arquivo salvo na rede.  

 

4.6 Conclusão 

 

Neste capítulo foi apresentada a solução em termos de implementação do sistema de backup em 

p2p com garantia de restore, detalhando o projeto arquitetural nas mais diversas visões:  

• Lógica: no qual foram abordados os principais componentes, suas interações e as 

principais camadas do sistema; 

•  Física: no qual foi mostrada a disposição física das máquinas, meio de comunicação e 

processos envolvidos; 

• Execução: que mostrou todo o fluxo de mensagens trocados no sistema para se efetuar 

um backup e um restore. 
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• Implementação: no qual se mostrou uma visão de implementação de alto nível para que 

se pudesse perceber como os processos e componentes se comunicam para o 

funcionamento do sistema. 

Foi mostrado também padrões de codificação usados, descrição do ambiente de 

desenvolvimento, ambiente de homologação, bibliotecas e frameworks utilizados, dependências 

de hardware e software, interface de comunicação e armazenamento das informações. 

Por fim, no capítulo adiante será mostrado e analisado os resultados colhidos com as 

execuções de tudo o que foi descrito até o momento. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os experimentos foram realizados em 3 cenários distintos, no primeiro deles o cenário 1 a 

execução foi realizada com um tamanho de arquivo fixo, no cenário 2 foi configurado para ter 

uma entrada incremental e por fim o cenário 3 um experimento com 30 máquinas para se medir 

os tempos médios de backup e restore.  

A escolha do tamanho dos arquivos foi com base na média do tamanho dos arquivos dos 

usuários do parque tecnológico da Paraíba [39], foi observado que os menores arquivos têm em 

média 3 KB e um arquivo grande seria de 120 MB. A quantidade de pedaços e incremento de 

tamanhos feitos nos diversos cenários foi realizada com base nesses tamanhos. 

Para determinar a taxa de falhas das máquinas (MTTF) foi utilizado o modelo empírico 

de Garden[40], que consiste em um modelo experimental para se determinar taxa de falhas, a 

idéia é monitorar um conjunto de máquinas por x unidades de tempo. A quantidade de falhas do 

sistema seria a razão do numero de falhas por unidade de tempo. No contexto do experimento a 

medição foi realizada usando o software Squid[41] e um programa Java foi implementado para 

ler a base de dados do referido programa e calcular a quantidade de tempo no qual cada máquina 

está disponível e efetuar os cálculos por meio do modelo de Garden. 

O perfil de disponibilidade escolhido se deu pelo horário de funcionamento das empresas 

no parque, ou seja, horário comercial com parada de 2 horas para almoço. 

Os resultados estão dispostos nas sessões seguintes. 

 

5.1 Cenário 1 

 

 Neste experimento o algoritmo foi submetido às seguintes condições: 

• Configuração do ambiente: 
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o Sistema operacional Windows 7 64 bits; 

o Linguagem de programação Java, versão 1.6.0 /64 bits; 

o IDE de desenvolvimento Eclipse; 

o Computador Dell, com processador de núcleo duplo com freqüência de 2.1 GHz, 

arquitetura Intel, 3 GB de RAM e velocidade de barramento  800 MHz FSB. 

 
• Dados de configuração do algoritmo: 

 
o 100 pedaços de um arquivo a serem distribuídos em 376 possíveis máquinas 

pertencentes ao Parque Tecnológico da Paraíba [39]. O número 100 foi escolhido 

por representar um arquivo de tamanho pequeno; 

o O número de execuções 100 foi escolhido por ser suficientemente grande para 

mostrar o tempo de execução do algoritmo na prática. Já que o comportamento 

assintótico do algoritmo segundo os parâmetros de Cormen [60] é conhecido 

(linear), não necessitando da determinação de tempo pelo método empírico.  

o As taxas de falhas foram medidas usando o modelo de empírico Garden [40] de 

forma experimental baseadas em 296 dias de monitoramento contínuo pelo 

software Squid [41].  

o O número mínimo de máquinas configurável no qual o pedaço necessariamente 

tem que ser colocado foi cinco. 

o O perfil de disponibilidade usado segue a seguinte função, t representa a hora: 

 

���� = � ����������
�
�
0, ��	� = {0,1,2,3,4,5,6,7, 18,19,20,21,22, 23}

0.50, ��		� = �12,13�
0.99	 ���	 ����á���  

 

O resultado das execuções foi disposto em três planilhas distintas, uma medindo o tempo 

de execução, número médio máquinas em que um mesmo pedaço foi enviado e a média de 

pedaços por máquina. 

O algoritmo se mostrou bastante satisfatório em termos de tempo de execução, levando 

na média aritmética o tempo de 1,92 milissegundos. 
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Nº Execuções  Tempo máximo           

(milissegundos) 

Tempo mínimo        

(milissegundos) 

Média                         

aritmética 

(milissegundos) 

100 34  Menos de 1 1,92 

 

Tabela 8  Tempos de execução do algoritmo de dispersão. 

 

Quanto ao número de máquinas em que o mesmo pedaço foi distribuído, pode-se analisar 

na Tabela 7 que o mesmo pedaço foi redundante em no máximo 9 máquinas e no mínimo atingiu 

a quantidade configurada 5. Em termos de espaço ocupado somando-se todas as máquinas 

envolvidas e efetuando o cálculo com base na média aritmética, para garantir a disponibilidade 

do backup ele ocupará nas condições do experimento um espaço quase 7 vezes maior do que o 

tamanho do arquivo original. 

 

Nº Execuções  Nº Máximo de 

máquinas 

Nº mínimo de 

máquinas 

Média aritmética  de 

máquinas 

100 9 5 6,98 

 

Tabela 9 Quantidade de máquinas por pedaço dispersado. 

 

E na ótica de número de pedaços por máquina, pode-se observar que algumas máquinas 

não receberam nenhum pedaço, ou seja, não se ocupou nada de sua capacidade de 

armazenamento, em contrapartida houve máquina que recebeu 5% do backup total efetuado. 

 

Nº Execuções  Nº Maximo de 

pedaços 

Nº mínimo de 

pedaços 

Média aritmética de 

pedaços 
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100 5 0 1,85 

 

Tabela 10. Quantidade de pedaços por máquina. 

 

5.2 Cenário 2 

 

Neste experimento o algoritmo executou com entrada crescente 500 iterações sob as seguintes 

condições: 

• Configuração do ambiente: 
 

o Sistema operacional Windows 7 64 bits; 

o Linguagem de programação Java, versão 1.6.0 /64 bits; 

o IDE de desenvolvimento Eclipse; 

o Computador Dell, com processador de núcleo duplo com freqüência de 2.1 GHz, 

arquitetura Intel, 3 GB de RAM e velocidade de barramento  800 MHz FSB. 

 
Dados de configuração do algoritmo: 

o Número de partições inicial 100 e incremento de 500 partições a cada nova 

iteração, a serem distribuídos em 376 possíveis máquinas pertencentes ao Parque 

Tecnológico da Paraíba [39]. A escolha da quantidade e incremento do número de 

partições se deram com base no particionamento de um arquivo pequeno (3 

Kbytes aproximadamente 100 partições) e um arquivo grande (120 Mbytes 

aproximadamente 250.000 partições), ou seja, ao término da execução o 

algoritmo terá executado distribuindo arquivos pequenos, médios e grandes. 

o As taxas de falhas foram medidas usando o modelo empírico de Garden [40], no 

qual teve como insumo 296 dias de monitoramento contínuo pelo software Squid 

[41]. 

o O número mínimo de máquinas configurável no qual a partição necessariamente 

tem que ser colocado foi cinco. 
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o O perfil de disponibilidade usado segue a seguinte função, onde t representa a 

hora: 

���� = � ����������
�
�
0, ��	� = {0,1,2,3,4,5,6,7, 18,19,20,21,22, 23}

0.50, ��		� = �12,13�
0.99,  ���	 ����á���  

 
 

O resultado das execuções foi disposto em gráficos e tabelas como se segue. 

O algoritmo se mostrou bastante satisfatório em termos de tempo de execução neste 

cenário, embora assintoticamente o mesmo seja θ(n2) (quadrático devido a um laço aninhado), no 

momento de execução do backup se pode considerar o número de Peers como sendo uma 

constante, onde se varia apenas o número de partições de um arquivo a ser salvo. Isto se constata 

através do crescimento linear no gráfico baixo. 

 

 

Gráfico 1 Tempo de execução com entrada variada 

 

Se fixando a quantidade de partições e variando a quantidade de máquinas de 1 ao 

número máximo disponível (337) o backup não pode ser realizado com a quantidade de 1 a 8 

máquinas por não atenderem o perfil escolhido, no entanto com 9 ou mais máquinas o resultado 

é o que se segue: 
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Máximo Mínimo Média 
aritmética 

9 
5 7,18 

 

Tabela 11 Número de pedaços por máquina 

 

No máximo o mesmo pedaço foi salvo em 9 máquinas e no mínimo atingiu a quantidade 

configurada 5. Em termos de espaço ocupado somando-se todas as máquinas envolvidas e 

efetuando o cálculo com base na média, para garantir a disponibilidade do backup ele ocupará 

nas condições do experimento um espaço 7.18 vezes maior do que o tamanho do arquivo 

original.  

Na ótica de número de partições em uma única máquina, pode-se notar através do gráfico 

abaixo o seu crescimento linear.  

 

Gráfico 2 Número de partições por máquina 

 

Pontualmente, a tabela abaixo mostra em termos percentuais que no máximo uma só 

máquina recebeu aproximadamente de 4.7% e no mínimo 1.3% do backup efetuado.  Na média, 

cada máquina recebeu 1.86% de cada backup. 
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Máxima Mínimo Média 
aritmética 

4.68% 1.29% 1.86% 

 

Tabela 12 Percentual de backup recebido por máquina 

. 
 

5.3 Cenário 3 

 

Neste experimento onde o algoritmo com tamanho de arquivo crescente exponencial sob as 

seguintes condições: 

• Configuração média dos peers: 
 

o Sistema rodou em 24 máquinas, 6 apresentaram problemas;  

o Sistema operacional Windows Vista de 32 bits; 

o Linguagem de programação Java, versão 1.5.X ou superior; 

o Computador com processador de núcleo único com freqüência de 1.X GHz ou 

superior, arquitetura Intel, 512 MB de RAM ou superior. 

 
Dados de configuração do algoritmo: 

o As taxas de falhas foram medidas usando o modelo empírico de Garden [40], no 

qual teve como insumo 296 dias de monitoramento contínuo pelo software Squid 

[41]. 

o O número mínimo de máquinas configurável no qual a partição necessariamente 

tem que ser colocado foi cinco. 

o O perfil de disponibilidade usado segue a seguinte função, onde t representa a 

hora: 

���� = � ����������
�
�
0, ��	� = {0,1,2,3,4,5,6,7, 18,19,20,21,22, 23}

0.50, ��		� = �12,13�
0.99,  ���	 ����á���  
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Fazendo com que o tamanho do arquivo crescesse de forma exponencial, sob a seguinte curva de 

crescimento: 

 

Gráfico 3 Variação de tamanho de arquivo de backup. 

 

Os tempos de particionamento, backup e restore podem ser vistos no Gráfico 05, um  

crescimento semelhante pode ser notado quanto ao tempo de particionamento, tempo de backup 

e tempo de restore: 

 

Gráfico 4 Comparação de tempo em segundos de particionamento, backup e restore 
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Os resultados mostram que a variação de tempo de todo o processo de particionamento, 

backup e restore variaram de acordo com o aumento do tamanho do arquivo. Assim, se confirma 

os dados obtidos no gráfico 1, onde o tempo de execução cresceu linearmente com a entrada. 

 

5.4 Conclusão 

 

Os resultados dos testes demonstram a viabilidade do uso desta abordagem como solução para 

backup de dados de estações de trabalho a baixo custo, utilizando a própria infra-estrutura de 

rede e estações como meio de armazenamento. Foi constatado também que a quantidade de 

replicações é proporcional ao perfil escolhido e a reputação das máquinas, se o ambiente é mais 

controlado, todas as máquinas passam a maior parte do tempo ligadas, o número de replicações é 

menor. O tempo de execução do algoritmo também foi satisfatório, uma vez que o mesmo teve 

um crescimento linear com o aumento da entrada. 

 Outro ponto diz respeito ao tempo de backup e restore, estes tiveram tempos 

satisfatórios, visto o grau de replicação e tempo decorrido na quebra dos arquivos. Somente o 

backup inicial dos dados foi levado em consideração nos testes, os backups posteriores dos 

mesmos arquivos terão um tempo menor por usar semelhança dos arquivos já salvos. O 

algoritmo de restore tem que ser melhorado, guardar onde os hashes estão e fazer uma busca 

mais direta em busca de diminuir o tempo de espera.  

Quanto ao custo da solução, tomando-se como base as seguintes premissas: 

o Backup de 10 GBytes de uma estação; 

o Valor médio de um HD de 300 Gb de R$ 150,00 [50]; 

o A dispersão média de 7; 

 
O custo por Gigabyte sairia por R$ 3,50.  No exemplo acima o backup de 10 Gigabytes 

alcançaria o total de R$ 35,00. No exemplo abordado no inicio do trabalho em Michigan’s 
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College [3] o custo de 8 Gigabytes é de US$ 30,00 que representaria em reais (com conversão de 

valores relativos a março de 2010) o valor aproximado de R$ 57,00. Em uma comparação direta 

o preço da solução que usa p2p estaria 51% mais barata. Isso mostra que neste caso vale investir 

até mesmo na compra de discos para somar novos recursos de armazenagem na rede. Em 

ambientes mais estáveis o preço fica mais barato, em ambientes mais instáveis o preço do backup 

sobe. O gráfico abaixo mostra o comparativo do número de réplicas e preço:  

 

 

Gráfico 5 Custo x Número de réplicas 

 

A leitura do gráfico mostra que o crescimento do custo é linear ao número de réplicas, o 

que comprova que em ambientes mais controlados, como empresas, o custo é ainda menor de se 

manter sistemas p2p como ferramenta de backup. 

O Dropbox[59] apresentou um preço menor por GB no caso de compra de novos 

dispositivos, no entanto, a solução U-BKP aproveita os próprios recursos da empresa como um 

espaço único de armazenagem, ou seja, não é necessário compra de equipamento e pagamento de 

taxa mensal para que se utilize a solução. Outra vantagem do U-BKP é que o espaço de 

armazenagem é divido entre todos, ou seja, se a empresa possui 100 HDs de 100 GBs, o espaço 

total de armazenagem é de 10.000 GBs que podem ser utilizados de forma coletiva, ao passo que 

no Dropbox o espaço contratado por uma conta de usuário não pode ser utilizado por outra, 
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mesmo sendo uma contratação de uma mesma empresa. Isto implica em uma contratação acima 

do necessário, em termos de armazenamento, por parte da contratante.  
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6 CONCLUSÃO  

 

O U-BKP é um protótipo de sistema de backup distribuído seguro usando a plataforma 

p2p no qual implementa uma solução de custo acessível às empresas e instituições por usar 

recursos ociosos de armazenagem e processamento. Atualmente não possui interface amigável, 

mas encontra-se funcional. Tem como diferencial um algoritmo no qual é possível mensurar a 

disponibilidade estatisticamente, através das taxas de falhas, do restore com base em um 

determinado perfil escolhido na hora de efetuar o backup.  

A principal implicação em termos de recursos desprendidos para se efetuar o backup está 

nos históricos das máquinas, onde se pode observar que quanto mais comportado o ambiente, ou 

seja, quanto mais às máquinas ficam disponíveis, menor a quantidade de réplicas feitas. Em 

contrapartida quanto mais instável for o ambiente, maior o espaço total utilizado em cada 

backup. 

Do ponto de vista arquitetural foi adotada uma estratégia de um ponto de controle 

centralizado, onde mesmo deixando o sistema menos escalável em comparação aos de 

arquitetura pura, se tem a compensação em caso de a máquina de origem sofra um crash os 

dados podem ser recuperados normalmente em outro computador, além da facilidade de 

implementação. 

E por fim, este trabalho se ateve não somente em construir mais uma ferramenta de backup 

em p2p, mas sim apresentar uma solução para o principal ponto falho nos trabalhos levantados, a 

garantia de restore em termos probabilísticos analisando o histórico das máquinas na rede.  

6.1 Trabalhos relacionados 

 

Conforme exposto nesse trabalho, vários sistemas vêm se destacando no tocante a 

armazenamento e backup. Em uma comparação entre a solução proposta nesse trabalho (U-BKP) 

e os demais sistemas temos a tabela a seguir: 



 

 pStore Pastiche OurBackup OceanStore PAST BackupIT Samsara Resilia CleverSafe Dibs Dropbox U-BKP 

Garantia de 
disponibilidade 

          

 

x 

Aumento de 
disponibilidade 

x x x x x x x x x x x x 

Segurança x x x x x x x x x x x x 
Inspeção dos 
dados    

x 
 

x x x x 
 

 
 

Incremental 
x x x 

   
x x 

 
x x x 

Ponto Central 
de controle 

  
x 

       
 x 

Controle de 
espaço de 
armazenagem 

 
x x x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Baseado em 
redes sociais 

  
x 

  
x 

    
 

 

Sistema de 
Armazenamento 

   
x x 

   
x 

 
x 

 

 

Tabela 13 Tabela comparativa entre as soluções de backup/armazenamento p2p



Conforme pode ser observado na Tabela 12, todas as soluções dispostas sejam elas com 

foco no armazenamento ou backup possuem um mecanismo no qual aumenta a disponibilidade. 

No entanto, apenas a solução U-BKP possui um mecanismo de contagem no qual garante 

estatisticamente a disponibilidade do restore. 

Os sistemas de armazenamento (OceanStore, PAST e CleverSafe) não foram constatados 

o backup incremental. Dentre os sistemas de backup apenas BackupIT não possui. 

A maior parte dos sistemas faz uso de arquiteturas puras usando DHTs, apenas o U-BKP 

e OurBackup optaram pelo uso de pontos de controle centralizados. A vantagem neste caso é que 

em caso de crash da máquina local, o usuário pode recuperar seus dados em outra máquina, pois 

os metadados referentes ao backup estão salvos em um ponto de controle. O fato negativo neste 

caso é que o sistema se recupera de falhas parciais em caso de nós comuns, mas possui um ponto 

de falha total. Mecanismos de backup e clusterização podem ser utilizados para sanar o ponto de 

falha. 

Um ponto importante é a eliminação dos chamados “free rides” no qual buscam usar 

recursos da rede e apagar os arquivos copiados em suas máquinas. As soluções apresentadas 

buscam diferentes estratégias em busca da resolução do problema, fazem uso de um mecanismo 

de inspeção e/ou baseiam-se em redes sociais. Neste ponto as ferramentas que não apresentam 

este tipo de controle são o U-BKP, Dibs, PAST, Pastiche, Dropbox e pStore. 

E por fim a análise feita no quesito de segurança mostrou que todas as ferramentas 

possuem um mecanismo de proteção dos dados salvos na rede, de maneira a protegê-los de 

usuários maliciosos. 

6.2 Resumo das contribuições 

 

A seguir é apresentado um resumo das principais contribuições deste trabalho: 

• Levantamento das ferramentas os quais façam parte do problema pesquisado; 

• Criação do algoritmo de disponibilidade e implementação de um protótipo para validação 

do mesmo; 
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• Os resultados deste trabalho derivaram em quatro novos trabalhos de pesquisa de 

mestrado, nas áreas de ubiqüidade, semelhança de backups, segurança e particionamento 

de arquivos; 

• O protótipo desde trabalho serviu como base de desenvolvimento de um novo produto do 

CESAR; 

• Os resultados deste trabalho foram aceitos no evento IEEE realizado na frança: Fifth 

International Conference on Software Engineering Advances, trabalho intitulado de An 

Availability Algorithm for Backup Systems Using Secure P2P Platform. 

 

6.3 Limitações e trabalhos futuros 

 

Dentre as características do U-BKP e demais ferramentas é notório alguns pontos que precisam 

ser evoluídos no tocante a ferramenta e pesquisa, são eles: 

• A necessidade de evolução do protótipo no que tange a elaboração de um mecanismo 

mais eficiente de recuperação do backup realizado;  

• Efetuar testes mais precisos em busca das limitações impostas no caso do banco de meta 

dados centralizado e com os resultados dos testes decidir pelo investimento ou não de um 

mecanismo no qual seja possível a descentralização total do sistema;  

• Elaboração e implementação de um mecanismo de compensação, ou seja, oferecer 

recursos de armazenagem proporcionais ao doados; 

• Implementação de um mecanismo de controle para uso indevido dos recursos de 

armazenagem das máquinas parceiras;  

• Implementar um mecanismo de gerenciamento dos backups efetuados evitando que as 

cópias de percam com o tempo ou sejam apagadas intencionalmente; 

• Avaliar melhor as métricas temporais utilizadas no perfil para ajustar melhor os fatores 

qualitativos dos resultados; 

• Desenvolver uma interface amigável e ergonômica para uso do sistema; 

• Trabalhar a adaptação da arquitetura para suporte a ubiqüidade; 
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• Uma maneira de reutilizar semelhança de arquivos entre usuários diferentes para salvar 

recursos de rede e de espaço de armazenamento. 

• Estudo de um mecanismo de verificação de disponibilidade futura. 
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APÊNDICE A    - MENSAGENS XML DO SISTEMA 

 

Neste apêndice é mostrado as mensagens em formato XML que são trafegadas pelo protótipo, 

são elas: 

 

Mensagem de autenticação 
 

1 <br.com.eb.service.transport.bean.AutenticationMess age> 
2   <operation>subscribe</operation> 
3   <from>192.168.10.1</from> 
4   <portSender>5000</portSender> 
5   <portReceiver>5000</portReceiver> 
6   <to>localhost</to> 
7   <autenticationCode>12782675470492</autenticationC ode> 
8   <login>maq1</login> 
9   <passwd>maq1</passwd> 
10 </br.com.eb.service.transport.bean.AutenticationMes sage> 

 
 

Mensagem de disponibilidade 
 
 
1 <br.com.eb.service.transport.bean.AvailabilityMessa ge> 
2   <operation>availability</operation> 
3   <from>192.168.10.1</from> 
4   <portSender>5000</portSender> 
5   <portReceiver>5000</portReceiver> 
6   <to>localhost</to> 
7   <autenticationCode>12782675470492</autenticationC ode> 
8 </br.com.eb.service.transport.bean.AvailabilityMess age> 

 
Mensagem de busca 

 
1 <br.com.eb.service.transport.bean.SearchPeersMessag e> 
2   <operation>search_available_peer</operation> 
3   <from>192.168.10.1</from> 
4   <portSender>5000</portSender> 
5   <portReceiver>5000</portReceiver> 
6   <to>localhost</to> 
7   <autenticationCode>12782679412012</autenticationC ode> 
8   <response> 
9     <br.com.eb.service.transport.bean.Peer> 
10       <ip>192.168.10.1</ip> 
11       <login>maq1</login> 
12       <port>5000</port> 
13       <histories> 
14         <long-array> 
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15           <long>6</long> 
16           <long>6</long> 
17         </long-array> 
18         <long-array> 
19           <long>6</long> 
20           <long>6</long> 
21         </long-array> 
22          
23            ... 
24          
25         <long-array> 
26           <long>6</long> 
27           <long>6</long> 
28         </long-array> 
29       </histories> 
30     </br.com.eb.service.transport.bean.Peer> 
31   </response> 
32 </br.com.eb.service.transport.bean.SearchPeersMessa ge> 

 
 

Mensagem de envio de partições 
 
1 <br.com.eb.service.transport.bean.HashMessage> 
2   <operation>hash</operation> 
3   <from>192.168.10.1</from> 
4   <portSender>5000</portSender> 
5   <portReceiver>5000</portReceiver> 
6   <to>localhost</to> 
7   <autenticationCode>12782679412012</autenticationC ode> 
8   <filePath>D:\eb\teste.txt</filePath> 
9   <hashes> 
10     <entry> 
11       <string>679cd98db2db9695a797dce6810f465075db4 194</string> 
12       <br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
13         <start>540</start> 
14         <end>1079</end> 
15       </br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
16     </entry> 
17     <entry> 
18       <string>eb39505035b9fdf23abd23d8cfa714aca06f5 ae2</string> 
19       <br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
20         <start>0</start> 
21         <end>540</end> 
22       </br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
23     </entry> 
24     <entry> 
25       <string>32fb6c3629a75d177716e7e3b1194208d82a2 d7f</string> 
26       <br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
27         <start>1079</start> 
28         <end>1554</end> 
29       </br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
30     </entry> 
31   </hashes> 
32 </br.com.eb.service.transport.bean.HashMessage> 

 
 

Mensagem de pedido de salvamento de partição 
 
1 <br.com.eb.service.transport.bean.SaveChunkMessage>  
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2   <operation>save_chunk</operation> 
3   <from>192.168.10.1</from> 
4   <portSender>5000</portSender> 
5   <portReceiver>5000</portReceiver> 
6   <to>192.168.10.1</to> 
7   <autenticationCode>12782679412012</autenticationC ode> 
8   <hash>679cd98db2db9695a797dce6810f465075db4194</h ash> 
9   <bytes> 
10  …. 
11   </bytes> 
12 </br.com.eb.service.transport.bean.SaveChunkMessage > 

 
 

Mensagem de retorno de estrutura de diretório salvo 
 
1 <br.com.eb.service.transport.bean.RetriveTreeDirect oryMessage> 
2   <operation>retrive_tree_directory</operation> 
3   <from>192.168.10.1</from> 
4   <portSender>5000</portSender> 
5   <portReceiver>5000</portReceiver> 
6   <to>localhost</to> 
7   <autenticationCode>12782679412012</autenticationC ode> 
8   <response> 
9     <string>D:\eb\teste.txt</string> 
10   </response> 
11 </br.com.eb.service.transport.bean.RetriveTreeDirec toryMessage> 

 
 

Mensagem de restore das partições de um arquivo 
 
 
1 <br.com.eb.service.transport.bean.RestoreChunkMessa ge> 
2   <operation>restore_file_directory</operation> 
3   <from>192.168.10.1</from> 
4   <portSender>0</portSender> 
5   <portReceiver>0</portReceiver> 
6   <autenticationCode>12782679412012</autenticationC ode> 
7   <file>D:\eb\teste.txt</file> 
8   <response> 
9     <br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
10       <hash>679cd98db2db9695a797dce6810f465075db419 4</hash> 
11       <start>540</start> 
12       <end>1079</end> 
13       <bytes> 
14 …. 
15 </bytes> 
16     </br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
17     <br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
18       <hash>eb39505035b9fdf23abd23d8cfa714aca06f5ae 2</hash> 
19       <start>0</start> 
20       <end>540</end> 
21       <bytes> 
22 …. 
23 </bytes> 
24     </br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
25     <br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
26       <hash>32fb6c3629a75d177716e7e3b1194208d82a2d7 f</hash> 
27       <start>1079</start> 
28       <end>1554</end> 
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29       <bytes> 
30 … 
31 </bytes> 
32     </br.com.eb.service.transport.bean.Chunk> 
33   </response> 
34 </br.com.eb.service.transport.bean.RestoreChunkMess age> 




