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Resumo

Nesta dissertação é apresentado um serviço que fornece uma infra-estrutura robusta para
o gerenciamento de aplicações CORRA tolerantes a falhas, denominado Juggler. Esse serviço
disponibiliza interfaces que permitem o gerenciamento da configuração de aplicações CORBA
tolerantes a falhas baseadas na redundância dos objetos que as compõem (grupos de objetos)
e em mecanismos para a detecção e a recuperação de falhas desses objetos.

Através do Juggler, é possível definir o estilo de replicação e as propriedades de tolerância
a falhas associados a cada grupo de objetos individualmente. Essas propriedades definem,
por exemplo, a localização e a quantidade mínima de réplicas que compõem um grupo, e
permitem escolher a forma mais adequada para a recuperação de falhas ocorridas nos mem-
bros de um grupo. Além disso, o Juggler permite a modiâcação dinâmica das propriedades
de tolerância a falhas e do estilo de replicação associados a grupos de objetos.

O Juggler foi desenvolvido tomando-se como base o OGS, um serviço que disponibiliza
os mecanismos básicos para a criação de grupos de objetos CORBA. 0 0GS foi escolhi-
do como a infra-estrutura para o desenvolvimento do Juggler por definir uma aiquitetura
para Comunicação de Grupo que utiliza apenas estruturas padronizadas pela especificação
CORBA, possibilitando a portabilidade e a interoperabilidade desse serviço em diferentes
CORBA 0RBs.
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.A.bstract

In this thesis we describe a service, called Juggler, that provides a robust infrastructure for
the management of fault-tolerant CORBA applications. This service provides interfaces for
configuring fault-tolerant CORBA applications based on object replication (object groups)
and mechanisms for the detection of and recovery from object faults.

Juggler allows to define the replication style and other fault tolerance properties for each
object group. These properties determine, for instante, the locations and the minimum
number of replicas that compose a group, and allow to choose the best approach to remover
from faults of group members. Moreover, Juggler allows dynamic modification of the fault-
tolerance properties and the replication style associated with object groups.

Juggler was developed using OGS, a service that provides the basic mechanisms to
crente CORBA object groups OGS was chosen as the infrastructure for the development of
Juggler mainly because its Group Communication architecture uses only CIORBA standard
constructs, which makes OGS portable and interoperable between di#erent CORBA ORBs.
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Capítulo l

Introdução

Em muitas áreas, os computadores são utilizados para a execução de aplicações críticas,
como por exemplo, o controle de tráfego aéreo, direcionamento de mísseis, monitoramento dos
sinais vitais de um paciente e controle de usinas nucleares. Em sistemas onde são executadas
aplicações dessa natureza, a ocorrência de alguns tipos de falhas ou a indisponibilidade
temporária do sistema podem representar uma grande ameaça para a vida humana ou até
mesmo causar uma catástrofe.

Nesse contexto, torna-se imprescindível a utilização de ambientes ou sistemas que garan-
tam diversos tipos e graus de qualidade de serviço (QoS) para as aplicações. Alguns dos tipos
mais comuns de QoS incluem confiabilidade e disponibilidade, os quais são particularmente
importantes para tolerância a falhas 1241, principal tema dessa dissertação.

O desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de lidar com tarefas críticas
tornou-se mais comum em meados da década de 80, com o surgimento de ambientes es-
pecíficos para programação distribuída. Entre esses ambientes, há várias diferenças nos
níveis de abstração e nos mecanismos utilizados para a programação de aplicações distri-
buídas, impossibilitando a integração e a cooperação entre aplicações.

Além disso, nesses ambientes há normalmente uma dependência da plataforma e da lin-
guagem de programação utilizadas para o desenvolvimento de aplicações distribuídas. Isso
dificulta a reutilização de código entre diferentes plataformas e exige que o programador de
aplicação utilize uma linguagem de programação especialmente projetada para a criação de
aplicações distribuídas. Dois dos ambientes mais conhecidos para programação distribuída
desenvolvidos na década de 80 são o leis l31 e o DCE (Z)isthbuted (7omputí zg .Enuãron-
ment) liSI.

No início dos anos 90, no entanto, começaram a surgir as primeiras arquiteturas de siste-
mas distribuídos que permitem o desenvolvimento de sistemas interoperáveis, como algumas
arquiteturas de software (mãdd/eware) que oferecem suporte para programação distribuída
orientada a objeto em ambientes abertos. Dentre as arquiteturas propostas, CORBA ( (l;orn-
mon O@ect Request -Broker Àrc/zitecture) j181 é provavelmente a mais conhecida e largamente
utilizada.
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A arquitetura CORBA, especificada peão OMGi (OÓJect ]14anagemenf Group), fornece
uma infra-estrutura aberta, distribuída e orientada a objeto que possibilita a comunicação
entre objetos, mesmo que eles sejam implementados em diferentes linguagens de programação
e plataformas. CORBA também enfatiza outros aspectos relevantes para o desenvolvimento
de aplicações distribuídas, como a integração de sistemas e a dissociação entre a funciona-
lidade provida por um serviço e a forma como ele é implementado. No entanto, até muito
recentemente, não havia nenhuma especificação em CORBA que padronizasse mecanismos
e interfaces para o desenvolvimento e o gerenciamento de aplicações distribuídas tolerantes
a falhas

Ao longo das últimas duas décadas, vários projetos de pesquisa na área de Sistemas Dis-
tribuídos foram desenvolvidos com o objetivo de permitir a criação de aplicações distribuídas
que exigem um alto grau de confiabilidade e disponibilidade l2, 3, 22, 32,401. A maioria dos
modelos descritos nestes trabalhos é baseada na replicação de processos e implemente pri-
mitivas para C'omunÍcação de Grupo. Em geral, os modelos propostos possuem mecanismos
que permitem a ordenação consistente de eventos distribuídos, garantindo assim o compor-
tamento previsível das aplicações distribuídas. Além disso, são fornecidos mecanismos para
detecção e recuperação de falhas parciais e temporárias no sistema. Assim, Clomunicação
de Grupo constitui uma técnica poderosa para o desenvolvimento de aplicações distribuídas
tolerantes a falhas l4,61.

Recentemente, vários esforços têm sido feitos para possibilitar a incorporação dos me-
canismos de Comunicação de Grupo em CORBA j14, 25, 331. Nesse contexto, as entidades
replicados são objetos CORBA, os quais constituem grupos de oólefos. Os sistemas que
incorporam Comunicação de Grupo em CORBA fornecem, normalmente, apenas as fun-
cionalidades básicas para o desenvolvimento de aplicações tolerantes a falhas, tais como
primitivas para Comunicação de Grupo confiável e ordenada, mecanismos para detecção de
falhas em réplicas de objetos e protocolos para mudança de visão e transferência de estado
entre os membros de um grupo de objetos.

Os sistemas que incorporam Comunicação de Grupo em CORBA fornecem uma interface
de baixo nível para o gerenciamento de aplicações distribuídas, forçando o adm nãstrador de
apZ cações a lidar diretamente com as funcionalidades providas pelo sistema de Comunicação
de Grupo. Nesses sistemas, o administrador de aplicações fica encarregado, por exemplo,
do monitoramento de réplicas de objetos e da recuperação de falhas nas mesmas. Além
disso, ele também fica responsável por adequar as aplicações às mudanças que ocorrem no
ambiente computacional. Essas mudanças incluem a adição e a remoção de máquinas (Àosts)
no sistema e o gerenciamento do uso de recursos, como por exemplo, a memória dos hosts e
a largura de banda disponível.

A fim de padronizar funcionalidades para o suporte a aplicações CORBA tolerantes a
falhas e facilitar o desenvolvimento e gerenciamento dessas aplicações, o OMG elaborou,
em abril de 1998, a RFP (Request For ProposaZ) intitulada ' To/erant C'OR.B.4 Us ng

iConsórcio formado por mais de 1000 empresas cuja missão é possibilitar a criação de software baseado
em componentes através da introdução do conceito de software padronizado. O site do Oh/IG na internet
pode ser acessado através da URL http://www.omg.org/
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Ezzt ty Redundancy" j171. Anualmente, o processo de adoção de tecnologia para essa RFP
está em fase de finalização e o OMG já disponibilizou a primeira versão da especificação do
padrão para tolerância a falhas em CORBA, denominado FT-CORBA j211.

O padrão para tolerância a falhas em CORBA define um conjunto de interfaces, políticas e
serviços que fornecem suporte para aplicações que exigem alta confiabilidade, principalmente
aquelas nas quais não pode haver um único ponto de falha. O padrão é baseado no uso de
objetos replicados (grupos de objetos) e descreve uma série de estratégias de tolerânia a
falhas e mecanismos para detecção, notificação e análise de falhas nas réplicas de objetos
que compõem os grupos. Além disso, o padrão proposto pelo OMG também fornece suporte
pala aplicações que exigem recuperação automática de falhas e mecanismos que permitem
à infra-estrutura de tolerância a falhas controlar a consistência dos dados armazenados nas
réplicas de objetos.

Os principais objetivos dessa dissertação são a especificação e a implementação de uma
infra-estrutura robusta para o gerenciamento de aplicações CIORBA tolerantes a falhas se-
melhante àquela proposta pelo OMG. O serviço desenvolvido no contexto dessa dissertação,
denominado Juggler, disponibiliza interfaces que permitem uma grande flexibilidade no ge-
renciamento de configuração de aplicações tolerantes a falhas. Esse serviço permite a criação
e o gerenciamento de aplicações CORBA tolerantes a falhas através de redundância dos ob-
jetos que as compõem e de mecanismos para detecção e recuperação de falhas destes objetos.

O serviço Juggler possibilita a utilização de várias estratégias de tolerância a falhas que
definem o comportamento de um grupo de objetos, como por exemplo, diferentes estilos de
replicação e a especificação de propriedades que determinam, entre outras coisas, a locali-
zação e a quantidade de réplicas de objeto que compõem um grupo. Através do Juggler,
também é possível modificar dinamicamente o estilo de replicação e outras propriedades as-
sociadas a grupos de objetos. Isso permite que o administrador de aplicações tolerantes a
falhas, ou até mesmo o próprio Juggler, modifique a configuração de grupos de objetos de
aplicação a fim de melhor adapta-los às condições do ambiente computacional.

Da mesma forma como proposto na especificação do padrão FT-CORBA, o serviço
Juggler disponibiliza uma interface de alto nível pala o gerenciamento de aplicações toleran-
tes a falhas, lavrando o administrador dessas aplicações de tarefas como o monitoramento e
a recuperação de réplicas de objetos. Além disso, as interfaces de gerenciamento fornecidas
pelo Juggler evitam que o administrador de aplicações tolerantes a falhas tenha que lidar
com os detalhes inerentes ao sistema de comunicação utilizado para a manutenção de grupos
de objetos.

Esta dissertação está organizada da seguinte forma. O capítulo 2 define a terminologia
adorada ao longo dessa dissertação e descreve as principais abordagens para a incorporação
de mecanismos de Comunicação de Grupo em CORBA. O capítulo 3 descreve o OGS,
um serviço que permite a criação de grupos de objetos CORBA e que foi utilizado para
a implementação da infra-estrutura de tolerância a falhas proposta nessa dissertação. No
capítulo 4, são descritos alguns dos trabalhos relacionados diretamente com o tema dessa
d ieanri- n p n
\.+XbJUUX UU\ÍUV n
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Os capítulos 5 e 6 descrevem, respectivamente, as principais interfaces e a implementação
do serviço Juggler. Nos capítulos 7 e 8 são descritas algumas extensões feitas no OGS e os
resultados dos testes realizados com o primeiro protótipo do Juggler. Por fim, no capítulo 9
são apresentadas algumas considerações finais e possíveis trabalhos futuros.



Capítulo 2

Tolerância a Falhas e CORBA

Nos últimos quinze anos, a área de Tolerância a Falhas em computação distribuída tem
crescido bastante, principalmente devido à necessidade de sistemas confiáveis para a execução
de aplicações críticas, tais como o controle de tráfego aéreo e o controle de usinas nucleares.
Uma abordagem muito explorada para o desenvolvimento de aplicações tolerantes a falhas
é a utilização de mecanismos de Comunicação de Grupo l2,3,22, 32,401.

Apesar da crescente necessidade por sistemas confiáveis, até o início deste ano, não havia
um padrão que definisse mecanismos e interfaces específicos pala a criação de aplicações
tolerantes a falhas em CORBA. No entanto, desde 1994, alguns projetos de pesquisa têm
focado esforços na incorporação de mecanismos de Comunicação de Grupo em CORBA,
permitindo assim a criação de aplicações tolerantes a falhas nessa arquitetura. Nesse capítulo,
são descritas as diferentes abordagens adotadas nesses trabalhos. Além disso, são definidos
alguns termos e conceitos utilizados na área de Tolerância a Falhas e nos sistemas que
possibilitam Comunicação de Grupo e é apresentada uma visão geral da arquitetura CORBA.

2.1 Comunicação de Grupo e Tolerância a Falhas

A idéia de estrutural um sistema distribuído como um conjunto de processos coope-
rantes (grupos de processos) foi originalmente concebida no sistema V l91. Desde então,
vários sistemas que fornecem primitivas para comunicação com grupos de processos foram
desenvolvidos, como o lsis l31, Transes l21, Totem 1321, Horus 1401 e Ensemble 1221.

Esses sistemas, também denominados Sistemas de Comunicação de Grupo, fornecem
protocolos de muZficast, os quais permitem que um processo envie uma mensagem para
um sub-conjunto dos processos existentes no sistema. Uma mensagem enviada através de
protocolos de muZt casa é comumente denominada mensagem mu/[ácast, ou simp]esmente
mu/f casa. Os sistemas que fornecem suporte para Comunicação de Grupo normalmente
implementam protocolos que garantem variados graus de ordenação e coníiabilidade para a
entrega de mensagens multicast.

5



Tolerância a Falhas e CIORBA

Os Sistemas de Comunicação de Grupo usualmente garantem a entrega de mensagens
multicast com ordenação FIFO, causal ou total ISI. Além disso, alguns desses sistemas
garantem a entrega consistente de multicasts mesmo quando processos entram ou saem dos
grupos dinamicamente. Para garantir este grau de confiabilidade e dinamismo, os Sistemas de
Comunicação de Grupo implementam mecanismos que permitem a detecção e a recuperação
de falhas parciais e temporárias no sistema, como por exemplo a falha de um processo que
pertence a um grupo. Devido a todas essas garantias de confiabilidade e à sua flexibilidade,
os mecanismos de Comunicação de Grupo são considerados uma técnica poderosa para o
desenvolvimento de aplicações distribuídas tolerantes a falhas l4, 61.

Um sáslema de computação d strdbuída, freqüentemente denominado na literatura sim-
plesmente como sistema, é um conjunto de programas que são executados em um ou mais
computadores e que coordenam suas ações através de troca de mensagens l51. No âmbito
desta dissertação há um interesse particular por sistemas confiáveis, principalmente aqueles
com requisitos de tolerância a falhas e alta disponibilidade. Antes de uma definição mais
precisa desses termos, no entanto, é necessária a compreensão de alguns outros conceitos
como /a/ía, erro e /azia. A terminologia aditada neste trabalho segue as definições descritas
em 1261, j101 e 1241.

A /azia (/aãZure) de um sistema ocorre quando o seu comportamento desvia da sua es-
pecificação, ou seja, quando o sistema não fornece o serviço para o qual foi projetado. Um
erro é uma parte do estado do sistema, normalmente inconsistente e indesejável, que pode
levar à subseqüente falta do sistema. A causa de um erro, e indiretamente da falta de um
sistema, é uma /aZAr. Em geral, uma falha é associada à noção de defeito e pode ser definida
como um defeito que tem o potencial de gerar erros.

Um sistema é dito tolerante a falhas se ele for capaz de mascarar a presença de falhas
nos componentes que o constituem. O objetivo de tolerância a falhas é, portanto, evitar
a falta de um sistema mesmo quando ocorrem falhas em alguns dos seus componentes. O
aspecto-chave para o desenvolvimento de sistemas tolerantes a falhas é a redundância dos
componentes que o constituem. As propriedades mais importantes para tolerância a falhas
são a confiabilídade e a disponibilidade, as quais podem ser compreendidas, respectivamente,
como a garantia de que um sistema é capaz de prover sua funcionalidade e como a prontidão
pata uso do sistema 1241.

2.2 CORBA

Nos últimos dez anos, o OMG vem promovendo a adoção de diversos padrões para o de-
senvolvimento de aplicações baseadas em objetos distribuídos. Um dos principais resultados
alcançados é a especificação CIORBA (C'ommorz Object neqzzest Z?poker .4rcAáfecture) j18j,
uma arquitetura aberta e orientada a objeto que possibilita a comunicação entre objetos
distribuídos.

No contexto de CORBA, um objeto é uma entidade identificável (através de uma re-
ferência para objeto) que fornece um ou mais serviços para um cliente. Um cliente, por sua
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vez, é uma entidade que requisita um serviço disponibilizado por um objeto. Um objeto
CORBA que disponibiliza seus serviços para um cliente também é denominado implemen-
tação de objeto.

Objetos CORBA são especificados através de uma linguagem para definição de interfaces,
denominada OMG IDL. Esta linguagem é puramente declarativa, permitindo uma separação
nítida entre a interface que define um serviço e a forma como ele é implementado. A partir
da definição de um objeto em OMG IDL, o compilador de IDL gera sfuós de comunicação
que permitem uma aplicação enviar requisições para este objeto, independente de ele ser um
objeto local ou remoto.

CORBA também define como as construções especificadas em OMG IDL são mapeadas
para diversas linguagens de programação, tais como C, C++, Java e Smalltalk. Através da
OMG IDL, CORBA permite que uma aplicação cliente acesse objetos de maneira uniforme,
independente das linguagens de programação utilizadas para a implementação dos mesmos.
Os principais componentes da arquitetura CORBA são ilustrados na figura 2.1 e descritos a
qpFiiir

Cliente

StubsInvocação
Dinâmica bDL

Implementação de Objeto

Interface
ORB

Nucleo do ORB

Interface Idêntica para todas as ímplementações de ORB

Podem haver múltiplos adaptadores de objeto

Existem stubs e um esqueço para cada tipo de objeto

Interface dependente do ORB

Chamada Up-cala
delnterface

Chamada Normal
delnterface

Figura 2.1: Arquitetura de um CORBA ORB

O Núcleo do ORB (ORl? C'ore) permite a invocação transparente e confiável de objetos
remotos em um ambiente distribuído. 0 0RB pode ser visto como um barramento de ob-
jetos, através do qual objetos heterogéneos podem interoperar. 0 0RB é responsável por
encontrar a implementação de objeto a quem se destina uma requisição, transmitir para ela
a requisição enviada por um cliente e, possivelmente, retornar para o cliente uma resposta
relativa à requisição.
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Os Stuós IDL, também conhecidos como Interface de Invocação Estática (Sll), fornecem
uma Interface para o Programador de Aplicação (API) de comunicação específica para cada
tipo de objeto que um cliente pode acessar. Sob a perspectiva do cliente, um stub é um prozg/
local para um objeto remoto. Os Esqueletos IDL Estáticos fornecem interfaces estáticas para
implementações de objeto. Eles armazenam o código necessário para a invocação de métodos
nas implementações de objeto. Tanto os .gluós IDL quanto os Esqueletos IDL Estáticos são
gerados pelo compilador de IDL a partir da interface de um objeto definida em OMG IDL.

A Interface de Invocação Dinâmica (Dll) e a Interface de Esqueleto Dinâmico (DSI)
permitem a invocação dinâmica de métodos em objetos remotos, ou seja, permitem que um
cliente invoque operações definidas em interfaces desconhecidas em tempo de compilação.
A Interface ORB disponibiliza uma API para serviços do ORB que podem ser acessados
localmente pelos clientes e pelas implementações de objetos. O Adaptador cle Objetos fornece
operações que permitem a criação de referência para objetos, bem como o registro e a ativação
de implementações de objetos.

CORBA também define um Repositório de Interfaces e um Repositório de Implemen-
tações, os quais não estão ilustrados na figura 2.1. O Repositório de Interfaces armazena
definições de interfaces e permite a um cliente obter e modificar as descrições dessas interfa-
ces. As informações contidas no Repositório de Interfaces são utilizadas, pela Dll e pela DSI,
para a criação e a invocação dinâmica de requisições. O Repositório de Implementações, por
sua vez, armazena informações que permitem ao ORB localizam e ativar implementações de
objetos.

2.3 Grupos de Objetos CORBA

A incorporação de mecanismos de Comunicação de Grupo em CORBA é uma maneira
natural de fornecer tolerância a falhas para as aplicações desenvolvidas nessa arquitetura j13j .
Os sistemas que oferecem esse tipo de suporte podem ser classificados pela maneira como os
mecanismos de Comunicação de Grupo são incorporados em CORBA j141. Assim, é possível
distinguir três abordagens principais: integração, interceptação e serviço. No restante dessa
seção, é apresentada uma descrição conceptual de cada uma dessas abordagens e são men-
cionadas algumas das principais vantangens e desvantagens decorrentes da utilização das
mesmas.

A terminologia adorada nesta dissertação, no contexto de grupos de objetos, é baseada
nas definições descritas em j13j. Assim, um grupo de oójetos funciona como uma entidade
lógica endereçável que é constituída por um conjunto de objetos logicamente relacionados.
Os objetos que constituem um grupo não precisam, necessariamente, ser cópias de um mesmo
objeto replicado.

Um oójeto rep/ãcado O, por sua vez, é um conjunto de objetos Oi que agem como cópias
do mesmo objeto O. No entanto, como é comum na literatura, os objetos (lue constituem um
grupo serão chamados de r(O/ocas de oóyeto, ou simplesmente rép/ocas, mesmo que eles não
sejam cópias de um mesmo objeto. Além disso, para uma entidade (cliente) que requisita
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um serviço de um grupo, este se comporta como um único objeto, ou seja, há transparência
quanto à localização e à quantidade de objetos que constituem o grupo.

2.3.1 Abordagem de Integração

A principal idéia da abordagem de integração 1251 é a modificação do ORB para que
ele possa tratar diferenciadamente referências para objetos simples (sjng/etorz oUecfs) e re-
ferências para grupos de objetos. Além disso, todas as operações usadas pala gerenciar
grupos de objetos ficam embutidas no próprio ORB, permitindo que qualquer objeto no
sistema possa se tornar membro de um grupo de objetos.

Nos sistemas que implementam essa abordagem, tais como o Electra 1301 e o Orbix+lsis 1231,
toda requisição CORBA destinada a um grupo de objetos é repassada pala o Sistema de
Comunicação de Grupo em uso. Este se encarrega, então, de difundir a requisição, através
de mu/t casa, para as réplicas de objeto (implementações de objeto ieplicadas).

Durante a execução de uma requisição destinada a um grupo de objetos segundo a abor-
dagem de integração, como ilustrado na figura 2.2, a seguinte seqüência de eventos pode ser
identificada:

1. A requisição é enviada pelo cliente até o ORB, o qual reconhece que ela é endereçada
a um grupo de objetos;

2. 0 0RB repassa a requisição para o Sistema de Comunicação de Grupos

3. O Sistema de Comunicação de Grupo difunde a requisição, através de mu/tácasf con
fiável e ordenado, para as implementações de objeto destinatários;

4. 0 0RB invoca a operação requisitada em cada uma das implementações de objeto;

5. As respostas produzidas pelas implementações de objeto são retomadas, através do
ORB, para o Sistema de Comunicação de Grupos

6. O Sistema de Comunicação de Grupo roleta as respostas e as envia, através do ORB,
pala o cliente.

Normalmente, uma única resposta é retomada para o cliente, tornando a existência do
grupo transparente para o mesmo. Caso seja necessário, também é possível que o cliente
receba todas as respostas produzidas pelas implementações de objeto. Pala tanto, o compi-
lador de IDL é estendido de forma a gerar dois tipos de operações: padrão e especÍa/. Uma
operação padrão é aquela que obedece as regras especificadas em CORBA para o mapeamen-
to das linguagens de programação, tornando transparente o uso de grupos de objetos pelo
cliente. Assim, o cliente recebe apenas uma das respostas retomadas pelas implementações
de objeto. Por outro lado, uma operação especÍa/ permite que um cliente faça requisições
não transparentes para grupos de objetos, possibilitando o retorno de mais de uma resposta
para o cliente.
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Implementações de Objeto

> requisição
--p' resposta

QRB:ModffieàdÓ

Sistema de: Comunicação de:Grupo

Figura 2.2: Abordagem de integração

As principais vantagens dessa abordagem são a transparência de replicação para o cliente
e o alto desempenho nas comunicações de grupo 1301. No entanto, devido à necessidade de
modificação do ORB, os sistemas que implementam essa abordagem apresentam problemas
de interoperabilidade com outros CORBA ORBs. Por isso, as aplicações que utilizam o
suporte para tolerância a falhas fornecido por esses sistemas são inerentemente não portáveis
entre diferentes ORBs.

2.3.2 Abordagem de Interceptação

Na abordagem de interceptação 1331, todos os mecanismos de comunicação de grupo ficam
transparentes para o ORB. A principal idéia dessa abordagem é interceptar as requisições
llOP (/nfernet /éter-OR-B ProtocoZ) geradas pelo ORB e difundí-las para as implementações
de objeto replicadas, através de uma primitiva para envio de mzu/t casa fornecida pelo Sistema
de Comunicação de Grupo em uso.

Como ilustrado na figura 2.3, em uma requisição destinada a um grupo de objetos,
segundo a abordagem de interceptação, a seguinte seqüência de eventos pode ser identificada:

1. A requisição é enviada pelo cliente até o ORBE

2. O interceptor, no lado do cliente, mapeia a requisição llOP para o formato de men-
sagem utilizado pelo Sistema de Comunicação de Grupo. Em seguida, a requisição é
repassada para o Sistema de Comunicação de Grupos

3. O Sistema de Comunicação de Grupo difunde a requisição, através de mu/tàcasf con
fiável e ordenado, para as implementações de objeto destinatários;

4. Em cada uma das localidades onde se encontram as implementações de objeto, um
interceptor mapeia a requisição para o formato utilizado pelo protocolo llOP. Em
seguida, o ORB invoca a operação requisitada em cada uma das implementações de
objeto;
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5. As respostas produzidas pelas implementações de objeto são retomadas, através do
ORB, pala o Sistema de Comunicação de Grupo. No caminho entre o ORB e o Sistema
de Comunicação de Grupo, a mensagem é interceptada e mapeada para o formato de
mensagem utilizado pelo Sistema de Comunicação de Grupos

6. O Sistema de Clomunicação de Grupo colete as respostas e as envia, através do ORB,
para o cliente. No caminho entre o Sistema de Comunicação de Grupo e o ORB, a
mensagem é novamente interceptada e mapeada para o formato de mensagem utilizado
pelo protocolo llOP

Implementações de Objeto

::- requisição
--»' resposta

Interceptor

Sistema de Comunicação de IGrupo

Figura 2.3: Abordagem de interceptação

A inteiceptação de mensagens pode ser realizada através da utilização de protocolos
de meta-objeto, implementados com o auxílio de reflexão computacional 1291, interfaces
específicas do sistema operacional 1341 ou interceptores próprios da arquitetura CORBA
(/nterceptors) j181. O Eternal l34) e a arquitetura AQuA jlll são exemplos de sistemas que
implementam a abordagem de interceptação.

Essa abordagem tem a vantagem de fornecer suporte para replicação de uma forma trans-
parente pala as implementações de objetos, permitindo que aplicações CORBA já existentes
se beneficiem do suporte para tolerância a falha fornecido. Outra vantagem é a interopera-
bilidade, pois um sistema que adota essa abordagem pode interceptar apenas as requisições
destinadas a grupos de objetos, garantindo que as requisições para objetos simples (sáng/efon
objecto) sejam tratadas pelo ORB da forma usual.

Uma desvantagem da abordagem de interceptação é a possível perda de portabilidade,
pois, em alguns casos, mecanismos específicos do sistema operacional são explorados. Além
disso, de forma similar ao que ocorre na abordagem de integração, os sistemas que adotam
essa abordagem são altamente dependentes do Sistema de Comunicação de Grupo utilizado.
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2.3.3 Abordagem de Serviço

Na abordagem de serviço j141, os mecanismos de Comunicação de Grupo são fornecidos
de forma semelhante a um serviço CORBA j161, o qual executa sobre o ORB, mas não faz
paire desse propriamente dito. Assim, o ORB não possui conhecimento sobre o uso de grupos
de objetos, mas, para as aplicações cliente, o uso do serviço de grupo torna-se explícito. No
entanto, um sistema que implemente essa abordagem pode tornar transparente a utilização
de grupos de objetos para os clientes, fazendo uso da Interface de Invocação Dinâmica (Dll)
especificada em CORBA.

Durante a execução de uma requisição destinada a um grupo de objetos segundo a abor-
dagem de serviço, como ilustrado na âgura 2.4, a seguinte seqüência de eventos pode ser
identificada:

1. 0 cliente contacta, através do ORB, o Serviço de Clomunicação de Grupo, indicando
o grupo com o qual deseja se comunicar e a requisição a ser enviada para o mesmos

2. O Serviço de Clomunicação de Grupo invoca, através do ORB, a operação requisitada
em cada uma das implementações de objeto destinatários. Essa requisição é difundida
através de uma primitiva para o envio de mu/tãcast confiável e ordenado, implementada
pelo Serviço de Comunicação de Grupos

3. As respostas produzidas pelas implementações de objeto são retomadas, através do
ORB, para o Serviço de Comunicação de Grupo;

4. O Serviço de Comunicação de Grupo colete as respostas e as envia, através do ORB,
para o cliente.

Serviços para Objetos
cação

.0
Comum de Grupo

Persistência Transação

0b

mplementações
de Objeto

> requisição
- -p' resposta

Figura 2.4: Abordagem de serviço

Normalmente, na abordagem de serviço, toda implementação de objeto deve implementar
um conjunto específico de operações ca//pack a fim de poder se tornar membro de um grupo.
Essas operações são utilizadas para a recepção de notificações sobre mudanças na visão do
grupo e para a transferência de estado entre os seus membros.
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As principais vantagens do uso dessa abordagem são a portabilidade, interoperabilidade
e compatiblidade com a especificação CORBA, pois nenhum Sistema de Comunicação de
Grupo proprietário é necessário, como ocorre nas abordagens de integração e interceptação.
Assim, a abordagem de serviço permite que o próprio Serviço de Comunicação de Grupo, bem
como as réplicas de objeto que constituem os grupos, possam ser executados em diferentes
ORBs

A principal desvantagem da abordagem de serviço é um desempenho potencialmente pior
nas comunicações com grupos de objetos, se comparado com o desempenho dos sistemas que
implementam as abordagens de integração e interceptação. Isto se deve, em grande parte, ao
fato do Serviço de Comunicação de Grupo utilizar as primitivas de comunicação do próprio
ORB para implementar Comunicação de Grupo. Assim, a eficiência deste serviço passa a
depender diretamente da implementação do ORB no qual ele é executado. Além disso, o
Serviço de Comunicação de Grupo introduz duas indireções em cada requisição destinada a
um grupo de objetos. A primeira indireção ocorre quando a requisição é enviada pelo cliente
até o Serviço de Comunicação de Grupo (evento l na figura 2.4) e a segunda indireção
ocorre quando as respostas são retomadas pelas implementações de objeto para o Serviço de
Comunicação de Grupo (evento 3 na figura 2.4).

0 0»ect Group Será; ce (OGS) j13j e o ObecÉ Fau/f-To/erance Será; ce (OFS) 1391 são
exemplos de sistemas que implementam a abordagem de serviço. 0 0GS será descrito em
detalhes no próximo capítulo, pois ele constitui a infra-estrutura básica para criação de gru-
pos de objetos utilizada no desenvolvimento do Juggler, descrito no capítulo 5.

Ao longo da seção 2.3, foram mencionados alguns sistemas que implementam uma dentre
as possíveis abordagens para a incorporação de mecanismos de Comunicação de Grupo em
CORBA. No entanto, há sistemas que adoram simultaneamente mais de uma dessas abor-
dagens, como o GroupPac 1281, o qual implemente uma solução que combina as abordagens
de interceptação e de serviço.
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Capítulo 3

OGS Serviço de Grupos de Objetos

0 0bect Group Seruãce (OGS) j131 é um serviço que permite a criação de grupos de
objetos em CORBA. Ele foi o primeiro sistema a implementar a abordagem de serviço (vide
seção 2.3.3) para a incorporação de mecanismos de comunicação de grupo em CORBA.

Do ponto de vista do programador de aplicação, o OGS funciona de forma semelhante a
um serviço CORBA j161, fornecendo funcionalidades que podem ser acessadas por qualquer
objeto CORBA. Uma característica muito importante desse serviço é o fato dele não modi-
ficar o ORB a fim de fornecer mecanismos de comunicação de grupo, tornando o uso desse
serviço totalmente transparente para o ORB. Assim, o OGS pode ser utilizado de forma
interoperável em diferentes ORBs compatíveis com a especificação de CIORBA. Além disso,
na implementação do OGS foram utilizadas apenas estruturas padronizadas em CORBA,
conferindo total compatibilidade do serviço com essa arquitetura.

A arquitetura do OGS, ilustrada na figura 3.1, é altamente modular e flexível, permi-
tindo a extensão e a reutilização de seus componentes individualmente. Essa arquitetura é
constituída por um conjunto de interfaces especificadas em OMG IDL, as quais definem os
seguintes componentes: Serviço de Clrupo, Serviço de Consenso, Serviço de Monitoramento
e Serviço de Mensagem.

Ao longo deste capítulo, o termo "interface interna" será utilizado para designar uma
interface implementada por objetos do próprio OGS. Por outro lado, uma "interface externa"
é aquela que deve ser implementada por objetos criados pelo programador de aplicação,
também denominados objetos de aplicação. A seguir, são apresentados os componentes
(serviços) definidos na arquitetura do OGS. Por fim, na última seção do capítulo, são
mencionados alguns aspectos relativos à implementação e às formas de uso do OGS.

3.1 Serviço de Grupo

O Serviço de Grupo é o principal componente do OGS. Ele fornece os mecanismos
básicos para que o programador de aplicação possa utilizar grupos de objetos. Esse serviço
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Multicast: para.Grupo
Multicast não confiável
Multicast confióvel

. Multicast totalmente ordenado
Pertinência ;á !Gnlpo

Entrada o saída do membros
Remoção da membros falhos
NoHncação de mudança de visão

Figura 3.1: Arquitetura do OGS

implemente duas funcionalidades básicas: Pertinência a Grupo e Multicast para Grupo

3.1.1 Pertinência a Grupo

Esse serviço é responsável por gerenciar a pertinência em grupos de objetos, ou seja,
manter uma lista atualizada de todos os seus membros. Além disso, ele fornece mecanismos
que possibilitam a entrada e a saída de membros de um grupo. E importante ressaltar que
o OGS permite a existência de grupos dinâmicos, ou seja, grupos cujo conjunto de membros
pode ser modificado após a sua criação. Para fornecer esse suporte, o OGS implemente dois
tipos de protocolos:

e Protocolo para Mudança de Visão - garante que todos os membros de um grupo
recebem notifições sobre qualquer mudança no conjunto de membros (mudança de
visão). Assim, sempre que um novo objeto torna-se membro de um grupo ou quando
um membro falha ou deixa o grupo voluntariamente, todos os demais membros recebem
uma notificação. 0 0GS garante que as notificações sobre mudanças na visão de
grupo são totalmente ordenadas entre si, assegurando que todos os membros do grupo
recebem essas noficações na mesma ordem. Dessa forma, a qualquer momento, todos
os membros de um grupo de objetos possuem a mesma visão do grupo.

e Protocolo para 'l)'ansferência de Estado - garante que o estado de todos os mem-
bros de um grupo permanece consistente após as mudanças de visão. Esse protocolo é
utilizado durante a entrada de um novo membro em um grupo de objetos. Basicamen-
te, o protocolo de transferência de estado consiste em copiar o estado replicado pelos
membros de um grupo pa-ra cada objeto que ingressa no mesmo grupo (novo membro).

O Serviço de Pertinência a Grupo define as interfaces GroupAdmini.strator e Groupable
A interface interna GroupAdmini-strator é implementada pelos objetos grozzp admãnástrafors
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Essa interface define operações que permitem a entrada e a saída de membros de um grupo.
Cada grotzp admãnistrafor é associado a um único membro de um grupo de objetos, mas
pode haver vários deles em um mesmo post ou processo.

A interface externa Groupable define operações que possibilitam ao OGS notificar os
membros de um grupo sobre mudanças de visão e realizar transferência de estado entre os
membros do grupo. Essa interface deve ser implementada por qualquer objeto de aplicação
que eventualmente venha a se tornar membro de um grupo de objetos.

3.1.2 Multicast para Grupo

Esse serviço fornece primitivas que permitem o envio de mensagens para grupos de objetos
(rnu/ticast). Segundo a classificação comumente adotada na literatura l51, a estrutura de
grupos do OGS é aberta, ou seja, um grupo pode receber mensagens z/zu/tácast tanto dos
seus membros como de qualquer outro objeto do sistema. As primitivas de comunicação
fornecidas por esse serviço possibilitam a escolha entre diversos graus de confiabilidade,
ordenação e transparência para cada mensagem mu/tácast. Além disso, um cliente de um
grupo de objetos também pode escolher o número de respostas a serem recebidas para cada
;nynPnPãn v7]0,/+.i,.n c+
xxJL r \-r vuy wv r i u wuu uvwv vu

No que diz respeito à confiabilidade e ordenação de mensagens mlz/t casa, esse serviço
permite, respectivamente, o uso de invocações confiáveis e não confiáveis e invocações sem
nenhuma garantia de ordenação, com ordenação FIFO e com ordenação total. Quanto ao
número de respostas, o cliente que faz uma invocação muZficast em um grupo de objetos pode
esperar as respostas de todos os seus membros, da maioria deles, de apenas um deles ou, até
mesmo, não esperar nenhuma resposta. No último caso, o cliente pode esperar a conclusão da
operação (invocação síncrona) ou apenas fazer a invocação e não ficar bloqueado esperando
a conclusão da mesma (invocação assíncrona).

Além dessas diversas possibilidades para o envio de mu/ficaste, o Serviço de Multicast
pala Grupo permite que um cliente envie invocações explícitas ou invocações transparentes
para grupos de objetos. Quando o cliente realiza uma invocação explícita (não tapada),
qualquer tipo de informação pode ser enviado para os membros de um grupo. Para isso, o
conteúdo da mensagem é encapsulado em um atributo do tipo C'OR.B.4::.Áng/. Além disso,
invocações explícitas podem ser feitas em quaisquer grupos de objetos, independentemente
das interfaces implementadas pelos seus membros.

No caso de invocações transparentes (tipadas), o OGS permite que um cliente invoque
diretamente as operações definidas na interface dos membros de um grupo. Portanto, esse
tipo de invocação só pode ser feita em grupos de objetos onde todos os membros implemen-
tam a mesma interface IDL. Uma funcionalidade adicional fornecida pelo OGS, no caso de
invocações transparentes, é a especificação da semântica associada às operações disponibili-
zadas pelas réplicas de objeto que compõem o grupo. Assim, o programador de aplicação
pode decidir qual deverá ser o grau de confiabilidade e a garantia de ordenação de cada uma
das operações implementadas pelos membros de um grupo.
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O Serviço de Mlulticast para Grupo define as interfaces GroupAccessor e Invocable.
A interface interna GroupAccessor é implementada pelos objetos group accessors. Essa
interface define operações que possibilitam às aplicações cliente enviar invocações mu/ficast
para grupos de objetos. Cada group accessor é associado a um único grupo no momento de
sua criação, ou seja, um cliente deve obter referências para tantos group accessors quantos
forem os grupos com os quais deseja se comunicar. A interface externa Invocable define
apenas uma operação, a qual permite ao OGS entregar muZtácasfs explícitos (não tapados)
para os membros de um grupo de objetos.

O Serviço de Grupo como um todo é implementado através da estreita interação entre
o Serviço de Pertinência a Grupo e o Serviço de Multicast para Grupo. As interfaces do
Serviço de Grupo podem ser classificadas como: interface do cliente, interface dos membros e
interface do serviço. A interface do cliente representa a visão que o OGS disponibiliza pala as
aplicações cliente e é definida pela interface interna GroupAccessor. A visão que os membros
dos grupos de objetos têm do OGS é fornecida pela interface interna GroupAdministrator,
também denominada interface dos membros. Por fim, a interface do serviço representa a
visão que o OGS tem dos membros de um grupo de objetos, a qual é definida pela interface
externa Groupable"

A figura 3.2 ilustra as principais interfaces definidas pelo Serviço de Grupo do OGS. Nessa
figura, os objetos de aplicação são denotados por "O-BJ. .4PZ;. " e os objetos implementados
pelo Serviço de Grupo são denotados por "0.BJ. SRy. "
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/ \
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Figura 3.2: Serviço de Grupo do OGS

Como pode ser visto na figura, as interfaces GroupAccessor e GroupAdministrator re-
presentam a visão externa de um grupo de objetos para os clientes que o acessam e para os
seus membros, respectivamente. Assim, os objetos do OGS que implementam essas interfa-
ces, denominados group accessors e group admÍnjstrators, podem ser vistos como referências
para grupos de objetos no OGS. Portanto, as referências para grupos de objetos são im-
plementadas como verdadeiros objetos CORBA e não como Referências Interoperáveis para

l A interface Groupable, definida pelo Serviço de Pertinência, estende a interface Invocable definida pelo
Serviço de iR'lulticast.
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Objetos (IORs), como definido na especificação CORBA

3.2 Serviço de Consenso

O Serviço de Consenso fornece mecanismos genéricos que possibilitam a resolução de
vários problemas relacionados com o consenso distribuído, tais como pertinência a grupo
e ordenação total de mensagens. A principal função desse serviço é implementar um pro-
tocolo de consenso, o qual garante que os elementos participantes do protocolo alcançam
uma decisão comum, de acordo com os valores iniciais (estimativas) propostos por cada
participante.

O protocolo de consenso implementado no OGS é baseado no algoritmo descrito em l81,
o qual resolve o problema de consenso distribuído em sistemas assíncronos com o auxílio
de um mecanismo para detecção de falhas não confiável. No entanto, esse algoritmo só
garante a resolução do problema de consenso distribuído se a maioria simples dos elementos
participantes do consenso não falhar.

No Serviço de Consenso do OGS são definidas as interfaces ConsensusManager e
ConsensusParticipant. A interface interna ConsensusManager é implementada pelos ob-
jetos corzsensus marzagers, os quais implementam o protocolo de consenso propriamente dito.
Essa interface define operações que permitem a uma aplicação iniciar a execução do protocolo
de consenso.

A interface externa ConsensusParti.ci.pant deve ser implementada por cada um dos
participantes do protocolo de consenso. Essa interface define operações que possibilitam
aos participantes do protocolo enviar suas estimativas e receber um valor que representa
a decisão consensual dos objetos consensos manager. Na implementação do Serviço de
Consenso no OGS, cada objeto consensos manager é sempre associado a um único objeto
consensos participant.

3.3 Serviço de Monitoramento

O Serviço de À/lonitoramento fornece mecanismos para a detecção de falhas (monitora-
mento) de objetos CORBA. Ele funciona como o elemento detector de falhas necessário
para o funcionamento correto do algoritmo de consenso distribuído proposto em l81, ou seja,
esse serviço é essencial para a implementação do Serviço de Consenso do OGS, descrito na
seça0 3.2.

O Serviço de Monitoramento implemente um mecanismo "não confiável" para detecção de
falhas, ou seja, o serviço pode assumir que um determinado objeto tenha falhado quando de
fato ele ainda continua funcionando. Esse serviço define as interfaces Monitor, Mono.torable
e Notifiable. A interface interna Monitor é implementada pelos objetos monãlors (detec-
tores de falhas) e define operações para iniciar e encerrar o monitoramento de objetos.
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A interface externa Monitorable deve ser implementada por cada objeto a ser monitorado
pelo OGS. Ela define uma operação que permite ao Serviço de Monitoramento verificar
periodicamente se um objeto monitorado está funcionando normalmente. A interface externa
flotifi.able, por outro lado, deve sei implementada pelos objetos interessados em receber
notificações sobre as falhas dos objetos que estão sendo monitorados pelo OGS.

0 0GS adota o modelo puJJ de monitoramento. Nesse modelo, um mon for envia mensa-
gens periódicas para um objeto monitorado e espera a resposta do mesmo. Caso esse objeto
não responda dentro de um intervalo de tempo pré-determinado, então o monitor suspeita
que o objeto tenha falhado e informa os objetos interessados em receber notificações sobre
falhas do objeto monitorado.

3.4 Serviço de Mensagem

O Serviço de Mensagem incorpora comunicação assíncrona confiável no OGS, fornecendo
mecanismos para comunicação ponto-a-ponto e para comunicação um-para-muitos (mu/Zi-
cast). Um dos objetivos desse serviço é permitir que as aplicações cliente não fiquem bloque-
adas durante a invocação coníiável de uma operação em um grupo de objetos. Esse serviço
permite que os clientes especifiquem se uma invocação, seja ela ponto-a-ponto ou muZtácast,
deve ser enviada de forma não confiável, confiável ou FIFO.

O algoritmo utilizado para implementar comunicação mu/tácast confiável no OGS é base-
ado no algoritmo de broadcast confiável proposto em l81. Esse algoritmo utiliza o reenvio de
mensagens e garante que em algum momento todos os destinatários de uma requisição en-
viada através de mula casa a receberão. Logicamente, a entrega da requisição só é garantida
para os destinatários que não falharem durante a execução do protocolo de mu/tÍcast.

3.5 Implementação e Uso

0 0GS foi implementado inicialmente tanto na linguagem C'-+-+ como na linguagem
Jaua. Atualmente, no entanto, a versão publicamente acessível (0.8bl) só é disponibilizada
em Jaua. Essa versão do OGS foi criada com o VisiBroker 3.2 CORBA ORB (desenvolvido
pe[a /npráse (7orporat on), mas também foi testada com o Orbix (desenvolvido pe]a /O]VH
rechn.otogiesÕ.

Os grupos de objetos criados através do OGS podem ser compostos por objetos
localizados em um mesmo Aosl ou em diferentes Aosts de uma rede. Um grupo pode conter
uma quantidade arbitrária de membros, mas em testes realizados em j131 observou-se
que o custo do envio de mensagens mu/ficasf para grupos de objetos cresce de forma
exponencial com o aumento do número de membros do grupo. Assim, o OGS tende a ser
inadequado para o uso de grupos de objetos compostos por centenas ou milhares de membros.
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Durante a criação de um grupo, os objetos group adrrzin strators associados às réplicas
de objetos são registrados no Serviço de Nomes de CORBA. Isso permite a obtenção das
Referências Interoperáveis para Objetos (IORs) de cada um dos gro?zp admánãsfraZors per-
tencentes ao grupo quando um novo objeto entra no grupo e quando objetos grotzp accessor
enviam mu/fàcasfs para o grupo de objetos. Dessa forma, a fim de garantir que todos os
membros do grupo tenham uma visão idêntica, as IORs dos group adminásfrators precisam
ser adicionadas ou removidas de forma seqüencial do Serviço de Nomes.

Apesar de definir interfaces tanto para o estilo de replicação aviva l37j como para o
estilo de replicação primária-secundária (prámarg/-Z)ackup) jll, o OGS implementa apenas os
protocolos utilizados para replicação atava. A fim de contornam essa limitação e fornecer
diferentes estilos de ieplicação no OGS, foram incorporadas algumas extensões nesse serviço
no contexto desta dissertação, as quais são discutidas no capítulo 7.

0 0GS pode ser utilizado como uma biblioteca de ligação dinâmica ou como um dae
mon. Quando a primeira alternativa é adotada, a biblioteca dinâmica do OGS é ligada ao
código da aplicação, aumentando a performance das comunicações de grupo e dispensando
o tratamento de falhas no próprio serviço.

Se o OGS for utilizado como um daemon, então uma instância do mesmo deve ser execu-
tada em cada um dos Àosts onde se deseja criar réplicas de objetos. Nessa abordagem, o OGS
fica claramente separado da aplicação, mas torna-se necessário considerar a possibilidade de
falhas no próprio serviço de comunicação de grupo, em /ãzzks de comunicação e nos hoste do
si stema.l
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Capítulo 4

Trabalhos Relacionados

A incorporação de mecanismos de Comunicação de Grupo em CORBA é uma abordagem
adequada para possibilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas confiáveis e toleran-
tes a falhas nessa arquitetura. A maioria dos sistemas que oferecem esse tipo de suporte
disponibilizam apenas operações básicas para o gerenciamento de grupos de objetos, como
aqueles descritos no capítulo 2.

No entanto, o gerenciamento de aplicações distribuídas tolerantes a falhas requer tipica-
mente um suporte adicional. Este inclui a recuperação automática de falhas, a adaptação às
mudanças que ocorrem no ambiente computacional (por exemplo, a modificação no conjunto
de hosfs do sistema) e a modificação dinâmica dos requisitos das aplicações. Assim, torna-se
necessária a disponibilização de interfaces e mecanismos de alto nível para o administra-
dor de aplicações, permitindo a definição de políticas mais abrangentes e flexíveis para o
geienciamento de aplicações tolerantes a falhas.

Neste capítulo, serão descritos os trabalhos mais recentes na literatura que definem me-
canismos e interfaces de alto nível para o gerenciamento de aplicações CORBA tolerantes a
falha.sa

4.1 Piranha

O Piranha j311 é um serviço composto por uma coleção de objetos que fornecem suporte
para o gerenciamento de aplicações CIORBA que exigem alta disponibilidade. Ele funciona
como um monitor e notificador de falhas em objetos replicados. O Piranha também age
como um gerenciador de aplicações, fornecendo suporte para reinicialização automática de
objetos que tenham falhado e replicação dinâmica (em tempo de execução) de objetos que
possuem estado.

Além disso, esse serviço possibilita a migração de objetos e a manutenção do grau de re-
plicação para aplicações baseadas em objetos replicados na arquitetura CORBA. O Piranha
foi concebido pala ser executado no Electra l30j, um CORBA ORB que fornece mecanismos
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para o uso de grupos de objetos, tais como rrzu/tácast confiável, transferência de estado entre
os membros de um grupo, detecção de falhas de objetos e sincronia virtual l51.

4.1.1 Arquitetura
O Piranha é composto por processos .A/onátor e processos arara ca/ Usei's /nterlface

(GUI). Os processos Monáfor são responsáveis pelo monitoramento e reinicialização de obje-
tos. Eles também fornecem informações sobre a carga e o desempenho dos Àosts onde estão
executando. O Piranha define um grupo que contém todos os processos .A4onátor executando
no sistema. Uma das funções desse grupo é manter replicado as informações sobre os objetos
executando em todos os /zosfs do sistema. Com isso, o Piranha torna-se capaz de reinicializar
todos os objetos que estavam executando em um rosé que tenha falhado. Outra função do
grupo de processos Monitor é controlar exatamente em quais Àosfs do sistema as réplicas de
um objeto podem ser criadas.

Os processos GU7 fornecem uma interface gráfica para o usuário. Esses processos permi-
tem que os clientes do Piranha criem grupos de objetos e obtenham informação sobre quais
objetos estão executando em quais Àosts do sistema. Os processos GU/ também fornecem
notificações sobre falhas em membros dos grupos de objetos e permitem a reinicialização
de objetos que tenham falhado. Além disso, esses processos permitem que o usuário mova
réplicas de objetos entre os hasta do sistema. A figura 4.1 ilustra os componentes do Piranha
na arquitetura do Electra.

Objetos do Pirallha Objetos de Aplicação
Grupo de Objeto
Objetos SimplesMonitor

Serviço
de Nomes

Canalde
Eventos

Internet ORB
Gateway

Serviços do Eieçtra

Figura 4.1: O Piranha na arquitetura do Electra
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4.1.2 Critérios para Ativação de Grupos

O Piranha permite a especificação de vários critérios de ativação de objetos no momento
da criação de grupos de objetos. Esses critérios permitem que um cliente especifique os
hosfs onde as réplicas de objeto devem ser criadas, o número de réplicas a serem criadas
e o tempo de vida das mesmas. Além disso, o cliente pode escolher a arquitetura, a carga
e o desempenho dos Àosts onde as réplicas de objeto devem ser criadas. Alguns critérios
mais avançados permitem, por exemplo, que o cliente especifique se os objetos devem ser
removidos do sistema após um certo período de inatividade (sem processar requisições) e se
o Piranha deve realizar a recuperação automática de objetos que tenham falhado.

4.1.3 Protocolos

O Piranha implemente basicamente protocolos que permitem a criação de grupos de
objetos, recuperação de falhas de objetos em um grupo e movimentação de objetos entre os
Aosts do sistema. Esses protocolos são resumidos a seguir:

e Criação de Grupos - quando um cliente deseja criar um grupo de objetos, ele invoca
a operação creafe.oóyect no grupo de processos .A/onátor. Como argumentos para essa
invocação, são especiâcados o nome do grupo a ser criado e os critérios de ativação
a ele associados. Em seguida, cada réplica do objeto requisitado é criada nos Àosfs
especificados no critério de ativação do grupo. Por fim, uma referência para o novo
grupo de objetos é criada e retomada para o cliente. E importante ressaltar que
o Piranha só permite a criação de uma réplica do mesmo objeto em cada Aosl do
sistema.

e Recuperação de Falhas - quando ocorre a falha de uma réplica de objeto, esse
protocolo simplesmente reinicia uma outra réplica do mesmo objeto no Aosf onde se
encontrava o objeto que falhou. Caso um /zosf falhe, então o Piranha reinicia todas as
réplicas de objetos que foram destruídas em outro post do sistema. No entanto, cada
nova réplica só pode ser reiniciado em um post, caso não exista nenhuma outra réplica
do mesmo objeto em execução neste post.

e Movimentação de Objetos - quando um cliente requisita a movimentação de um
objeto, o Piranha verifica se já existe alguma réplica do mesmo executando no post de
destino (para onde o objeto deve ser movido). Se esse for o caso, então o objeto não é
movimentado. Caso contrário, uma nova réplica do objeto é criada no post de destino
e o objeto originalé destruído.

4.2 Proteus

O Proteus 1361 é um serviço que fornece tolerância a falhas na arquitetura Agua jlll
através do gerenciamento dinâmico de objetos distribuídos replicados. Uma das suas funções
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é decidir como fornecer tolerância a falhas para uma aplicação de acordo com os requisitos
de disponibilidade especificados para a mesma. Esta decisão envolve a escolha do estilo
de replicação, tipo de votação a ser utilizado, grau de replicação e tipos de falhas a serem
toleradas por uma aplicação.

Assim, o Proteus pode ser visto como um serviço cuja função é garantir os requisitos de
Qualidade de Serviço (QoS) relativos à confiabilidade e à disponibilidade das aplicações. A
outra função do Proteus é permitir a modificação dinâmica da configuração de uma aplicação
de acordo com o esquema de tolerância a falhas mais adequado para a mesma

As aplicações a serem gerenciadas pelo Proteus devem satisfazer algumas exigências,
que, por sua vez, refletem restrições de projeto ou de implementação da arquitetura AQuA
e do próprio Proteus. As principais exigências impostas às aplicações desenvolvidas para a
arquitetura AQuA são:

e A aplicação não pode utilizar o Serviço de Nomes nem o Serviço de Ciclo de Vida
especificados pela arquitetura CORBA. Isso se deve ao fato do Proteus lidar direta-
mente com o estabelecimento de conexões entre objetos (b ndáng) e com a criação e a
destruição de objetos.

e A aplicação não pode utilizar comunicação assíncrona de CORBA. Apenas comum
cação síncrona e síncrona postergado (de/errei syncÀronous) podem ser utilizadas.

e O comportamento de todo objeto replicado deve ser determinístico, ou seja, objetos
não podem utilizar mecanismos não determinísticos em sua implementação, tais como
ÉÀreads ou geradores de números aleatórios.

e Qualquer objeto cuja implementação utiliza ORBs multitarefa com escalonamento não
deteiminístico, comunicação síncrona postergado ou comunicação com múltiplos obje-
tos não pode ser replicado.

B Toda comunicação entre objetos deve ser feita através da arquitetura AQuA

e A aplicação deve utilizar o sistema operacional Linux

A arquitetura Agua faz pouco uso da infra-estrutura fornecida por CORRA, dado que
alguns serviços CORBA j161, como o Serviço de Nomes e Serviço de Ciclo de Vida, não
podem ser utilizados. Além disso, todas as comunicações entre objetos são feitas através do
Sistema de Clomunicação de Grupo Ensemble 1221 e não através do ORB.

A arquitetura do Proteus, ilustrada na figura 4.2, é composta dos seguintes elementos:
Ambiente de Execução de QuO, Gerenciador de Dependências, Fábrica de Objetos e Ga-
teway. Esses elementos são descritos em detalhes nas próximas seções.

1 0 termo "dependência" está empregado como uma tradução do termo original em inglês "dependability"
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r '
Gerenciador de Dependência

Conselheiro
l

Coordenador :de :Protocolo

Figura 4.2: Arquitetura do Proteus

4.2.1 Ambiente de Execução de QuO

O Ambiente de Execução de QuO permite o uso de Objetos de Qualidade (QuO) j411

na arquitetura AQuA. O principal objetivo de QuO é fornecer uma interface orientada a
objeto que permite a especificação dinâmica de requisitos de Qualidade de Serviço (QoS)
para aplicações distribuídas.

Através de objetos QuO, o programador de aplicação especifica os requisitos de QoS
usando uma linguagem para a definição de contratos denominada C'ontract Z)e$nãtáon Z;arz-

guage (CDL). Baseado no contrato especificado, o ambiente de execução de QuO interage
com o Geienciador de Dependência, a fim de configurar as aplicações de acordo com os re-
quisitos de QoS especificados para as mesmas. Esses requisitos de QoS podem definir, por
exemplo, as ações a serem tomadas pelo Ambiente de Execução de QuO pala garantir o grau
de replicação de uma aplicação, bem como a confiabilidade e a ordenação das mensagens
enviadas para as aplicações desenvolvidas na arquitetura Aqui.

4.2.2 Gerenciador de Dependência

O Gerenciador de Dependência é o componente do Proteus que traduz os requisitos de
QoS das aplicações, especificados através do Ambiente de Execução de QuO, para uma confi-
guração correspondente do sistema. Esse componente também é responsável pelo tratamen-
to de falhas ocorridas nas aplicações executando na arquitetura AQuA (aplicações AQuA).
Além disso, o Gerenciador de Dependência faz chamadas ao Ambiente de Execução de QuO
quando os requisitos de QoS de uma aplicação são alcançados com sucesso ou quando esses
requisitos não podem mais ser mantidos.
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Na implementação atual do Proteus, o Gerenciador de Dependência não é replicado.
Assim, quando o mesmo falha, as aplicações Agua perdem todo o suporte para o gerencia-
mento de aplicações fornecido pelo Proteus. O Gerencíador de Dependência é composto por
um Conselheiro e um Coordenador de Protocolo, descritos a seguir.

Coordenador de Protocolo

O Coordenador de Protocolo é um objeto CORBA que permite a comunicação do Geren-
ciador de Dependência com o Ambiente de Execução de QuO, com as Fábricas de Objetos
e com os Gateways. Ele também gerencia as estruturas do Gerenciador de Dependência
que mantêm as informações sobre a configuração das aplicações que estão executando na
arcluitetura AQuA.

O Coordenador de Protocolo interage diretamente com o Conselheiro, informando-o so-
bre a ocorrência de eventos inesperados na configuração do sistema, tais como falhas nas
aplicações. Ele também define operações para recepção de mudanças na visão de grupo,
registro de Fábricas de Objetos, inicialização e destruição de aplicações, obtenção da carga
dos Àosts do sistema e criação de Regiões de Dependência. Nas Regiões de Dependência são
definidos predicados sobre o estado dos objetos que avaliam as condições do sistema (sg/atem
condition oólects), os quais fornecem informações pala o Ambiente de Execução de QuO
sobre a manutenção dos requisitos de QoS especificados para as aplicações.

As operações para criação e destruição de objetos de aplicação são requisitadas pelo
Conselheiro, a fim de garantir que os requisitos de QoS das aplicações sejam mantidos. Por
outro lado, a operação para criação de Regiões de Dependência faz parte da interface entre
o Gerenciador de Dependência e o Ambiente de Execução de QuO.

Conselheiro

Esse componente do Gerenciador de Dependência é responsável pelo tratamento de fa-
lhas e pelo processamento de requisições para a modificação da configuração das aplicações.
Ele define operações que permitem a recepção de notificações sobre falhas nos objetos de
aplicação, enviadas pelo Coordenador de Protocolo. Além disso, são definidas operações que
permitem a criação e a destruição de Regiões de Dependência.

No caso de receber uma notificação de falha em uma réplica de objeto de uma aplicação,
o Conselheiro informa o Coordenador de Protocolo que uma nova réplica deve ser criada em
um post que não esteja executando outra réplica do mesmo objeto de aplicação. Por outro
lado, se for requisitada a criação de uma Região de Dependência, então o programador de
aplicação deve especificar a quantidade de falhas (n) do tipo queda (brasa) a serem toleradas.
Se nenhuma réplica do objeto requisitado estiver executando, então o Conselheiro solicita
que o Coordenador de Protocolo inicialize n-f-Z réplicas. Caso já existam réplicas do objeto
executando, então o Conselheiro solicita que o Coordenador de Protocolo inicialize ou destrua
rép[icas do objeto de forma que n-+] rép]icas permaneçam executando.
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Se o Conselheiro não obtiver êxito durante a recuperação de uma falha em uma réplica
de objeto ou na citação de uma Região de Dependência, então ele informa o Ambiente de
Execução de QuO sobre a impossibilidade de garantir os requisitos de QoS especificados pala
a aplicação correspondente.

4.2.3 Fábrica de Objetos

O principal objetivo de uma Fábrica de Objetos é inicializar e destruir réplicas de objetos.
Na arquitetura AQuA, existe uma Fábrica de Objetos em cada post do sistema onde é
executado o Gerenciador de Dependência do Proteus. Outra função de uma Fábrica de
Objetos é fornecer informações periódicas sobre o post no qual ela reside. Estas informações
são enviadas para o Gerenciador de Dependência, permitindo que ele escolha o melhor local
para a criação de réplicas de objeto.

A primeira tarefa executada durante a inicialização de uma Fábrica de Objetos é a leitura
de um arquivo (específico do post onde ela se localiza) contendo o nome, o caminho para o
código executável e os parâmetros de inicialização de cada uma das aplicações que podem
ser criadas. Em seguida, a Fábrica de Objetos se registra no Gerenciador de Dependência,
informando-o que a mesma já está pronta para criar novas réplicas de objetos.

4.2.4 Gateway

Os Gateways são responsáveis por toda comunicação entre os elementos da arquitetura
AQuA. Um Gateway é acoplado a cada um dos objetos das aplicações Agua, ao Gerenci-
ador de Dependência, aos objetos de QuO e às Fábricas de Objetos. E nos Gateways que
são implementados os estilos de replicação e de votação fornecidos pela arquitetura Agua,
bem como os mecanismos para a detecção e a notificação de falhas para o Gerenciador de
Dependência. Além disso, os Gateways são responsáveis pela tradução de mensgens llOP
para mensagens a serem enviadas pelo Sistema de Comunicação de Grupo Ensemble 1221, e
vice-versa.

A estrutura dos Gateways permite a implementação de vários estilos de replicação e de
votação. No entanto, a implementação atual desses componentes só fornece suporte para re-
plicação ativa e para a técnica de votação /eader país ./irst, descritos detalhadamente em 1361.
Além disso, na implementação anual do Proteus, os Gateways só fornecem mecanismos para
detecção e recuperação de falhas do tipo queda de hosts (eras/z).

4.3 FT-CORBA

A especificação do padrão para tolerância a falhas em CORBA (FT-CORBA) j211, pro-
posta pelo OMG, define um conjunto de interfaces e serviços que oferecem suporte para
aplicações CORBA que exigem um alto grau de confiabilidade. A infra-estrutura proposta

27



b.abala os Relacionados

no FT-CORBA é baseada na redundância de objetos e em mecanismos para detecção e re-
cuperação de falhas nos mesmos, de maneira similar ao que é proposto em trabalhos como
o Piranha j31j e o Proteus l36j.

O padrão FT-CORBA contempla uma grande flexibilidade no gerenciamento de grupos
de objetos. Ele fornece suporte para diversas estratégias de tolerância a falhas, como re-
plicação ativa e passiva (prímarg/-óacktzp), e ainda, quando replicação passiva é utilizada,
redirecionamento de requisições e reinvocação transparente de métodos. O FT-CORBA de-
fine mecanismos que permitem a detecção, a notificação e a análise de falhas em réplicas
de objetos. Além disso, o padrão fornece suporte para aplicações que exigem recuperação
automática de falhas e mecanismos que permitem à infra-estrutura de tolerância a falhas con-
trolar automaticamente a consistência entre as réplicas de objeto em um grupo (cAecÃpoÍnf
e l.oggingb.

A figura 4.3 ilustra os principais componentes definidos no padrão FT-CORBA. Os
componentes Replicati.onManager, FaultNotifier, Factory e FaultDectector são im-
plementados como objetos CORBA. Por outro lado, os mecanismos de recuperação de
falhas, de {oggÍng e de tratamento de mensagens não são objetos CORBA, mas podem ser
implementados como uma parte do ORB ou como um serviço que funciona entre o ORB e
o sistema operacional.
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create.object 01
defalhas

relatos
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Figura 4.3: Arquitetura do FT-CORBA
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O componente ReplicationManager permite uma aplicação controlar a criação e a des-
truição de grupos de objetos, bem como a modificação das propriedades a eles associa-
das. O FaultDetector é responsável pela detecção de falhas nas réplicas de objetos e
o FaultNotifier pela notificação dessas falhas. Os componentes Factory possibilitam a
criação e a destruição tanto de objetos replicados (grupos de objetos) como de objetos não re-
plicados (sÍng/eton oójects). Por fim, os mecanismos de recuperação de falhas e de cAec#poànf
e JoggÍ?zg permitem a recuperação automática de falhas.

Logicamente, há uma única instância do Replicati.onManager e do FaultNotifier,
mas fisicamente eles são replicados para permitir proteção contra falhas. Os objetos do tipo
Factory e FaultDectector podem estar presentes em cada host e são específicos do post
no qual se encontram. Neste caso, esses objetos não são replicados. No entanto, pode haver
objetos FaultDectector replicados, os quais não são específicos de um dado post do sistema.
Por outro lado, os mecanismos de tratamento de mensagens, de recuperação de falhas e de
cAeckpoánt e /oggáng devem estar presentes em cada Aosl do sistema onde réplicas de objetos
podem ser criadas.

Apesar de padronizar um conjunto de interfaces e serviços para o gerenciamento de
aplicações CORBA tolerantes a falhas, o padrão FT-CORBA apresenta algumas limitações
quanto ao uso de aplicações cliente que utilizam CORBA ORBs já existentes e quanto à
interoperabilidade entre as infra-estruturas de tolerância a falhas fornecidas por diferentes
fabricantes.

O FT-CORBA permite que um cliente desenvolvido em um ORB que não implemente
este padrão possa invocar operações em objetos replicados. No entanto, tal cliente não se
beneficia de todas as propriedades de tolerância a falhas fornecidas pelo uso de grupos de
objetos. Além disso, o padrão FT-CORBA exige que em cada Domínio de Tolerância a
Falhas (vede seção 4.3.1) todos os ORBs utilizados sejam de um mesmo fabricante, a fim de
garantir a interoperabilidade e o uso de todas as funcionalidades de tolerância a falhas dentro
de um domínio. Assim, os membros de um grupo de objetos devem utilizar ORBs e infra-
estruturas de tolerância a falhas de um mesmo fabricante. Nas próximas seções é feita uma
descrição mais detalhada dos principais conceitos, componentes e mecanismos especificados
no padrão FT-CORBA.

4.3.1 Domínios de Tolerância a Falhas

Prevendo o gerenciamento de aplicações tolerantes a falhas arbitrariamente grandes e
complexas, o padrão FT-CORBA deâne domínios de tolerância a falhas. Um domínio ti-
picamente contém vários hosts e diversos grupos de objetos. Um host pode fazer parte de
mais de um domínio de tolerância a falhas e todos os grupos de objetos em um domínio
são criados e gerenciados por um único componente lógico ReplicationManager. Além dis-
so, FT-CORBA permite que um grupo de objetos definido em um domínio invoque e seja
invoca,do por objetos definidos em outros domínios.
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4.3.2 Endereçamento de Grupos de Objetos

CORBA define um mecanismo flexível de endereçamento que identifica cada objeto uni-
camente, denominado Referência Interoperável para Objeto (IOR) j181. FT-CORBA pa-
droniza o formato da IOR utilizada para endereçar as réplicas de objeto que compõem um
grupo. Além disso, o padrão define uma IOR específica para grupos de objetos, denominada
Referência Interoperável para Grupo de Objetos (IOGA), ilustrada na figura 4.4.

Uma IOGR contém múltiplos peras TAG.INTERNET.IOP, os quais são utilizados para
acessar as réplicas de objeto que compõem um grupo. Cada perfil TAG.INTERNET.IOP
deve conter um componente TAG.FT GROUP e pode conter outros componentes, como
TAG-llOP-ALTERNATE-ADDRESS. Além disso, um perfil TAG-INTERNET-lOP pode
conter um componente TAG.FT-PRIMARY

Perfil llOP

Figura 4.4: Estrutura de uma Referência Interoperável para Grupo de Objetos (IOGA)

O componente TAG-FT-GROUP armazena informações que permitem acessar um gru-
po de objetos. Esse componente armazena um identificador para o grupo de objetos e um
identificador para o domínio de tolerância a falhas no qual o grupo é definido. O com-
ponente TAG.FT.PRIMARY indica que um perfil pode ser utilizado preferencialmente em
detrimento de outros perfis TAG-INTERNET-lOP. Em uma IOGR, no máximo um perfil
TAG-INTERNET-lOP pode conter um componente TAG.FT.PRIMARY. Esse componente
pode ser utilizado, por exemplo, para acessar o membro primário em um grupo de objetos
que adota o estilo de replicação COLD-PASSIVE ou WARM.PASSIVE, descritos na próxima
seçao
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4.3.3 Gerenciamento de Replicação

O ReplicationManager é o componente do FT-CORBA que garante a criação e o ge-
renciamento de grupos de objetos. Esse componente pode ser replicado, para permitir to-
lerância a falhas, mas logicamente há um único Replicati.onManager por domínio de to-
lerância a falhas. O Repl i.cationManager herda as seguintes interfaces: PropertyManager,
GenericFactory e ObjectGroupManager

A interface PropertyManager permite a escolha das propriedades associadas a um grupo
de objetos. Algumas dessas propriedades podem ser modificadas dinamicamente, como a
quantidade inicial e mínima de réplicas em um grupo de objetos. Outras propriedades,
como os estilos de replicação, de pertinência e de consistência utilizados por um grupo de
objetos não podem ser modificados após a criação de um grupo. O FT-CORBA permite que
a pertinência a um grupo e a consistência entre os membros de um grupo sejam controladas
pela infra-estrutura de tolerância a falhas ou pela própria aplicação. Além disso, o padrão
define os estilos de replicação STATELESS, COLD.PASSIVE, WARM.PASSIVE e ACTIVE.

No estilo de replicação STATELESS, o comportamento de um grupo de objetos não
é afetado pelo histórico de invocações feitas no grupo. Nos estilos COLD.PASSIVE e
WARNl-PASSIVE apenas um membro do grupo, denominado membro primário ou réplica
primária, executa as operações requisitadas em um grupo de objetos. Os outros membros
do grupo são utilizados como cópias (óackup) do membro primário e só executam operações
no caso de falha da réplica primária.

No estilo COLD.PASSIVE, ao ocorrer a falha no membro primário, o seu estado é extraído
de um /og e carregado em um membro de bac#up, o qual se torna a nova réplica primária
do grupo Por outro lado, no estilo WARM.PASSIVE, o estado de um ou mais membros de
backup é periodicamente atualizado pelo membro primário, de forma que algum deles possa
assumir o papel de primário no caso de falha deste. No estilo de replicação ACTIVE todos
os membros de um grupo de objetos executam todos as operações requisitadas ao grupo.
Nesse estilo de replicação, requisições e respostas duplicadas são detectadas e suprimidas
pela infra-estrutura de tolerância a falhas.

A interface Generi.cFactory é usada por uma aplicação para criar e destruir grupos de
objetos. Além disso, essa interface é utilizada pelo Repli.cationManager para a criação e a
destruição das réplicas de objeto que compõem um grupo. A interface ObjectGroupManager,
por outro lado, possibilita uma aplicação criar e destruir membros de um grupo, bemo como
adicionar objetos existentes a um grupo de objetos. Essa interface também permite que
uma aplicação defina o membro primário de um grupo de objetos e obtenha a localidade e
a referência de cada membro que compõe o grupo.

4.3.4 Gerenciamento de Falhas

A infra-estrutura para gerenciamento de falhas definida pelo FT-CORBA é composta
pelos componentes FaultDetector, FaultNoti:fiel e FaultAnalyzer. O FaultDetector é
responsável por detectar falhas nas réplicas de objeto através do modelo pzz// de monitora-
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mento. Nesse modelo, o FaultDetector invoca, em intervalos freqüentes, um método nas
réplicas de objetos que são monitoradas. Caso uma réplica não responda a essa invocação
de método, então o FaultDetector considera que ela falhou. O FaultDetector só detecta
falhas do tipo queda (crava) e não define mecanismos para o tratamento de falhas de partici-
onamento de rede (network pari tãoning /au/ts), falhas bizantinas (b /zant ne /au/ts) e falhas
correlatas ( co«.Z«ted /a«/[.) .

O componente FaultNotifier define operações para registros de objetos interessados
em receber notificações sobre eventos de falhas. Além disso, o FaultNotifi.er também
define operações para a transmissão dessas notificações para os consumidores de eventos
de falhas (objetos registrados). Sempre que é detectada a falha de uma réplica de obje-
to, o FaultDetector envia um relatório sobre a falha para o FaultNotifi.er, o qual fica
responsável por difundir uma noti6cação para os consumidores de eventos de falhas.

O FT-CORBA define ainda um componente que permite a correlação de eventos de
falhas e a geração de relatórios de falhas condensados, denominado FaultAnalyzer. Para
isso, o FaultAnalyzer se registra com o FaultNotifi.er a fim de receber notificações sobre
os eventos de falhas e utiliza o próprio FaultNoti.vier para disseminar os relatórios de falhas
condensados. A análise de falhas é específica para cada tipo de aplicação, por isso o padrão
FT-CORBA não define uma interface para o FaultAnalyzer

4.3.5 Recuperação de Falhas e Logging
O FT-CORBA prevê que a consistência entre os membros de um grupo seja controlada

pela própria aplicação ou pela infra-estrutura de tolerância a falhas. No primeiro caso, os
mecanismos para manter consistente o estado armazenado nos membros de um grupo e para
recuperação de falhas em réplicas de objetos devem ser implementados diretamente pelo
programador de aplicação. No caso de consistência controlada pela infra-estrutura, esses
mecanismos são fornecidos pela própria infra-estrutura de tolerância a falhas e se tornam
transparentes para o programador de aplicação.

Durante o funcionamento normal de um grupo de objetos com replicação passiva, o
mecanismo de cAecApoánl e Zoggjng armazena o estado e as operações processadas pelo
membro primário de um grupo em um /og. Caso o grupo adore o estilo de replicação
WARM.PASSIVE, esse mecanismo é responsável por enviar periodicamente as atualizações
do estado do membro primário para os membros de Zlackup. Caso o grupo adore o estilo de
replicação CIOLD-PASSIVE, o mecanismo de cÀeckpoÍnt e /oggÍng é utilizado para armazenar
apenas o estado completo do membro primário de um grupo de objetos em um Zog.

Quando ocorre uma falha na réplica primária de um grupo com replicação passiva, a infra-
estrutura promove um dos membros Z)ackup do grupo para réplica primária. Neste caso, o
mecanismo de recuperação de falhas atualiza o estado da nova réplica primária de acordo
com as informações armazenadas no /og. O mecanismo de recuperação de falhas garante,
portanto, o estado consistente de um antigo membro óackzzp de um grupo com replicação
passiva que foi promovido a réplica primária. Além disso, esse mecanismo é utilizado durante
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a criação de novos membros em grupos que adoram o estilo de replicação ACTIVE, a fim de
garantir que todos os membros do grupo armazenem o mesmo estado.

4.4 DOORS

O D00RS 1351 é um serviço para tolerância a falhas em CORBA que implemente sub-
conjunto das funcionalidades definidas pelo padrão FT-CORBA. O D00RS começou a ser
desenvolvido antes da adoção do FT-CIORBA e vários conceitos e componentes definidos
nesse serviço foram integrados no padrão especificado pelo OMG. Assim, a arquitetura
do D00RS é bastante semelhante àquela definida pelo FT-CORBA, a qual é ilustrada na
f; all rn zl R

D00RS define os componentes ReplicationManager, FaultDetector e
SuperFaultDetector. O Repli.cationManager encapsula a maioria das operações re-
lativas ao gerenciamento de propriedades e ao gerenciamento de grupos definidas no
FT-CORDA. Os componentes FaultDetector e SuperFaultDetector fornecem suporte
para detecção hierárquica de falhas. Assim, o FaultDetector é responsável pela detecção
de falhas em réplicas de objetos, enquanto que o SuperFaultDetector realiza detecção de
falhas de Aosts.

0

Os componentes FaultDetector e SuperFaultDetector também funcionam co-
mo notificadores de falhas e propagam as notificações de eventos de falhas para o
ReplicationManager. O D00RS suporta tanto o modelo pu// de monitoramento (ado-
rado no FT-CORBA) quanto o modelo pusÀ. Nesse último modelo, as réplicas de objetos
enviam mensagens freqüentes, denominadas ÀeartbeaÉs, para o FaultDetector. Caso uma
réplica deixe de enviar hearlóeats, o FaultDetector considera que ela falhou.

Todos os componentes da infra-estrutura de tolerância a falhas definidos pelo DO-
ORS são monitorados pelo SuperFaultDetector através do modelo ousa. Além disso, os
SuperFaultDetector são replicados e monitoram-se mutuamente. Assim, através de repli-
cação e monitoramento dos componentes de sua infra-estrutura, o D00RS garante que não
há um único ponto de falta no serviço.

4.4.1 Adequação ao Padrão FT-CORBA
Como mencionado anteriormente, o D00RS implemente um subconjunto das funciona-

lidades especiâcadas pelo padrão FT-CORBA. Nesta seção são descritas as funcionalidades
do FT-CORBA que não foram implementadas pelo D00RS e algumas extensões feitas ao
Dadrao.
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Funcionalidades não Implementadas

Apesar do Repli.cationManager do D00RS ter sido projetado para lidar com a criação
e recuperação de falhas em grupos que adoram o estilo de replicação ACTIVE, a versão
anual do serviço não implemente protocolos para Comunicação de Grupo. Assim, o D00RS
só permite o uso de grupo de objetos que adotam os estilos de replicação STATELESS,
COLD.PASSIVE e WARM.PASSIVE.

O D00RS não fornece mecanismos próprios para recuperação automática de falhas e
/oggãng. Dessa forma, o serviço exige que as aplicações tolerantes a falhas se responsabilizem
pela implementação desses mecanismos. A infra-estrutura fornecida pelo D00RS também
não disponibiliza um objeto do tipo FaultNotifi.er, como proposto no padrão FT-CORBA.
Ao invés disso, as funcionalidades para detecção e notificação de falhas do D00RS são
combinadas no componente FaultDetector.

Extensões ao Padrão

Cada Referência Interoperável para Grupo de Objetos (IOGR) criada pelo D00RS ar-
mazena um perfil para cada réplica de objeto que faz parte de um grupo, como definido pelo
FT-CORBA. Além disso, cada IOGR armazena um perfil que contém uma referência para
um objeto do tipo Repli.cata.onManager e a identificação única do grupo. Assim, o DO-
ORS permite que um cliente acesse um grupo de objetos mesmo quando todos os membros
referenciados na IOGA já não mais fizerem parte do grupo.

Os componentes FaultDetector do D00RS utilizam interfaces proprietárias para enviar
notificações sobre falhas em réplicas de objetos para o ReplicationManager. As interfaces
para notificação de falhas implementadas pelo D00RS são mais eficientes do que aque-
las especi6cadas pelo FT-CORBA. A menor eficiência na transmissão de noti6cações no
FT-CORBA deve-se ao fato das interfaces definidas no padrão serem baseadas no Serviço de
Notificação de CIORBA j191, o qual transmite informações através da passagem de valores
do tipo 0'0.RB.4;;..4ng/.

O D00RS define algumas propriedades adicionais pala identificar o tipo das réplicas de
objeto que compõem um grupo. Possíveis tipos de réplicas são: PRIMARY, BACKUP e
IDLE. Além disso, o D00RS também define uma propriedade que determina quantas vezes
o FaultDetector deve tentar contactar uma réplica de objeto antes de assumir que ela tenha
falhado. Essa propriedade é importante para evitar que a infra-estrutura de tolerância a fa-
lhas inicie desnecessariamente o mecanismo de recuperação de falhas, evitando o desperdício
de recursos.
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Juggler

O Juggler é um serviço que fornece uma infra-estrutura robusta para o gerenciamento de
aplicações CORBA que exigem um alto grau de confiabilidade, principalmente aquelas onde
não deve haver um único ponto de falta. Esse serviço disponibiliza interfaces que permitem
o gerenciamento da configuração de aplicações CORBA tolerantes a falhas, as quais são
baseadas na redundância dos objetos que as compõem (grupos de objetos) e de mecanismos
para a detecção e a recuperação de falhas desses objetos.

Através do Juggler, é possível definir o estilo de replicação e as propriedades de tolerância
a falhas associados a cada grupo de objetos individualmente. Essas propriedades definem,
por exemplo, a localização e a quantidade mínima de réplicas que compõem um grupo, e
permitem escolher a forma mais adequada para a recuperação de falhas ocorridas nos mem-
bros de um grupo. Além disso, o Juggler permite a modificação dinâmica das propriedades
de tolerância a falhas e do estilo de replicação associados a grupos de objetos.

O Juggler foi desenvolvido tomando-se como base o OGS j13j, um serviço que disponibi-
liza os mecanismos básicos para a criação de grupos de objetos CORBA (veja o capítulo 3).
0 0GS foi escolhido como a infra-estrutura de tolerância a falhas para o desenvolvimen-
to do Juggler por definir uma arquitetura para Comunicação de Grupo que utiliza apenas
estruturas padronizadas pela especificação CORBA, possibilitando a portabilidade e intero-
perabilidade desse serviço em diferentes CORBA ORBE.

Outra característica do OGS imprescindível para o desenvolvimento do Juggler é o supor-
te fornecido para o monitoramento de objetos, o que permite ao Juggler obter notificações
sobre eventuais falhas nas réplicas de objetos que constituem um grupo. Além disso, o OGS
também disponibiliza um conjunto de mecanismos e serviços que tornam possível a imple-
mentação de outros estilos de replicação diferentes de replicação atava, como descrito no
capítulo 7.

A figura 5.1 apresenta uma visão geral dos principais componentes do Juggler, denomi-
nados GroupManager, GroupActor e GroupObserver, e a interação desse serviço com outras
camadas de software. O Juggler encontra-se na camada imediatemente superior à do OGS,
disponibilizando para o administrador de aplicações uma interface de alto nível para o ge-
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renciamento de grupos de objetos.

Dessa forma, os mecanismos e os serviços do OGS utilizados para a manutenção de grupos
se tornam tianspaientes para o administrador de aplicações tolerantes a falhas. Assim, este
não precisa mais lidar com a execução de algumas tarefas relativas ao gerenciamento de
grupos de objetos, como o monitoramento e a recuperação de réplicas de objetos.

Qbjetas de Aplicação

{D© t...

Q.'o
E o
0 'D

:OG$ + $e@j+a: de Grupaó

Serviços de:Rede e do Sistema Operacional

Figura 5.1: Arquitetura do Juggler

5.1 Arquitetura do Serviço

Pode-se considerar que os grupos de objetos criados através do Juggler são gerenciados
por uma única entidade lógica, composta pelos componentes GroupManager, GroupObserver
e GroupActor. A interação entre esses componentes é ilustrada na figura 5.2.

Juggler
Nótificaçãosobre
:làlhas:dbbbjetõb

Group
Obserüetl

Group
Actor

/

l Grupo de Objetos
Réplica do;:?X /rRéplica dêl
.Objeto #2ii,:,/ \=obleto:#3

Réplica:ide
Objetó i::#N

Figura 5.2: Arquitetura lógica do Juggler

O componente GroupManager lida basicamente com a criação e a destruição de grupos
de objetos e com a modificação de propriedades de tolerância a falhas associadas a esses
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grupos. Para tanto, o GroupManager invoca operações no GroupActor, o qual é responsável
pela criação e destruição de réplicas de objetos. O componente GroupObserver, pot sua vez,
é responsável pelo monitoramento dos membros dos grupos de objetos e pela notificação de
suspeitas de falhas desses objetos, as quais são propagadas para o GroupManager

Assim que recebe uma dessas notificações, o GroupManager verifica as propriedades as-
sociadas ao grupo do qual o objeto que falhou é membro e, então, toma as ações necessárias
para garantir que as propriedades associadas ao grupo sejam respeitadas. Essas ações podem
envolver, por exemplo, a criação de uma nova réplica de objeto no grupo ou a remoção do
objeto que falhou da lista de membros do respectivo grupo.

Os componentes GroupManager, GrouplJbserver e GroupActor são especificados como
interfaces definidas em OMG IDL. Na seção 5.3 são descritas apenas as principais interfaces
herdadas por esses componentes e algumas operações importantes para a compreensão da
funcionalidade dos mesmos. As operações e interfaces mais relacionadas à implementação
desses componentes serão descritas no capítulo 6.

5.2 Modelo de Sistema

O modelo de comunicação e de faltas adorado pelo Juggler segue o mesmo modelo supos-
to pelo OGS. Assim o Juggler adora um modelo de sistema assíncrono 1381 baseado em um
detector de falhas não confiável l81, o qual é implementado pelo Serviço de Monitoramento
do OGS. Nesse modelo, nada pode ser dito sobre a velocidade relativa do sistema de comu-
nicação, dos processadores e dos processos em uma rede. O Juggler também assume que as
primitivas de comunicação fornecidas pe]o OGS garantem a entrega confiáve] e ordenada de
mensagens multícast.

No modelo de faltas adorado pelo Juggler, supõe-se que os elementos do sistema (pro-
cessos, processadores e objetos) falham independentemente e segundo o modelo /aãJ-stop l51.
Esse modelo garante que um elemento do sistema ou funciona corretamente ou simplesmente
pára de funcionar (brasa) sem tomar nenhuma ação incorreta devido a uma falha.

Portanto, a infra-estrutura para tolerância a falhas desenvolvida no contexto deste traba-
lho, de forma semelhante ao FT-CORBA, não fornece provisões para o tratamento de falhas
de particionamento de rede, falhas bizantinas e falhas correlatas j211.

5.3 Especificação do Serviço

O Juggler é especificado através de uma coleção de interfaces definidas em OMG IDL. Ao
longo desta seção, serão descritas em detalhes as operações definidas nâs principais interfaces
definidas pelo Juggler, bem como algumas estruturas essenciais para a compreensão das
mesmas.
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Algumas especificações utilizadas no Juggler são precedidas pelo prefixo FT : : , indicando
que o Juggler utiliza o elemento correspondente (interface, estrutura ou tipo) como defi-
nido no FT-CIORBA j211. Da mesma forma, as especificações precedidas pelos prefixos
mGroupAdmin : : e mMonitoring: : indicam definições feitas no OGS (vede capítulo 7).

5.3.1 Estrutura Semantics

A cada grupo de objetos criado através dõ Juggler é associado um conjunto de proprie-
dades de tolerância a falhas. Essas propriedades incluem o tipo e a localização dos objetos
que compõem o grupo, as quantidades inicial e mínima de réplicas, o estilo de replicação
adorado e a maneira como eventuais falhas nas réplicas de objeto devem ser tratadas. Todas
as propriedades de tolerância a falhas associadas a um grupo de objetos são armazenadas
na estrutura Semantics, a qual é ilustrada na âgura 5.3.

// OMG IDL
struct ReplicationProperties {

Pri.maryReplicasLocationsValue pri.maré.es;
mGroupAdmin : : Checkpoi.ntlntervalValue checkpointi.nterval ;

mGroupAdmin : : UpdatesBetweenCheckpointValue updates-between.checkpoint ;

}

struct Replicati.onStyle {
mGroupAdmin : : Repl i.cata.onStyleValue style ;
ReplicationProperties properti.es;

}

struct Semanti.cs {
FT::Typeld type.id;
Locat i.onSeq theJocations ;

FT : : InitialNumberReplicasValue ini.tial.numberuepl i.cas ;
FT : : Mini.mumNumberRepl i.casValue minimum-numberueplicas ;

Repl i.cationStyle replication.style ;
AutomaticRecoveryValue automati.cuecovery ;

L
Figura 5.3: Estrutura Semantics

O atributo type.id armazena o tipo (identificador no Repositório de Interfaces CORBA)
dos objetos que formam o grupo. O atributo the.locations contém uma lista das localida-
des onde as réplicas de objeto (membros do grupo) estão sendo executadas. Uma localidade
é uma localização física (um post, um c/usfer de /zosts, etc.) na qual réplicas de objetos
podem ser criadas. Para um dado grupo de objetos e uma localidade, apenas um membro
do grupo pode existir nessa localidade. Na implementação anual do Juggler, uma localidade
é equivalente a um /post e deve conter o nome do mesmo.
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Os atributos initial-number.repl i.cas e minimum.number.replicam armazenam, res-
pectivamente, a quantidade inicial de réplicas instanciadas durante a criação do grupo e a
quantidade mínima de réplicas que deve haver no grupo. O atributo automati.c recovery
é utilizado para indicar se o Juggler deve realizar recuperação automática de falhas nas
réplicas de objeto que formam o grupo.

Caso o atributo automatic-recovery indique que a recuperação de falhas não deve ser
realizada pelo Juggler, o valor armazenado no atributo mini.mum.number.replícas não pos-
sui nenhum significado. Nesse caso, a quantidade de réplicas existentes no grupo deve ser
garantida por algum elemento externo ao Juggler.

O estilo de replicação associado a um grupo de objetos é armazenado no atributo
replication style. O Juggler permite a escolha dos estilos de replicação STATELESS,
COLD-PASSIVO, WARM-PASSIVE, ACTIVE e VIRTUAL.PRIMARY-COPY, os quais são
descritos detalhadamente no capítulo 7.

No atributo repli.cation.style também são armazenadas propriedades específicas
do estilo de replicação em uso. A propriedade primaries indica a localização da(s)
réplica(s) primária(s) em um grupo, enquanto que as propriedades checkpoint.interval e
updates-between.checkpoint definem, respectivamente, o intervalo de tempo (em milisse-
gundos) e o número operações executadas na(s) réplicas(s) primária(s) entre transferências
completas do estado desta(s) réplica(s) para as réplicas secundárias (backup).

5.3.2 Estruturas Grouplnfo, Locationlnfo e Factorylnfo

Uma aplicação pode obter diversas informações sobre os grupos de objetos criados através
do Juggler, sobre as localizações onde o serviço está sendo executado e sobre as Fábricas
de Objetos (Generi.cFactory) registradas no Juggler. Essas informações são armazenadas,
respectivamente, nas estruturas Grouplnfo, Locati.onlnfo e Factorylnfo, as quais são
ilustradas na figura 5.4.

A estrutura Grouplnfo armazena todas as informações relativas a um grupo de obje-
tos. Os atributos object.group e the.semanti.cs armazenam, respectivamente, o nome e
a semântica associados ao grupo. O último atributo da estrutura Grouplnfo, denominado
the-.members, contém as informações sobre os membros do grupo. Essas informações inclu-
em, para cada membro, a sua Referência Interoperável para Objeto (IOR), a localidade onde
ele foi criado e um identificador utilizado para a posterior remoção do membro do grupo,
denominado factory creation id.

As informações sobre as localidades onde o Juggler está sendo executado são armazena-
das na estrutura Locationlnfo. Estas informações incluem a identificação da localidade,
bem como a arquitetura, o nome e a versão do sistema operacional que está sendo execu-
tado nela. Os dois últimos atributos definidos na estrutura Locationlnfo, denominados
load e performance, armazenam a carga e o desempenho anuais da localidade. Os valores
desses atributos devem ser calculados e atualizados periodicamente por algum Serviço para
Gerenciamento de Recursos (ResozzrceJI/anager) e difundidos para o Juggler.
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// OMG IDL
struct GroupMemberlnfo {

[)bject the.object ;
FT::Location the.locati.on;
FT: : GenericFactory : : FactoryCreationld factory creati.onld;

}
typedef sequence<GroupMemberlnfo> GroupMemberlnfoSeq;

struct Grouplnfo {
ObjectGroup object.group;
Semant i.cs the.semantics ;
GroupMemberlnfoSeq the-members;

}

struct Locationlnfo {
FT::Location the.location;
stri.ng os arch;
string os-game ;
stri.ng os-version;
float load;
float performance;

struct Factorylnfo {
Generi.cFactory the-:factory;
Location the.].ocati.on;
Cri.teria the criteri.a;

b
Figura 5.4: Estruturas Groupllnfo, Locationlnfo e Factorylnfo

A estrutura Factorylnfo armazena as informações sobre as Fábricas de Objetos
(GenericFactory, vide seção 5.3.4) registradas no Juggler. Essas informações incluem a
Referência Interoperável para Objeto (IOR) da Generi.cFactory, a localidade onde ela pode
criar réplicas de objetos e os critérios utilizados para a criação de réplicas, os quais são es-
pecíficos da GenericFactory e não são interpretadas pelo Juggler. A definição da estrutura
Factorylnfo no Juggler é idêntica àquela feita no FT-CORBA j211.

5.3.3 Interface GroupManagementOperations

A interface GroupManagementOperations é a principal interface herdada pelo compo-
nente GroupManager. Ela fornece operações que tornam possível uma aplicação controlar a
criação, a destruição e a modificação de grupos de objetos. Essas operações são ilustradas
na figura 5.5. Além disso, essa interface também disponibiliza operações que fornecem in-
formações sobre os grupos de objetos gerenciados pelo Juggler e sobre os membros que os
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constituem, as quais são ilustradas na figura 5.6

// OMG IDL
interface GroupManagementOperations {

Grouplnfo create.group(in Obj ectGroup object-group ,
in Semantics the.semanti.cs ,

in FT::Criteria the cri.teria)
rai.ses(GroupAlreadyExists,

InvalidSemantics ,

CannotMeetSemantics);
Grouplnfo add-Jnembers(in Obj ectGroup object-group ,

in Locati.onSeq theJocations ,
in FT::Cri.temi.a the.criteria)

raises(FT : : Obj ectGroupNotFound ,

FT : :MemberAlreadyPresent ,

CannotMeetSemaat i.cs) ;

Grouplnfo remove--members(in ObjectGroup obj ect-group ,

in Locati.onSeq theJocations)
raises(FT: : Obj ectGroupNotFound ,

FT::MemberNotFound,
CannotMeetSemanti.cs);

Groupln:Eo set.replication.style(in Obj ectGroup obj ect-group ,

in ReplicationStyle the-replication-style)
raises(FT : : Obj ectGroupNotFound ,

mGroupAdmin : : BadReplicationStyle) ;

Grouplnfo set-ininimum-numberueplicas (

in ObjectGroup object-group,
in FT : : MinímumNumberReplicasValue minimum-numberueplicas)

raises(FT:: Obj ectGroupNotFound ,
CannotMeetSemantics);

Grouplnfo setuecovery-style(in ObjectGroup obj ect-group ,

in AutomaticRecoveryValue automatic-recovery)
raises(FT : : Obj ectGroupNotFound) ;

void delete.group(in ObjectGroup object-group)
raizes(FT : : Obj ectGroupNotFound ,

CannotMeetSemantics);
b

Figura 5.5: Interface GroupManagementOperations (parte l)

A operação create.group é utilizada para criar um novo grupo de objetos. O
parâmetro object.group identifica unicamente o grupo de objetos a ser criado e o parâmetro
the semanti.cs especifica a semântica que deve ser associada ao grupo de objetos (vede
seção 5.3.1). O último parâmetro, the.criteri.a, possibilita a passagem de informações
diretamente para as Fábricas de Objetos (Generi.cFactory, vide seção 5.3.4) responsáveis
pela criação das réplicas de objeto que constituem o grupo.

Caso já exista um grupo com essa mesma identificação (object.group), a exceção
Group.A/read3/.Ezásfs é lançada. As outras duas exceções, /nuas dS'emanfícs e Oarznot.A4eet-
Semantics, serão lançadas, respectivamente, se a semântica não estiver especificada corie-
tamente ou se pelo menos um dos critérios contidos na semântica não puder ser garantido.
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Isso pode ocorrer, por exemplo, se um cliente do Juggler requisitar a crição de um membro
de um grupo em uma localidade inexistente (onde o Juggler não está sendo executado).

As operações add.members e remove--members são utilizadas, respectivamente, para
adicionar e remover membros de um grupo de objetos. Na operação add.members são
passados como parâmetros a identificação do grupo, as localidades onde os novos membros
devem ser criados e os critérios específicos para a inicialização dos mesmos. De forma similar,
na operação remove--members, um cliente do Juggler deve informar a identificação do
grupo e as localidades dos membros a serem removidos do grupo de objetos

Além de possibilitar a adição e a remoção de membros de grupos de objetos, o Juggler
também disponibiliza operações para a modificação dinâmica de outras propriedades de to.
lerância a falhas associadas a um grupo de objetos. A operação set.replication-style
permite a modificação do estilo de replicação associado a um grupo que está em funciona-
mento. O protocolo que descreve a modificação dinâmica do estilo de replicação é explicado
em detalhes na seção 7.4.

A operação set..minimum-number-replicas possibilita a especificação do número
mínimo de réplicas que deve haver em um grupo, enquanto que a forma de recuperação
de falhas em réplicas de objetos que compõem um grupo pode ser alterada através da ope-
ração setaecovery-style.

A operação delete.group é utilizada para destruir um grupo de objetos, ou seja, para
remover todas as réplicas de objeto que o constituem. Após a destruição de um grupo,
qualquer nova requisição destinada a ele será respondida com uma exceção, informando que
o grupo requisitado não existe.

// OMG IDL
interface GroupManagementOperations {

Locati.onSeq locations-of--members(i.n Obj ectGroup obj ect.group)
rai.ses(FT : : Obj ectGroupNotFound) ;

Obj ect get-inember-ref(in ObjectGroup object.group ,
in FT : :Location fãe./ocafáon)

raises(FT: : Obj ectGroupNotFound,
FT : :MemberNotFound) ;

Obj ectSeq get.all-members-ref(in ObjectGroup obj ect.group)
raises(FT : : ObjectGroupNotFound) ;

Grouplnfo get.group indo(in Obj ectGroup object-group)
raises(FT: : ObjectGroupNotFound) ;

GrouplnfoSeq get.all.groups-infoo ;
b

Figura 5.6: Interface GroupManagementOperations (paire 2)

A operação locations-of--members retorna as localidades onde se encontram as
réplicas que constituem um grupo de objetos, enquanto as operações get--member.ref e
get.all..members-ref retornam referências para essas réplicas. Mais precisamente, a ope-
ração get.member-ref retorna a referência pata uma réplica que se encontra em uma de-
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terminada localidade e get.all--members-ref retorna as referências para todas as réplicas
de objeto que constituem um grupo.

As informações sobre os grupos de objetos gerenciados pelo Juggler podem ser obtidas
através das operações get.groupinfo e get.all.groupsinfo. Essas operações retornam,
respectivamente, as informações sobre um grupo de objetos específico e sobre todos os grupos
de objetos gerenciados pelo Juggler. As informações relativas a um grupo de objetos são
armazenadas em uma estrutura do tipo Grouplnfo, descrita na seção 5.3.2.

5.3.4 Interface GenericFactory

A interface GenericFactory, apresentada na figura 5.7, possibilita a criação e a des-
truição de objetos, independente de serem replicados ou não. Essa interface deve ser imple-
mentada pelas Fábricas de Objetos Locais (Factories), que podem criar e destruir tanto
objetos simples (sángZeton) como réplicas de objetos.

A GenericFactory é a principal interface herdada pelo GroupActor, o qual permite ao
Juggler exercer o controle sobre a criação e a destruição de réplicas de objetos. Além disso, a
definição da interface GenericFactory no Juggler é idêntica àquela feita no FT-CORBA j211.

// OMG IDL
interface Generi.cFactory {

typedef any FactoryCreationld;
Object create object(i.n Typeltd type.id,

in Cri.teria the.criteri.a,
out FactoryCreationld factory

raises(NoFactory,
ObjectNotCreated,
Invali.dCri.teria,
InvalidProperty,
CailnotMeetCriteria) ;

void delete.object(in FactoryCreationld factory
raises(Obj ectNotFound) ;

.creati.on.i.d)

creation.i.d)

Figura 5.7: Interface GenericFactory

As Factories devem ser desenvolvidas pelo programador de aplicação e devem possibili-
tar a criação de objetos de um ou mais tipos, em uma ou mais localidades. Em contrapartida,
a interface GenericFactory, como implementada pelo GroupActor, só permite a criação de
réplicas de objetos e nas localidades onde o Juggler estiver sendo executado. O GroupActor
de fato não cria nem destrói objetos, ele apenas delega essas operações para as Factories
registradas no Juggler (vide seção 5.3.6).

A operação create.object possui dois parâmetros de entrada (do tipo ãn), type.id
e the.criteria. O parâmetro type id é utilizado para informar o tipo do objeto a ser
criado, ou seja, a interface IDL implementada pelo mesmo. O parâmetro the.criteria
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torna possível a especificação de critérios adicionais para a criação de um objeto, como por
exemplo, valores de inicialização para a implementação de objeto e a localidade onde o objeto
deve ser criado. A operação create.object também possui um parâmetro de saída (do tipo
out), denominado factory-creation.id. O valor retornado nesse parâmetro deve ser retido
pela entidade que invocou a operação create.object, permitindo assim a posterior remoção
do objeto criado através da operação delete.object.

Como o parâmetro factory-creati.on.id é imprescindível para a remoção de um objeto,
é necessário que as Factories armazenem nesse parâmetro informações que permitam a
remoção de um objeto, mesmo que seja através de uma Fábrica de Objetos diferente daquela
que o criou. Por isso, os GroupActors retêm em seu estado um mapeamento entre as
referências para os objetos criados e os seus respectivos valores de factory creation id.

Além disso, o valor retornado pelo GroupActor no parâmetro factory-creati.on.id
contém informações que possibilitam o monitoramento das réplicas de objetos pelo
GroupObserver, como descrito na interface ReplicaMonitoring (vede seção 5.3.5). Essas
informações incluem uma referência para o objeto criado, o seu tipo, a localidade onde ele
foi criado e a identificação do grupo de objetos do qual ele é membro.

5.3.5 Interfaces ReplicaMoni.toro.ng e FaultNotifier

No Juggler, as operações relativas ao monitoramento dos membros dos grupos de ob-
jetos e à notificação de suspeitas de falhas desses objetos são definidas, respectivamente,
nas interfaces ReplicaMonitori.ng e FaultNotifier. Essas interfaces são herdadas pelo
GroupObserver e são ilustradas na figura 5.8.

A interface FaultNoti.fi.er fornece um subconjunto das funcionalidades ofereci-
das pelo Serviço de Noti6cação especificado em CORBA, comumente denominado
CosNotification j191. Além disso, a definição dessa interface no Juggler é idêntica àquela
feita no FT-CORBA j211, com as modificações propostas em 1201

Na interface ReplicaMonitoring são deÊnidas apenas duas operações, denominadas
start.monitoringueplica e stop--monitoringaeplica. Essas operações possibilitam ao
GroupObserver iniciar e encerrar o monitoramento das réplicas de objetos criadas pelo
Juggler através do GroupActor. As duas operações possuem um único parâmetro, deno-
minado factory-creati.on.id, o qual contém informações que permitem ao GroupClbserver
identificar unicamente uma réplica de objetos no contexto do Juggler

Assim, quando o GroupC)bserver recebe uma suspeita de falha relativa a uma réplica de
objeto, ele é capaz de identificar precisamente o grupo do qual a réplica é membro e enviar
uma notificação sobre a falha para os objetos consumidores registrados no FaultNotifi.er

O Serviço de Notificação fornecido pelo Juggler assume que o canal de notificação usado
para a propagação de eventos é baseado no modelo ousa de comunicação, ilustrado na figu-
ra 5.9. Além disso, o canal de notificação deve permitir a propagação de eventos estruturados
(CosNotã$catãon::StructuredEuent] e de \ates de eventos (CosNoti$cateon::EuentBatch).
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// OMG IDL
interface ReplicaMonitoring {

void start.inonitoring-replica(
in FT::GenericFactory

void stop-monitoringueplica(
in FT::GenericFactory

FactoryCreationld factory-creati.onid) ;

} ;
FactoryCreationld factory-creationi.d) ;

interface FaultNotifi.er {
typedef unsigned lona lona Consumerld;
void push structured.fault(in CosNotification: : StructuredEvent event) ;
void push-sequenceJault(in CosNotifi.cation: : EventBatch evento)
Consumerld connect.structuredlault consumer (

in CosNotifyComm: : StructuredPushConsumer push.consumer) ;
Consumerld connect.sequence.fault.consumer (

in CosNotifyComm: : SequencePushConsumer push.consumer) ;
voi.d disconnect.consumer(i.n Consumerld connection)

rai.ses (CosEventComm: : Disconnected) ;

void replace.constraint(
in Consumerld connecti.on,
in CosNotificati.on : :EventTypeSeq event.types,
in string consta.expr);

b
Figura 5.8: Interfaces ReplicaMonitoring e FaultNoti.fiel

Os objetos consumidores das notificações enviadas pelo FaultNotifier devem
implementar a interface CosNotifyComm: :StructuredPushConsumer ou a interface
CosNotifyComm : : SequencePushConsumer, caso desejem receber, respectivamente, eventos
estruturados ou lotes de eventos, como especificado em j191.

As operações connect.structurediault.consumer e connect.sequencelault
.consumer permitem que objetos consumidores se registrem no FaultNotifi.er a fim de
receberem, respectivamente, eventos estruturados e lotes de eventos. Essas operações re-
tornam um valor do tipo C'onsumer/d, que é utilizado para identificar unicamente o objeto
consumidor no contexto do FaultNotifi.er. Essa identificação deve ser retida pelo consumi-
dor, pois sela utilizada por este para a sua posterior desconexão do FaultNoti.vier, através
da operação disconnect.consumer.

Enquanto um consumidor estiver conectado ao FaultNoti.fi.er, ele poderá invocar a
operação replace.constraint a fim de substituir uma restrição para uma determinada
seqüência de tipos de eventos. Essa restrição possibilita ao consumidor escolher os tipos
de eventos que deseja receber do FaultNotifi.er. Assim, quando o FaultNotifier recebe
um evento em um dado formato, ele o propaga para todos os consumidores que reconhecem
aquele formato e cujas restrições indicam que eles desejam receber o evento.
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Os objetos que geram eventos a serem enviados através do FaultNotifíer são
denominados Fornecedores de Eventos. As operações push.structuredJault e
push.sequente.fault tornam possível a um Fornecedor de Eventos enviar, respectivamen-
te, eventos estruturados e eventos em lotes para os consumidores de eventos registrados no
FaultNotifier.

Fornecedor
de Eventos
de:Falha Consumidor

push.structuredfault0 push.structuredevent0

push.sequence.fault0 push.sequence.evento

Fornecedor
de Eventos

de Falha
íshCottstimer

Consumidor

Figura 5.9: Propagação de eventos através do FaultNotifi.er

Para que um Fornecedor de Eventos envie um evento, é necessário apenas que ele obtenha
uma referência para o FaultNoti.vier e invoque uma das duas operações para o envio de
eventos. Portanto, ao contrário dos objetos consumidores de eventos, os Fornecedores de
Eventos não precisam se registrar no FaultNotifier a fim de propagar os eventos que eles
geram

5.3.6 Interface ReplicationManager

A interface Replicati.onManager disponibiliza a visão externa do Juggler para uma apli-
cação cliente. Ela pode ser vista como uma Interface para o Programador de Aplicação
(API) que deve ser utilizada para a criação de clientes do serviço. Estes podem forne-
cer uma interface "modo texto" ou até mesmo uma interface gráfica para o usuário do
Juggler. A interface Repl i.cationManager, ilustrada na figura 5.10, herda as interfaces
GroupManagementOperations, LocationOperations e FactoryOperations.

As operações herdadas da interface GroupManagementOperations possibilitam o geren-
ciamento de grupos de objetos propriamente dito, como descrito na seção 5.3.3. Na interface
LocationOperations são especificadas operações que tornam possível a atualização e a ob-
tenção das informações relativas às localidades onde o Juggler está sendo executado. Por
outro lado, a interface FactoryOperations define operações que permitem a adição e a
remoção do registro das Fábricas de Objetos Locais (Factoríes) no Juggler.

Na interface ReplicationManager, a operação registerJault.notifier permite o regis-
tro de um Notificador de Falhas (FaultNoti:vier, vede seção 5.3.5) no Repl i.cata.onManager
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O parâmetro fault.notifier contém uma referência para o FaultNoti.fi.er a ser registra-
do. A operação getJault.notiíier torna possível um cliente do Juggler obter uma referência
para um FaultNotifi.er previamente registrado com o Replicati.onManager. Após obter
essa referência, o cliente pode se conectar com o FaultNotifier a fim de receber notificações
sobre eventos gerados pelo Juggler.

// OMG IDL
interface Repl i.cationManager GroupManagementOperations,

Locati.onOperations,
FactoryOperations {

void registerJault..notífier(in FT : : FaultNotiíier fault.notifier) ;
FT : : FaultNotifier get.fault..notifiero

raises(FT : : InterfaceNotFound) ;

} ;

interface LocationOperations {
voi.d set.location.info(in FT : : Location the.locati.on,

in float the.load,
in float the.performance)

raises (Locat i.onNotFound) ;

Locationlnfo get-location.indo(in FT : :Location theJocation)
raizes (Local i.onNotFound) ;

LocationlnfoSeq get.all.locations.ínfoo ;

interface FactoryOperations {
void register.factoríes(i.n FactorylnfoSeq the-factori.es) ;
voi.d unregister.factories(in Generi.cFactorySeq theiactori.es) ;
FactorylnfoSeq getJactories-info(in FT : : Location the.location)

rai.ses(Locati.onNotFound) ;

FactorylnfoSeq get.all-factoriesinfoo ;

}

Figura 5.10: Interfaces Replicati.onManager, LocationOperations e FactoryOperations

Na interface LocationOperations, implementada pelo GroupObserver, a operação
set.locationinfo possibilita a atualização da carga e a performance de uma localidade
(post). As informações sobre as localidades onde o Juggler está sendo executado podem ser
obtidas através das operações getJocationinfo e get.allJocationsinfo. Essas operações
retornam as informações sobre as localidades em estruturas do tipo Locationlnfo, descrita
nn eopan K 'z ')
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A interface FactoryOperations permite a adição e a remoção do registro das Fábricas de
Objetos Locais (Factories) no Juggler, através das operações registerJactories e unre-
gisterjactories. Essa interface é implementada pelo GroupActor e também define as ope-
rações getJactoriesinfo e get.alllactoriesinfo, as quais retornam as informações sobre
as Factories registradas no Juggler em estruturas do tipo Factorylnfo (vide seção 5.3.2).
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Capítulo 6

Implementação

Este capítulo descreve a organização dos componentes do Juggler, bem como os proto-
colos e os aspectos de tolerância a falhas desse serviço. No desenvolvimento do Juggler,
foram utilizados a linguagem Java (SDK 1.3 da Sun .A4icrosysferns /lzc.) e o CORBA ORB
VisiBroker 4.0, desenvolvido pela /nprise Corporalãon. A linguagem Java foi escolhida princi-
palmente devido à sua portabilidade de código, o que permite o uso do Juggler em diferentes
plataformas sem nenhuma modificação no código fonte. O VisiBroker foi utilizado devido ao
amplo conjunto de serviços CIORBA que ele implementa e também devido ao fato do OGS
ter sido desenvolvido e bastante testado nesse CORBA ORB.

6.1 Replicação das Informações Gerenciadas pelo
Juggler

A fim de garantir a tolerância a falhas dos componentes do Juggler, os objetos que
implementam as interfaces GroupManager, GroupActor e GroupObserver são replicados,
podendo ser instanciados em diferentes localidades (Aosts) de uma rede

Existem três grupos de objetos criados no OGS que em conjunto constituem o serviço
Juggler. Esses grupos de objetos são denominados MANAGERS, ACTORS e 0BSERVERS e são
compostos, respectivamente, por réplicas de objetos do tipos GroupManager, GroupActor e
GroupObserver. Esses grupos adoram o estilo de replicação ACTIVE, a fim de garantir que
os seus membros mantenham os seus estados perfeitamente sincronizados e possibilitar um
alto grau de disponibilidade do serviço Juggler. Além disso, os elementos que constituem
os grupos MANAGERS, ACTORS e 0BSERVERS se comunicam através de comunicação nâo tapada
(descrita na seção 3.1.2), que possibilita um maior desempenho nas comunicações com grupos
de objetos.

O grupo MANAGERS mantém replicadas as informações sobre todos os grupos de obje-
tos criados pelo Juggler em uma estrutura denominada Group Informati.on Table (GIT).
As informações sobre cada grupo são armazenadas em uma estrutura do tipo Grouplnfo,
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No grupo ACTORS são mantidas duas estruturas teplicadas, a Factory Information
Table (FIT) e a Object FactoryCreationld Map Table (0FMT). Na FIT são armazena-
das as informações sobre as Fábricas de Objetos (Generi.cFactory) iegistradas no Juggler.
Essas informações são mantidas em estruturas do tipo Factorylnfo, descrita na seção 5.3.2.
A 0FMT, por sua vez, contém um mapeamento entre as referências para os objetos caiados
pelas Generi.cFactory e os seus respectivos FactoryCreati.onlds. Com a replicação da
0FMT, torna-se possível a remoção de uma réplica de objeto mesmo se a GenericFactory
que o criou tiver falhado, como visto na seção 5.3.4.

No grupo 0BSERVERS são replicados as informações sobre as localidades (Aosts) onde o
Juggler está sendo executado (onde estejam criados o GroupActor e o GroupObserver) e so-
bre o monitoramento das réplicas de objetos criadas pelo GroupActor. As informações sobre
as localidades são mantidas na Location Information Table (LIT), que armazena infor-
mações em estruturas do tipo Locationlnfo (vide seção 5.3.2). A estrutura que mantém re-
plicadas as informações sobre o monitoramento das réplicas de objetos é denominada Object
Information Table (OIT). Nessa estrutura são armazenados o factory creation id asso-
ciado a cada réplica e a localização do monitor que é responsável pelo monitoramento da
mesma.

Nas seções 6.4 a 6.6 ficará claro como as informações replicados nos grupos que constituem
o Juggler são utilizadas nas operações para o gerenciamento de grupos de objetos.

6.2 Inicialização do Juggler

O Juggler é implementado como um aplicativo Jaua que deve ser inicializado através da
linha de comando. Durante a inicialização do Juggler em um /post, são citados um objeto do
tipo GroupActor e outro do tipo GroupObserver. Esses objetos são adicionados, respectiva-
mente, aos grupos ACTORS e 0BSERVERS. Opcionalmente, um objeto do tipo GroupManager
também pode ser criado. Neste caso, ele é adicionado ao grupo MANAGERS. Todos os obje-
tos instanciados pelo Juggler em um post são criados em um único processo. Dessa forma,
garante-se que uma falha desse processo acarretará a falha de todos os objetos do serviço
instanciados naquele post.

A instanciação facultativa do GroupManager, isto é, a possibilidade de não instancia-lo
em todos os /zosts nos quais o Juggler pode criar réplicas de objetos, melhora a escalabilidade
do serviço, pois evita a replicação das informações contidas na GIT em todos os Aosfs nos
quais o Juggler é executado. Conseqüentemente, há uma redução na quantidade de men-
sagens que precisam ser trocadas entre os GroupManager durante a adição, a modificação
ou a remoção de informações da GIT. Assim, o Juggler pode ser configurado de acordo
com os requisitos de desempenho e tolerância a falhas exigidos para o próprio serviço de
gerenciamento de grupos de objetos.
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Quando o GroupManager é instanciado em um /post, um objeto do tipo
ReplicationManager também é criado. Este objeto disponibiliza o acesso ao Juggler para as
aplicações cliente. Todos os objetos do tipo Repl i.cata.onManager são registrados no Serviço
de Nomes de CORBA no Contexto de Nomes (.Naming C'onfezt) denominado "Juggler" . Pa-
ra que uma aplicação cliente possa acessar o Juggler, ela deve contactar o Serviço de Nomes
a fim de obter uma deferência para um objeto do tipo ReplicationManager

6.3 Interfaces Internas do Serviço

Nesta seção são descritas as operações que possibilitam o gerenciamento das estruturas
replicadas pelos componentes do Juggler. Essas operações são especificadas nas interfaces
ilustradas na figura 6.1. Na interface GroupManager são disponibilizadas operações que
permitem a adição, a atualização e a remoção das informações sobre grupos de objetos da
Group Information Table (GIT)

A interface GroupActor especifica operações que tornam possível adicionar e remover, da
Object FactoryCreationld Map Table (0FMT), as informações relativas ao mapeamento
entre os objetos criados pelas Fábricas de Objetos Locais (Factories) e os seus respectivos
FactoryCreationlds

Na interface GroupObserver são definidas operações que possibilitam o gerenciamen-
to das informações armazenadas na Location Information Table (LIT) e na Object
Information Table (OIT). As operações add.locationinfo e removeJocationinfo per-
mitem, respectivamente, a adição e a remoção das informações relativas às localidades onde
o Juggler está sendo executado. Por fim, as operações add.object.monitoringinfo e re-
move.object.monitoringinfo tornam possível a um GroupObserver adicionar e remover
informações sobre o monitoramento de réplicas de objetos

As interfaces GroupManager, GroupActor e GroupObserver herdam a interface
mGroupAdmin: :Groupable (vide seção 3.1), a qual define as operações que possibilitam a
um objeto CORBA entrar e sair de grupos de objetos criados no OGS.

interface GroupManager também herda a interface CosNotifyComm:
StructuredPushConsumer, que permite ao GroupManager receber notificações sobre
falhas das réplicas de objetos que compõem um grupo. Essas notificações são enviadas pelo
GroupObserver, pois ele herda a interface mMoni.toro.ng: :Notifiable, a qual possibilita a
recepção de suspeitas de falhas em réplicas de objetos. As suspeitas de falhas são fornecidas
para o GroupObserver através do Serviço de Monitoramento do OGS.

A

6.4 Criação de Grupos de Objetos

Nesta seção é descrito o protocolo que possibilita ao Juggler criar grupos de objetos. A
fim de facilitar a compreensão desse protocolo, a criação de um grupo de objetos denominado
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// QMG IDL
interface GroupManager GroupManagement Operati.ons ,

mGroupAdmin : : Groupable ,

CosNotifyCoinm: : StructuredPushConsumer {
voi.d add.group-info(in Grouplnfo group-indo) ;
voi.d update.group-ínfo(in Grouplnfo group-i.nfo) ;
void remove.group-indo(in Obj ectGroup object.group) ;

} ;

interface GroupActor FT::GenericFactory,
FactoryOperations,
mGroupAdmin::Groupable {

void add.objectJactoryld(
in Object the.object,
in FT : :GenericFactory : : FactoryCreationld factory creation..id) ;

void remove.object.factoryld(in Object the.object) ;

interface GroupObserver ReplicaMonitoring,
FT::FaultNoti.fi.er,
Locati.onOperations,
mGroupAdmi-n::Groupable,
mMonitoring::Notifiable {

voi.d add.location.info(i.n Locationlnfo locati.on.i.nfo) ;
voi.d remove.]ocationinfo(in FT: :Location theJocation) ;

void add.object--monitoringinfo (
in Objectlnfo objecto.nfo,
in MonitorLocation monitor.location) ;

void remove.object.monitoringinfo(in Object the.object);
b

Figura 6.1: Interfaces GroupManager, GroupActor e GroupObserver

"Teste" é ilustrada na figura 6.2. Esse grupo adora o estilo de replicação ACTIVE e possui dois
membros, que devem ser criados nos Aosts A e C. Além disso, eventuais falhas dos membros
do grupo devem ser recuperadas automaticamente pelo Juggler.

A criação de grupos de objetos exige uma interação entre os componentes do Juggler
através de requisições para objetos simples e para grupos de objetos. Algumas das requisições
para grupos são enviadas de forma não-bloqueante, ou seja, o objeto que fez a requisição
não espera as respostas dos objetos destinatários. Durante a execução do protocolo para a
criação de grupos, as seguintes etapas podem ser identificadas:

1. Um cliente do Juggler invoca a operação create group em um objeto do tipo
Repl i.cationManager. Este simplesmente delega a execução da operação para um
dos objetos GroupManagerl
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2. O GroupManager invoca a operação create.object no grupo ACTORS e espera pelas
respostas de todos os membros desse grupo;

3. Cada membro do grupo ACTORS verifica se uma réplica de objeto deve ser criada lo-
calmente. Em caso afirmativo, um novo objeto é criado pelo GroupActor, através da
Fábrica de Objetos Locais (Factory). Caso contrário, o GroupActor não cria o objeto
e retorna a resposta da requisição create object para o GroupManagerl

4. Os GroupActors que criaram uma réplica do objeto invocam a operação
add.objectJactoryld, de forma não-bloqueante, no grupo ACTORS;

5. Cada um dos GroupActors invoca a operação start..monitoring-object no
GroupObserver instanciado no mesmo hosf em que ele está sendo executado;

6. Cada um dos GroupObservers invoca a operação add.object.monitoringinfo no
grupo OBSERVERS de forma não-bloqueantel

7. O GroupActor espera a conclusão da operação start-.monitoring-object e retorna
uma referência para o objeto criado para o GroupManager;

8. Após a recepção das respostas de todos os GroupActors, o GroupManager armazena
as informações sobre o grupo em uma estrutura do tipo Grouplnfo (vede seção 5.3.2)
e invoca a operação add groupinfo no grupo MANAGERS de forma não-bloqueante;

9. O GroupManager retorna as informações sobre o novo grupo de objetos para o cliente
do Juggler.

Durante a execução do protocolo para criação de grupos de objetos implementado no
Juggler, a ocorrência de falha de um membro do grupo ACTORS pode impedir a criação de
uma réplica de objeto. A fim de não ficar bloqueado eternamente esperando uma resposta de
um GroupActor que falhou, o GroupManager sempre é informado sobre mudanças na visão
do grupo ACTORS. Dessa forma, se o membro (ou membros) do grupo ACTORS que falhou não
precisar criar uma réplica do objeto, então a criação do grupo é realizada com sucesso. Caso
contrário, uma exceção do tipo (7annotJI/eetSemantics é retomada para o cliente que invocou
a operação de criação de grupo e os membros do grupo que foram criados são destruídos.

6.5 Recuperação de Falhas em Réplicas de Objetos

O Juggler implemente um protocolo que possibilita a recuperação automática de falhas
em réplicas de objetos. Para facilitar a compreensão desse protocolo, um exemplo da exe-
cução do mesmo é ilustrada na figura 6.3. Nesse exemplo, supõe-se a existência de um grupo
de objetos denominado "Teste", cujos membros estão localizados nos Aosís A e C, e que
ocorre uma falha da réplica localizada no Aosf C.

Da mesma forma que o protocolo para a criação de grupos de objetos, durante a execução
desse protocolo algumas das requisições para grupos são enviadas de forma não-bloqueante,
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Figura 6.2: Protocolo para criação de um grupo de objetos

ou seja, o objeto que fez a requisição não espera as respostas dos objetos destinatários. O
protocolo para recuperação automática de falhas implementado no Juggler pode ser descrito
nas seguintes etapas:

1. Quando ocorre a falha de uma réplica de objeto, o GroupObserver responsável pelo
seu monitoramento recebe uma notificação sobre a falha, através do Serviço de Moni-
toramento do OGS;

2. O GroupObserver invoca a requisição remove.object..monitoringinfo no grupo
OBSERVERS e envia uma notificação sobre a falha da réplica de objeto para o grupo
MANAGERS;

3. Um dos GroupManagers é escolhido de forma determinista para realizar o procedimento
de recuperação automática de falhas (vide seção 6.7). Então, ele invoca a operação
create.object no grupo .4C'TOR.g e espera pelas respostas de todos os membros desse
grupos

4. Cada membro do grupo ACTORS verifica se uma réplica de objeto deve ser criada lo-
calmente. Em caso afirmativo, um novo objeto é criado pelo GroupActor, através da
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Fábrica de Objetos Locais (Factory). Caso contrário, o GroupActor não cria o objeto
e retorna a resposta da requisição create.object para o GroupManager;

5. O GroupActor que criou a réplica do objeto invoca a operação add.objectJactoryld
no grupo ACTORS de forma não-bloqueantel

6. O GroupActor invoca a operação start..monitoring-object no GroupObserver ins
tanciado no mesmo post em que ele está sendo executado;

7. O GroupObserver invoca a operação add.object.monitoringinfo no grupo
OBSERVERS de forma não-bloqueantel

8. O GroupActor espera a conclusão da operação start.monitoring-object e retorna
uma referência para o objeto caiado para o GroupManagerl

9. Após a recepção das respostas de todos os GroupActors, o GroupManager atualiza as
informações sobre o grupo e invoca a operação update.groupinfo no grupo MANAGERS
de forma não-bloqueantel

Host A Hoste Host C

GroupManager

GroupActor
Gr

add.ob
It.; {l:i= 1 factory

start
monitoring.:

object
multicast

não-bloqueante

» criação de objeto

Figura 6.3: Protocolo para recuperação de falhas em réplicas de objetos
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A recuperação de falhas simultâneas é realizada de forma seqüencial pelo Juggler, pois
como descrito na etapa 3 do protocolo, o GroupManager responsável por recuperar a réplica
que falhou é escolhido de forma determinista e só realiza a recuperação de uma réplica de
objeto por vez. Isso garante que o estado armazenado na GIT permanece consistente mesmo
quando ocorrem falhas simultâneas de réplicas de objetos.

6.6 Modificação da Semântica de Grupos

O Juggler possibilita a modificação dinâmica da semântica de grupos de objetos. Basi-
camente, são disponibilizadas operações que permitem alterar o número mínimo de réplicas
em um grupo, o estilo de replicação a ele associado e a forma de recuperação de falhas dos
membros do grupo.

As mensagens enviadas pelo Juggler para a modificação da semântica de um grupo
são transmitidas com ordenação atómica, garantindo que as requisições serão processadas
na mesma ordem em todos os membros do grupo cuja semântica será modificada. As
sim, o Juggler assegura que mesmo quando diversos clientes requisitam, concorrentemente,
operações para modificar a semântica associada a um grupo, apenas uma modificação da
semântica do grupo é realizada por vez.

No entanto, o Juggler não garante que após o processamento de requisições concorrentes,
as informações contidas na GIT refletem a última modificação da semântica do grupo. Isso
ocorre porque, apesar das modificações da semântica do grupo serem feitas seqüencialmente,
não há garantia de que as atualizações da GIT também serão efetuadas na mesma ordem que
as modificações da semântica do grupo.

As mudanças do número mínimo de réplicas e da forma de recuperação de falhas dos
membros de um grupo são bastante simples, pois se referem apenas à modificação de atributos
definidos na semântica de um grupo, os quais são armazenados e gerenciados pelo próprio
Juggler. Por outro lado, a modificação dinâmica do estilo de ieplicação associado a um grupo
de objetos requer uma interação entre os componentes do Juggler e do OGS e é descrita em
dptnjhne n n qpr'ãn 7 d

6.7 Aspectos de Tolerância a Falhas no Juggler

Na implementação do Juggler, a replicação das informações armazenadas nos componen-
tes GroupManager, GroupActor e GroupObserver, como descrito na seção 6.1, torna possível
a recuperação de falhas desses componentes. Além disso, são implementados alguns meca-
nismos que possibilitam tolerância a falhas no que se refere ao monitoramento e à notiâcação
de falhas de réplicas de objetos.

O Juggler implemente um mecanismo de "paternidade" de monitoramento, o qual garante
que todas as réplicas de objetos criadas pelo Juggler estejam sempre sendo monitoradas
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por algum objeto do tipo GroupObserver. Assim, sempre que um GroupObserver falha,
um outro membro do grupo 0BSERVERS assume a responsabilidade pelo monitoramento das
réplicas de objetos que estavam sendo monitoradas pelo membro que falhou. O membro
que assume a responsabilidade pelo monitoramento é escolhido de forma determinista pelo
Juggler e é sempre o membro cuja identificação aparece na posição mediana na lista de
membros do grupo.

Além disso, quando um novo GroupObserver é inicializado no mesmo post onde o membro
que falhou estava localizado, ele reassume a "paternidade" de monitoramento das réplicas
existentes naquele post. Dessa forma, o Juggler não só garante que todas as réplicas
de objetos estejam sempre sendo monitoradas, mas também tenta evitar que um único
GroupObserver fique responsável por monitorar uma grande quantidade de réplicas de ob.-
jetos

Os objetos do tipo GroupObserver também são responsáveis pelo envio de noti6cações
de falhas de réplicas de objetos. Quando um GroupObserver recebe do Serviço de Monito-
ramento do OGS uma notificação sobre a falha de alguma réplica de objeto, ele envia uma
mensagem de notificação de falha, através de mu/tácasf confiável, para o grupo MANAGERS.
Dessa forma, mesmo que um dos membros desse grupo falhe, a notificação ainda pode ser
processada por algum outro membro e a recuperação da réplica de objeto que falhou pode
ser realizada. O membro do grupo MANAGERS que fica responsável pela recuperação au-
tomática de falhas é escolhido de forma determinista pelo Juggler e é sempre o membro cuja
identificação aparece na posição mediana na lista de membros do grupo.
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Capítulo 7

Extensão do OGS

O processo de extensão do OGS envolveu a conversão desse serviço do VisiBroker 3.2 for
Java para o VisiBrokei 4.0. Essa conversão foi necessária porque o OGS disponibilizado pu-
blicamente se baseava na já ultrapassada especificação CORBA 2.0, que define o Adaptador
de Objetos denominado Z?asjc OUect ..4dapter (BOA), o qual apresenta alguns problemas de
interoperabilidade entre diferentes ORBs.

Com a especificação da versão 2.3 de CORBA, foi definido o Portal/e Oójecf .Adaptar
(POA), um Adaptador de Objetos portável entre diferentes ORBs. Essa versão de CORBA
é implementada pelo VisiBroker 4.0 for Java e pela maioria dos CORBA ORBs disponíveis
atualmente. Assim, como uma das vantagens da abordagem de serviço usada no OGS é
o aspecto de interoperabilidade, realizou-se também a conversão do OGS para adequa-lo à
especificação CORBA 2.3.

Apesar de fazer uso do POA, o OGS não explora de forma adequada algumas potenci-
alidades desse Adaptador de Objetos, como a ativação automática de serventes. A criação
e a manutenção de grupos de objetos no OGS exigem, além da criação de serventes, a invo-
cação de operações específicas em processos servidores para controlar a adição e a remoção
de objetos pertencentes a um grupo. Assim, o modelo aditado pelo OGS permite a criação
de um único servente, para üm dado tipo de objeto, por processo servidor.

Nas próximas seções são descritas as principais razões que motivaram a extensão do OGS,
as extensões feitas nas interfaces desse serviço e os protocolos que permitem a utilização de
diversos estilos de replicação. Por íim, na última seção deste capítulo, é apresentado o
protocolo que possibilita a modificação dinâmica do estilo de repiicação associado a um
grupo de objetos.

7.1 [v].otivação para a Extensão do Serviço

Como mencionado no capítulo 3 (seção 3.5), o OGS original permite apenas a criação de
grupos de objetos que adoram o estilo de replicação aviva, também conhecido como replicação
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baseada em máquina de estados 1371. Nesse estilo de replicação, o protocolo para manutenção
de consistência entre os membros de um grupo garante que todas as requisições destinadas
a um grupo de objetos são processadas, na mesma ordem, por todos os membros que não
tenham falhado. Além disso, esse protocolo garante que o estado dos membros de um grupo
permanece sincronizado, isto é, idêntico, após o processamento de cada requisição e também
após a falha de qualquer membro do grupo.

O protocolo para manutenção de consistência utilizado no estilo de replicação aviva pode
gerar uma sobrecarga de comunicação e um atraso considerável nas respostas durante o
processamento de requisições enviadas para grupos. Isso ocorre porque toda requisição tem
que ser entregue e processada por cada um dos membros do grupo. Além disso, é necessário
que estes executem um protocolo de consenso para garantir a ordenação total na entrega de
requisições para o grupo, gerando assim um número adicional de mensagens na rede.

No entanto, para muitas aplicações é suficiente que apenas um dos membros de um
grupo processe as requisições destinadas ao mesmo. Esse estilo de replicação é denominado,
genericamente, replicação passiva ou replicação primária-secundária (pràmarZ/-backtzp) jll.
Na prática, o estilo de replicação passiva é muito utilizado, pois ele evita o processamento
redundante nos membros do grupo e a execução de um protocolo de consenso para garantir
que as requisições sejam processadas na mesma ordem pelos membros do grupo.

Para atender aos requisitos dessas aplicações, no contexto desta dissertação, o OGS foi
estendido com o intuito de possibilitar o uso de grupos de objetos com o estilo de replicação
primária-secundária, bem como algumas variantes do mesmo. Além disso, foram desenvolvi-
dos mecanismos que permitem a modificação dinâmica do estilo de replicação associado a um
grupo de objetos, ou seja, a mudança do estilo de replicação com o grupo em funcionamento.

7.2 Modificação das Interfaces do OGS

A especificação das interfaces e estruturas definidas pelo OGS é dividida nos módulos
mGroupAccess, mGroupAdmin e mGroupProtocol. No módulo mGroupAccess são agrupadas
as especificações que permitem a um cliente do OGS enviar multicasts para grupos de objetos.
O módulo mGroupAdmin agrupa as definições que tornam possível um objeto entrar e sair de
um grupo. Esses dois módulos definem, portanto, a visão externa do OGS para os clientes
desse serviço e para as réplicas de objetos, respectivamente.

O módulo mGroupProtocol, por sua vez, é utilizado para a comunicação interna entre os
componentes do OGS e não é visível externamente. Nesse módulo são definidas estruturas
que permitem aos componentes GroupAdministrator (vede seção 3.1) a manutenção de uma
informação consistente sobre a visão anual de um grupo de objetos.

A fim de possibilitar o uso de replicação passiva no OGS, algumas das definições feitas nos
módulos mGroupAccess, mGroupAdmin e mGroupProtocol foram estendidas e novas interfaces
e estruturas foram especificadas, como descrito a seguir.
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7.2.1 ]\41ódulo mGroupAdmin

A extensão do OGS para a disponibilização de diversos estilos de replicação exigiu algu-
mas modificações no módulo mGroupAdmi-n, como ilustrado na figura 7.1. Foi especificada a
estrutura Replicati.onStyle, que permite a escolha entre os estilos de replicação STATELESS,
COLD.PASSIVE, WARM.PASSIVE, ACTIVE e VIRTUAL.PRIMARY.COPY, descritos detalhadamente
na seção 7.3 e em trabalhos como 1241 e 1271. Apesar do estilo de replicação aviva com
votação (ACTIVE.WITH.VOTING) já estar especificado no módulo mGroupAdmin, ainda não fon
ram implementados os mecanismos de votação que permitem a utilização desse estilo de
replicação.

Na estrutura Repl i.cata.onStyle também são armazenadas propriedades especíâcas do
estilo de replicação em uso (ReplicationProperties). A propriedade primari.es contém as
Referências Interoperáveis para Objetos da(s) réplica(s) primária(s) de um grupo. As propri-
edades checkpoint.interval. e updates-between.checkpoint. definem, respectivamente,
o intervalo de tempo (em milissegundos) e o número de operações executadas na(s) réplicas(s)
primária(s) entre duas transferências completas do estado da(s) réplica(s) primária(s) para
as réplicas secundárias. Assim, dependendo dos requisitos de uma aplicação, uma forma ou
outra de atualização do estado das réplicas secundárias pode ser usada.

Os valores armazenados nos atributos da estrutura ReplicationProperties só têm sig-
nificado para grupos que adoram algum dos estilos de replicação passiva, pois para grupos
com estilo de replicação ACTIVE ou STATELESS não há distinção entre réplicas primárias e
secundárias. Portanto, torna-se desnecessária a atualização periódica do estado dos membros
de um grupo-

No módulo mGroupAdmin também é definida a interface ExtendedGroupAdmini.strator,
que herda a interface GroupAdministrator (vide seção 3.1) e disponibiliza duas novas ope-
rações: set.replication.style e get.replication.style. A operação setueplication.style
permite a modificação dinâmica do estilo de replicação de um grupo, como será descrito na
seção 7.4. A outra operação, denominada get-replication.style, retorna o estilo de repli-
cação associado a um grupo de objetos.

A interface GroupAdmini.stratorFactory, previamente especificada no OGS, foi
modificada de forma a criar e destruir objetos que implementam a interface
ExtendedGroupAdmini.strator, denominados ea;tendem grozzp admãnástrafors. Assim, a ope-
ração create exige que o estilo de replicação a ser utilizado por um grupo de objetos seja
especificado durante a criação de um objeto do tipo ExtendedGroupAdmini.strator.

7.2.2 Módulo mGroupAccess

No módulo mGroupAccess é definida a estrutura Ordering, na qual são especificados os
possíveis tipos de ordenação para a entrega de multicasts para um grupo de objetos. Essa es-
trutura foi modificada para incorporam dois tipos de mensagens, denominados NON CRITICAL
e REPLICAT10N-STYLE CHANGE, como ilustrado na figura 7.2. Na estrutura Orderi.ng eram
definidos, originalmente, apenas os tipos de ordenação de mensagens e não tipos de mensa-
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// OMG IDL
module mGroupAdmin {

typedef unsi.gned short Repl-i.cationStyleValue ;

const ReplicationStyleValue STATELESS = 0;
const Replicati.onStyleValue COLD.PASSIVE = 1;
const ReplicationStyleValue WARM.PASSIVO = 2;

const ReplicationStyleValue ACTIVE = 3;

const ReplicationStyleValue ACTIVE.WITH.VOTING = 4;

const Repl i.cata.onStyleValue VIRTUAL.PRIMARY.COPY = 5;

struct Repli.cationProperties {
sequence<mGroupAccess : : Invocable> primaries
TimeBase : : TimeT checkpoint--interval
unsigned short updates-between.checkpoint

struct Replicati.onStyle {
Repl i.cata.onStyleValue style.;
Repl-icationProperties properties-;

}

interface ExtendedGroupAdministrator : GroupAdministrator {
void set.replication.style(in ReplicationStyle replication-style)

raises(BadReplicationStyle);
ReplicationStyle getueplication.styleo ;

}

interface GroupAdministratorFactory {
ExtendedGroupAdministrator create(in string group-narre ,

in Repl i.cationStyle repl-style)
raises(mGroupAccess : : GroupError ,

mGroupAccess:: InvalidGroupName) ;
void release(in ExtendedGroupAdministrator adm)

raises (mGroupAccess : : GroupError) ;

b
Figura 7.1: Extensão do módulo mGroupAdmin

gens propriamente ditos, como proposto nesta extensão do OGS

Uma requisição do tipo REPLICAT10N-STYLE.CHANGE é enviada pala um grupo de
objetos a fim de modificar o estilo de replicação associado ao mesmo. Quando um cliente
deseja enviar uma requisição desse tipo, ele a difunde para todos os membros do grupo
destinatário, independente do estilo de replicação associado ao grupo. Mensagens do tipo
REPLICATltJN-STYLE.CHANGE são enviadas com ordenação atómica (ATOMIC), a qual garante
que mu/[ácasts confiáveis são entregues, na mesma ordem, por todos os membros de um
grupor
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Um cliente pode utilizar o tipo de mensagem NON-CRITICAL para invocar uma operação
que não modifica o estado dos membros de um grupo. Esse tipo de mensagem é útil para
invocam operações somente de leitura (real-orz/g/) em grupos de objetos que utilizam replicação
passiva

A semântica de invocação de uma requisição NON-CRITICAL depende do estilo de repli-
cação utilizado pelo grupo de objetos destinatário. Para um grupo que adota replicação
atava, esse tipo de mensagem é enviado com ordenação confiável (RELIABLE), a qual garante
que uma requisição é entregue através de multicast confiável para todos os membros de um

Para o estilo de replicação STATELESS, uma requisição do tipo NON-CRITICAL é enviada
para um membro qualquer do grupo, caso o cliente tenha especificado um número de respos-
tas igual a 0 (zero) ou l (um) (vide seção 3.1.2). Caso o cliente espere respostas da maioria
ou de todos os membros de um grupo, então a requisição é enviada para todos os mem-
bros do grupo. Para grupos de objetos que utilizam os estilos de replicação COLD-PASSIVE,
WARM.PASSIVE e VIRTUAL-PRIMARY.COPY, uma requisição NON-CRITICAL é enviada para qual-
quer uma das réplicas secundárias pertencentes ao grupo.

grupo

// OMG IDL

module mGroupAccess {

enum Ordering {
UNRELIABLE,
PESSIMISTIC.RELIABLE
RELIABLE
ATOMIC
NON.CRITICAL,
REPLICATION.STYLE.CHANGE

j

)
j

struct GroupVI.ew {
sequence<lnvocable> composition.;
unsigned lona version.;
unsigned short replicati.on.style.;
sequence<lnvocable> primaries-;

} )

b
Figura 7.2: Extensão do módulo mGroupAccess

Outra extensão feita no módulo mGroupAccess foi a modificação da estrutura GroupView,
que armazena a visão que um cliente possui de um grupo de objetos. Foram adicionados
nessa estrutura os atributos replicati.on.style. e primaries-, os quais contêm, respec-
tivamente, a informação sobre o estilo de replicação utilizado pelo grupo e as Referências
Interoperáveis para Objetos (IORs) para a(s) réplica(s) primária(s).
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O atributo primaries é um subconjunto do atributo composition. definido original-
mente no OGS, pois este armazena as IORs pala todos os membros de um grupo, sejam eles
réplicas primárias ou não. Assim, com as informações contidas na estrutura GroupVI.ew, um
objeto do tipo GroupAccessor (vide seção 3.1) associado a um cliente de um grupo pode
enviar requisições especificamente para a(s) réplica(s) primária(s) ou para qualquer uma das
réplicas secundárias que compõem o grupo. O valor armazenado no atributo primari.es. só
tem significado para grupos que adoram os estilos de replicação COLD.PASSIVE, WARM.PASSIVE
e VIRTUAL.PRIMARY.CCIPY, pois para grupos com estilo de replicação ACTIVE ou STATELESS
não existe distinção entre réplicas primárias e secundárias.

Além dessas modificações no módulo mGroupAccess, os objetos do OGS que possibili-
tam o envio de mu/tácasts para grupos de objetos (group accessors) foram modificados. A
nova implementação desses objetos permite que um group accessor receba noti6cações sobre
mudanças na visão de um grupo e no estilo de replicação associado ao grupo enquanto um
muZtácasÉ é enviado. Quando um group accessor recebe uma dessas notificações, ele reenvia
o m'u/tácasf para o grupo, tornando a retransmissão de requisições transparente para o cli-
ente de um grupo de objetos. Além disso, os novos grotzp accessors são implementados de
forma que os clientes de um grupo não fiquem eternamente bloqueados após o envio de um
mulfãcast mesmo quando algum membro do grupo destinatário falha.

7.2.3 ]\módulo mGroupProtocol

No módulo mGroupProtoco]. são especificadas estruturas que tornam possível a comuni-
cação entre os componentes GroupAdministrator do OGS, os quais armazenam uma visão
precisa sobre o conjunto de réplicas que compõem um grupo de objetos.

Nesse módulo, foram modificadas a enumeração Ordering e a estrutura ServiceView,
como ilustrado na figura 7.3. A enumeração Ordering define os tipos de ordenação utilizados
para a comunicação entre os componentes GroupAdministrator. Essa enumeração foi es-
tendida pala incorporar três tipos de mensagens: REPLICAT10N.STYLE.CHANGE, CHECKPOINT
e STATE.UPDATE.

Uma requisição do tipo REPLICATION-STYLE.CHANGE é enviada para um grupo de objetos
a fim de modificam o estilo de replicação ou as propriedades de tolerância a falhas associadas
ao grupo. Quando um membro de um grupo recebe uma requisição desse tipo, ele a coloca
na fila de mensagens a serem processadas, independente do estilo de replicação associado ao
grupo no momento em que a requisição foi recebida. Além disso, uma requisição desse tipo
é processada de coima atómica pelos membros do grupo.

Os tipos de mensagens CHECKPOINT e STATE.UPDATE são enviados pela(s) réplica(s)
primária(s) para as réplicas secundárias de um grupo com estilo de replicação passiva.
Em uma mensagem do tipo CHECKP01NT, o estado completo da(s) réplica(s) primária(s)
é enviado, enquanto que numa mensagem STATE.UPDATE apenas a última atualização de
estado da réplica primária é transmitida.
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// OMG IDL
module mGroupProtocol {

enum Orderi.ng {
UNRELIABLE,
PESSIMISTIC]ELIABLE ,
RELIABLE,
ATOMIC,
VIER.CHANGE,
REPLICATION5TYLE.CHANGE
CHECKPOINT,
STATE.UPDATE

} ;

struct ServiceVI.ew {
GroupManagerSeq gms-;
mConsensus : :ConsensusManagerSeq cms ;

unsigned lona version.;
mGroupAdmin : : ReplicationStyleValue repl i.cation-style.;
GroupManagerSeq primaries-gms-;
mConsensus : : ConsensusManagerSeq primaries-cms-;

}
b

Figura 7.3: Extensão do módulo mGroupProtocol

Outra extensão feita no módulo mGroupProtocol foi a modificação da estrutura
ServiceView, que armazena a visão de um grupo sob a perspectiva dos membros que
o constituem. Foram adicionados nessa estrutura os atributos replicati.on.style.,
primaries-gms- e prxmarzes-cms-.

O atributo replication.style. contém a informação sobre o estilo de replicação utili-
zado pelo grupo. Nos atributos primaries-gms e primaries cms são armazenadas, res-
pectivamente, as IORs para os gro?zp adm n nsfrators (vida seção 3.1) e para os consensos
managers (vide seção 3.2) associados à(s) réplica(s) primária(s) do grupo de objetos.

Os atributos primaries-gms- e primari.es.cms- são definidos para possibilitar a execução
de consenso entre um subconjunto dos membros de um grupo, permitindo assim a especifi-
cação do estilo de replicação VIRTUAL-PRIMARY.COPY. Os valores armazenados nesses atribu-
tos só têm significado para grupos que adoram o estilo de replicação VIRTUAL.PRIMARY.COPY,
pois nesse estilo de replicação pode haver mais de uma réplica primária em um grupo de
objetos.
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7.3 Novos Estilos de Replicação

Na definição original do estilo de replicação primária-secundária em jll, apenas uma
réplica de um grupo, denominada cópia primária (ou réplica primária), processa as requi-
sições destinadas ao grupo. Esse estilo de replicação também é conhecido na literatura como
replicação passiva.

Após o processamento de cada requisição, a réplica primária envia uma mensagem pala
que todas as outras réplicas que compõem o grupo (cópias secundárias) atualizem os seus
estados. Somente após receber uma confirmação sobre essa atualização de estado, a réplica
primária envia uma resposta para o cliente. Além disso, caso ocorra a falha da cópia primária,
um mecanismo de /ai/Quer é executado a fim de promover uma das cópias secundárias para o
papel de cópia primária. Na implementação do OGS, sempre a primeira réplica que aparece
na lista de membros de um grupo será escolhida como a nova réplica primária.

A principal diferença entre os estilos de replicação atava e passiva é a forma como as
falhas são tratadas. Com replicação aviva, as falhas dos membros de um grupo são totalmente
mascaradas através de um protocolo de votação entre os membros restantes no grupo. Assim,
a ocorrência de falhas se torna transparente para um cliente do grupo. Por outro lado, no
estilo de replicação passiva, uma requisição para um grupo pode ser perdida caso a réplica
primária do grupo tenha falhado e o mecanismo de /a{/Quer ainda não tenha sido concluído.
Nesse caso, torna-se necessário um mecanismo que realize a retransmissão de requisições.

Na extensão do OGS foram implementados os estilos de replicação STATELESS e três vari-
antes do estilo de replicação primária-secundária, denominados COLD.PASSIVE, WARM-PASSIVE
e VIRTUAL.PRIMARY.COPY, os quais serão descritos a seguir. Os protocolos que implementam
esses estilos de replicação supõem que os elementos do sistema (processos, processadores e
objetos) falham independentemente e segundo o modelo /a{/-stop l51.

7.3.1 Replicação STATELESS

No estilo de replicação STATELESS o comportamento de um grupo de objetos não é afetado
pelo histórico de invocações no grupo. Normalmente esse estilo de replicação é utilizado para
a criação de grupos de objetos que disponibilizam serviços somente de leitura (real-onze/).

Em grupos que adotam esse estilo de replicação, o OGS não executa o Protocolo de
Transferência de Estado (vede seção 3.1) durante a entrada de novos membros no grupo.
Além disso, as requisições enviadas com ordenação ATOMIC são entregues com ordenação
RELIABLE, pois a ordem em que as requisições são processadas pelos membros de um grupo
que utiliza o estilo de replicação STATELESS não é relevante. Assim, evita-se a execução
desnecessária de um protocolo de consenso distribuído para garantir a entrega atómica de
rrzw/tícasts.
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7.3.2 Replicação COLD.PASSIVO e WARM.PASSIVE

O protocolo para replicação WARM-PASSIVE implementado no OGS é semelhante àquele
proposto em l71. Esse protocolo garante que durante o funcionamento normal de um grupo
há exatamente uma réplica primária, que recebe e processa as requisições enviadas pelos
clientes do grupo. No caso de falha da réplica primária, o grupo permanece sem uma réplica
primária até que o mecanismo de /a{/Quer tenha sido concluído.

No protocolo usado no OGS, o processamento de uma requisição enviada por um cliente
de um grupo, pode ser descrito através das seguintes etapas, ilustradas na figura 7.4:

1. 0 cliente envia a requisição para a réplica primária do grupos

2. A réplica primária processa a requisição e atualiza o seu estado. Eventualmente, a
requisição é colocada em uma fila e só é, de fato, processada após todas as requisições
previamente enfileiradas terem sido piocessadasl

3. A réplica primária envia uma mensagem sobre a atualização do seu estado para as
réplicas secundárias. Esta mensagem é denominada atum/àzação de estado (skate upda-
te)eJ;

4. Sem esperar por uma confirmação sobre o recebimento da alba/izaçâo de estado pelas
réplicas secundárias, a réplica primária envia uma resposta para o cliente.

1- Requisição
CLIENTE

RÉPLICAS

REPLICA 2

REPLICA3

Figura 7.4: Estilo de replicação WARM.PASSIVE

A única diferença entre o protocolo para replicação WARM-PASSIVE descrito em l71 e o
protocolo implementado no OGS é o comportamento de uma réplica secundária quando esta
recebe uma requisição.

No protocolo proposto em l7j, todas as requisições enviadas para uma réplica secundária
são simplesmente descarnadas e, portanto, não são processadas. Por outro lado, no protocolo
implementado no OGS, uma réplica secundária pode receber e processar requisições, desde
que estas não alterem o estado da réplica. Essas operações são denominadas "não-críticas"
e podem ser enviadas pelo cliente de um grupo que adota replicação WARM-PASSIVE através
de mu/tácasÍs do tipo NON-CRITICAL, descrito na seção 7.2.2.
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Na extensão do OGS, também foi desenvolvido um protocolo que possibilita a utilização
do estilo de replicação COLD.PASSIVE. A principal diferença entre os estilos de replicação
COLD.PASSIVE e WARM.PASSIVE é que neste último, o estado das cópias secundárias é atuali-
zado periodicamente. Por outro lado, no estilo COLD-PASSIVE o estado da réplica primária é
armazenado, por um mecanismo de Zoggáng e cÀecX;poãnt, em um Jog distribuído e só é carre-
gado em uma outra réplica do grupo no caso de recuperação de falha da réplica primária.

7.3.3 Replicação VIRTUAL.PRIMARY.COPY

No estilo de replicação VIRTUAL.PRIMARY.CtJPY 1271, uma ou mais réplicas são designadas
primárias e formam uma /Aa de consistência, ou simplesmente á/ha. Dentro da ilha de
consistência é utilizado o estilo de replicação ACTIVE, assim o conjunto das réplicas primárias
é visto externamente como uma única réplica primária virtual. As réplicas de objeto que
não se encontram na ilha fazem o papel de cópias secundárias (backzip) da réplica primária
virttl a.lr

A interação entre a cópia primária virtual e as cópias secundárias no estilo de replicação
VIRTUAL.PRIMARY COPY é idêntica àquela descrita no estilo de replicação WARM.PASSIVE.
A principal vantagem do estilo de replicação V.[RTUAL.PRIMARY.COPY em re]ação ao esti]o
WARM.PASSIVE é a redução do tempo necessário para a execução do mecanismo de /a{/Q-
uer. Isso ocorre porque, assim que uma réplica primária falha, as outras réplicas da {Z/za de
consistência continuam recebendo e processando requisições normalmente.

O estilo de replicação VIRTUAL.PRIMARY.COPY combina, portanto, algumas das carac-
terísticas dos estilos de replicação ACTIVE e WARM.PASSIVO. Ele possibilita a rápida recupe-
ração de falhas de uma réplica primária, mas evita o consenso entre todos os membros de
um grupo de objetos para cada requisição, o que normalmente acarreta um grande número
de mensagens na rede e aumenta o tempo de resposta para o cliente.

7.4 Moda.Hcação Dinâmica do Estilo de Replicação

A modificação dinâmica do estilo de replicação de um grupo torna mais flexível a con-
figuração de uma aplicação (serviço) baseada em grupos de objetos, permitindo que ela se
adapte melhor à quantidade de recursos (número de Aosts, largura de banda em uma rede,
etc.) disponíveis e às variações na carga de uma rede.

0 0GS estendido para prover essa funcionalidade possibilita ao gerente de aplicações
um controle refinado sobre a replicação de serviços cuja frequência de utilização (quantidade
de requisições por unidade de tempo) é bastante variável. Além disso, essa funcionalidade
pode ser explorada para o gerenciamento de aplicações que permitem, por exemplo, o
relaxamento temporário dos requisitos de tolerância a falhas para a obtenção de um melhor
desempenho do serviço.
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A figura 7.5 ilustra o funcionamento do protocolo para a mudança do estilo de replicação
associado a um grupo de objetos. Nesse exemplo, é realizada a modificação do estilo de
replicação ACTllVE para o estilo WARM.PASSIVE. Além disso, a figura também apresenta o que
ocorre com as requisições enviadas por um cliente enquanto o estilo de replicação do grupo
é modiâcado.

HostA HostB

Obj#i

Replicação
Atava

-licatiÓn
.style

Protocolo para
Modificação de

Estilo de Replicaçã

Modificação da
Estilo de Repli

Replicação
Passiva

Obj #l é primária
Obj#2 é secundária

(butOfDate

Figura 7.5: Modificação dinâmica do estilo de replicação de um grupo de objetos

O protocolo para a modificação dinâmica do estilo de replicação de um grupo de objetos,
ilustrado na figura 7.5, é descrito nas seguintes etapas:

1. Um cliente do Juggler obtém uma referência para um objeto do tipo
ReplicationManager e invoca a operação set-replication.style;

2. O Juggler envia um muZt casa do tipo REPLICAT10N.STYLE CHAlíGE para os objetos
eztended gzoup admín strators associados aos membros do grupo de objetos;

3. Os eztended group adminástrafors bloqueiam a recepção de novas requisições (muZtÍ-
casts). A partir desse momento, qualquer requisição enviada por um cliente do grupo
é respondida com uma exceção do tipo Ohang 7zgRepZácatàonSfg//e. Ao receber uma
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exceção desse tipo, o grozzp accessor, no lado do cliente, entra em um loop para re-
enviai a requisição para o grupo até que a exceção (7hangángRepZãcatáonSty/e não seja
retornadal

4 Os objetos eztended group admán strators verificam se o novo estilo de replicação está
especificado corretamente e atualizam o estado dos membros a eles associados, caso
seja necessário. Então, os ezferzded group adminástrators atualizam as suas estruturas
internas que armazenam as informações sobre o estilo de replicação associado ao grupo
e incrementam a versão da visão do grupo;

5. Os eztended group admãnãsfrafors desbloqueiem a recepção de requisições (muZfãcasts)
e voltam a processar novos muZiÍcasls enviados pelo cliente do grupo;

6. O cliente reenvia a requisição para o grupo. Os erZended group adm n sfrators percebem
que a visão do grupo retida pelo cliente é antiga e retornam uma exceção do tipo
Group ylewOut(12fDaÉe, na qual é armazenada a visão mais anual do grupo;

7. O cliente, ao receber uma exceção do tipo GroupylewOuf(1)yDafe, atualiza a visão que
ele possui do grupos

8. A requisição do cliente é reenviada e processada pelos membros do grupo de acordo
com o novo estilo de replicação associado ao mesmo e as respostas (eventualmente,
pode ser apenas uma resposta) são retomadas para o cliente.

Esse protocolo é capaz de tolerar falhas de membros de um grupo enquanto o estilo de
replicação do grupo estiver sendo modificado. O pior caso pode ocorrer quando o grupo
deve ser modificado para utilizar algum estilo de replicação passiva e ocorre a falha da
réplica primária. Apesar do grupo ficar inicialmente sem uma réplica primária, o Serviço
de Monitoramento do OGS (vede seção 3.3) garante que as réplicas secundárias receberão
uma notificação sobre a falha da réplica primária. Então, uma das réplicas secundárias será
promovida a réplica primária e o grupo poderá ser utilizado normalmente.
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Capítulo 8

Testes

Os testes realizados com o pacote Juggler OGS-Estendido tiveram como principal objetivo
medir o tempo gasto pelo Juggler para realizar as principais tarefas relativas ao gerenciamen-
to de grupos de objetos. Essas tarefas incluem a criação de um grupo de objetos, a adição
e a remoção de membros de um grupo e a recuperação automática de falhas em réplicas de
objetos.

Além de medir o tempo para a realização dessas tarefas, também foi avaliado o tempo
que um objeto cliente gasta para enviar mu/tãcasts atómicos para um grupo de objetos.
Estas medidas foram feitas tanto para a situação em que o grupo mantém fixo o estilo de
replicação, como também para a situação em que o estilo de replicação do grupo é alterado
dinamicamente, ou seja, concomitantemente com as requisições de mu/lácasfs dos clientes.

Para realizar esses testes, foi desenvolvida uma aplicação que mantém informações sobre
contas bancárias fictícias. Essas informações são armazenadas em objetos CORBA replicados
e gerenciados através do Juggler para garantir alta disponibilidade do serviço. A figura 8.1
apresenta a definição da interface BankAccount, que representa uma conta bancária. Nesta
interface são definidas as operações deposit, withdraw e balance, que permitem respecti-
vamente, efetuar um depósito, efetuar um saque e obter o saldo atual da conta bancária.
O estado replicado nos objetos que compõem o grupo é o saldo da conta bancária. Esse
estado foi armazenado apenas em memória, a fim de evitar a possível influência dos tempos
de acesso a servidores de disco.

Os testes foram realizados em uma rede local Ethernet de 10 Mbps interconectando 9
estações Sun SPARClstation. Todas as estações estavam executando o sistema operacional
Solares 7 e durante os testes essas máquinas também estavam sendo compartilhados com
outros usuários. Os testes foram realizados com a opção TCP.NODELAY do ORB ativada.
Dessa forma, o ORB realiza o envio imediato de requisições para objetos, ao invés de colocá-
las em um bu#er e envia-las em lotes.

Para os testes de criação de grupos, adição e remoção de membros de um grupo e recu-
peração automática de falhas em réplicas de objetos, foram realizadas 25 iterações de cada
uma dessas tarefas. Os outros dois tipos de testes realizados (mu/t casas para grupos de
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// OMG IDL
module BankAccount {

exception OverDrafto;

interface Account : mGroupAdmin : :Groupable ,

mMonitori.ng::Monitorable {
readonly attribute float balance ;
voi.d deposit(in float amount) ;
void withdraw(in float amount)

raises(OverDraft);
}

}
Figura 8.1: Interface BankAccount

objetos e modificação dinâmica do estilo de replicação) foram realizados uma quantidade de
iterações que variou de acordo com o número de clientes acessando um grupo de objetos.
Os valores ilustrados nos gráficos apresentados ao longo desta seção representam as médias
dos valores obtidos nas várias iterações realizadas para cada um dos testes. Além disso, em
alguns gráficos também é ilustrado o desvio padrão do tempo gasto para a realização dos
testes propostos.

E importante ressaltar que os testes realizados não tiveram o objetivo de avaliar, de
forma completa e exaustiva, o desempenho do serviço Juggler. Para isso, seria necessário
executar esses testes em uma quantidade maior de Aosts e realizar um número bem maior de
iterações para cada tipo de teste descrito neste capítulo. Além disso, seria importante avaliar
o desempenho do serviço no gerenciamento de aplicações com diferentes características, como
por exemplo, aplicações em que o estado armazenado nos membros de um grupo é bem maior
que um simples tipo primitivo, como o da aplicação que foi utilizada para testar o Juggler.

8.1 Criação de Grupos de Objetos

No primeiro teste realizado, foi medido o tempo total gasto pelo Juggler para criar grupos
de objetos. A figura 8.2 ilustra os resultados para a criação de grupos com 1, 3, 6 e 9 membros.
A fim de realizar esse teste, o serviço Juggler foi inicializado em uma quantidade de Àosts
igual ao número de réplicas de objeto em cada grupo criado. Pala o caso da criação de um
grupo com apenas l réplica, o GroupManager foi inicializado em apenas um post, mas para
os grupos com 3, 6 e 9 membros, o GroupManager foi instanciado em 3 Aosts.

A partir do gráfico na figura 8.2, pode-se observei que com o aumento do número de
réplicas que compõem um grupo de objetos, o tempo necessário para criar o grupo aumenta
de forma praticamente exponencial. Grupos com 3, 6 e 9 réplicas foram criados, em média,
em aproximadamente 3,7, 15,4 e 35,1 segundos, respectivamente. Tomando-se por base
grupos com 3 réplicas, o tempo gasto para criar grupos com o dobro do número de réplicas
(6 réplicas) foi um pouco maior que 4 vezes. Assim, poderia-se esperar que a criação de
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Figura 8.2: Tempo gasto para a criação de grupos de objetos com o Juggler

grupos com 9 membros demorasse cerca de 7 vezes mais, o que de fato não ocorreu. De fato,
para criar grupos compostos por 9 réplicas, o Juggler demorou um tempo 9,5 vezes maior
do que aquele gasto para a criação de grupos com 3 réplicas.

O fator que mais contribui para este aumento tão grande no tempo de criação de grupos
é o acesso ao Serviço de Nomes de CORBA (C'OR1?.4 .Vamãng Seruáce). Isto ocorre porque o
acesso a esse serviço tem que ser feito através de um protocolo de exclusão mútua, de forma
a garantir que todas as réplicas possuam uma visão consistente do grupo ao final da criação
deste, ou seja, as réplicas que compõem um grupo devem ser instanciadas seqüencialmente.

A linha mais inferior no gráfico da figura 8.2 representa o tempo que a última réplica de
objeto teve que esperar até que ela pudesse se registrar no Serviço de Nomes. Assim, pode-se
concluir que o registro seqüencial no Serviço de Nomes (vide seção 3.5) é, de fato, o fatos
determinante para o grande aumento no tempo de criação de grupos de objetos. Além disso,
também pode-se perceber que o ouerhead efetivamente causado pelo protocolo de criação de
grupos implementado no Juggler é relativamente pequeno em relação ao tempo gasto para
o registro das réplicas de objetos no Serviço de Nomes.

Além de se medir o tempo total para a criação de grupos de objetos, também foram
avaliados os tempos gastos para a execução de cada uma das etapas do protocolo de criação
de grupos. Neste gráfico, a etapa relativa ao acesso ao Serviço de Nomes não foi contabilizada,
pois o que se queria avaliar era apenas a variação do tempo gasto pelos multÍcasts enviados
pelos componentes do Juggler e do tempo gasto pelas Fábricas de Objetos para a criação de
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réplicas de objetos durante a criação de grupos com diferentes quantidades de réplicas. O
gráfico da figura 8.3 mostra os resultados desse teste para grupos com 1, 3, 6 e 9 membros.

Tempo de criacao do objeto
Multicast addobject.factoryid

Multicast addabject.monitoring info
Multicast add group.info

.a

.)r

.a'

2 3 4 5 6

Numero de replicas de objeto
7 8 9

Figura 8.3: Custo associado a cada etapa da criação de grupos de objetos

E importante salientar que os valores apresentados nesse gráfico são cumulativos. Por
exemplo, os valores representados pela linha com rótulo "Multicast add.objectJactoryid''
incluem os tempos gastos para o envio do multicast add.oó#ect./actory-ád e para criar a réplica
de objeto propriamente dita (representado pela linha com rótulo "Tempo de criação do obje-
to" ). Considerou-se o tempo de um muZfÍcast como a soma dos tempos para criar o conteúdo
da mensagem muZt casa e para enviar o rrzu/tácasf para os destinatários da mensagem. Além
disso, as linhas apresentadas no gráfico representam os tempos médios de realização de cada
uma das etapas avaliadas.

A partir do gráfico, pode-se perceber que o custo dos vários multicasts trocados pelos
componentes do Juggler são responsáveis por aproximadamente 50% do tempo (custo) total
para a criação das réplicas que compõem um grupo de objetos, independente da quantidade
de réplicas criadas no grupo. Além disso, o custo associado à criação de objetos e dos
ma/tÍcasts cresce de forma não-linear quando a quantidade de réplicas em um grupo aumenta.

8.2 Adição e Remoção de Membros de um Grupo

Após os testes relativos à citação de grupos de objetos, foram avaliados os tempos gastos
pelo Juggler para adicionar e para remover membros de grupos de objetos. Para a realização
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desses testes, foram criados grupos com 3, 6 e 9 réplicas e, em seqüência, um dos membros
do grupo foi removido e novamente adicionado ao grupo. Assim, os testes para remoção de
membros foram executados com grupos compostos por 3, 6 e 9 membros, enquanto que os
testes relativos à adição de membros foram feitos para grupos com 2, 5 e 8 membros.

Os resultados desse conjunto de testes são ilustrados na figura 8.4. Em média, o Juggler
precisou de aproximadamente 0,8 segundos pala remover um membro de um grupo com 3
réplicas. Para grupos com 6 e 9 réplicas, foram gastos 2,0 e 3,7 segundos, respectivamente.
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Adição de um membro
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Figura 8.4: Tempo gasto para a adição e a remoção de membros de grupos de objetos

Quanto à adição de um novo membro a um grupo de objetos, o Juggler gastou 1,8
segundos para grupos com 2 membros e 2,8 segundos para grupos com 5 membros. Por fim,
a adição de um membro a um grupo com 8 réplicas consumiu, em média, 5,3 segundos.

Estes dados sugerem que os tempos para adição e remoção de réplicas apresentam uma
taxa de aumento não-linear com relação ao tamanho do grupo, o que se deve ao protocolo
de consenso distribuído executado entre as réplicas dos componentes do Juggler. Assim, fica
claro que o serviço Juggler é mais apropriado para grupos pequenos de réplicas.
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8.3 Recuperação Automática de Falhas em Réplicas de
Objetos

Este teste teve como objetivo avaliam o tempo gasto pelo Juggler para reagir a uma falha
de uma réplica de objeto e reinstanciar um novo objeto no mesmo Àosl onde o objeto que
falhou estava localizado. Para isso, foram criados grupos com 1, 3, 6 e 9 réplicas e, em
seguida, foi simulada a falha de um dos membros do grupo.

Na execução desses testes, o tempo necessário para a detecção de uma falha não foi
computado, pois ele essencialmente depende de parâmetros de monitoramento definidos no
OGS e pode ser ajustado para valores arbitrários em cada Aosf onde o OGS é inicializado.
Para manter uma uniformidade durante a execução desse teste, o intervalo entre sucessivas
mensagens enviadas pelo Serviço de Monitoramento do OGS para cada réplica de objeto foi
ajustado para 10 segundos.

O processo de recuperação automática de falhas no Juggler consiste basicamente de três
etapas: a notificação sobre a falha para os GroupManagers que compõem o grupo MANAGERS,
a escolha de qual membro deste grupo será responsável por efetuar a recuperação da falha
e a criação do novo membro do grupo. Na figura 8.5 são ilustrados os resultados obtidos
durante a execução de cada uma das etapas durante a recuperação de falhas em réplicas
de objetos. Da mesma forma que na figura 8.3, as linhas do gráfico representam valores
acumulados.

Notificação sobre afalha
Escolha do responsável pela recuperacao da falhaCriacao de um novo membro
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Figura 8.5: Tempo gasto para a recuperação automática da falha em uma réplica de objeto
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Para grupos com 3 membros, o tempo necessário para o envio das notificações sobre
falhas foi de 234 milissegundos, em média. Já os tempos para a escolha do GroupManager
responsável pela recuperação da falha e para a criação de uma nova réplica de objeto foram
de 115 milissegundos e 1289 milissegundos, respectivamente. Assim, o tempo total gasto
pelo Juggler para recuperar uma réplica em grupos com 3 membros foi, em média, de 1640
milissegundos. Para a recuperação de uma réplica em grupos com l membro, esse tempo foi
de 834 milissegundos e para grupos com 6 e 9 membros, este tempo aumenta para 3656 e
6042 milissegundos, respectivamente.

A partir destes resultados percebe-se que a criação do objeto é o favor que mais con-
tribui para o tempo total de recuperação de falhas. Além disso, nota-se que, apesar da
contribuição dos tempos gastos nas etapas de notificação aos GroupManagers e da escolha
do GroupManager a tratar a falha, o tempo total para a recuperação de uma réplica parece
aumentar de forma muito semelhante ao tempo necessário para a criação de uma réplica
durante a criação de um grupo, como ilustrado no gráfico da figura 8.3.

8.4 Multicasts para Grupos de Objetos

Esse teste teve como principal objetivo avaliar o tempo gasto por um cliente de um
grupo OGS para enviar um mzz/t casa atómico para um grupo de objetos. Esse teste foi
realizado para um grupo composto por 3 membros sendo acossado simultaneamente por l,
5, 10 e 15 clientes. Além disso, o teste foi realizado para grupos que adoram replicação aviva
(.4C'T7ylZI) e para grupos com estilo de replicação passiva ( WHRJ14..P,4SS7ylE) . O "envio" de
um mu/tácasf corresponde, na verdade, ao envio do rnuZfãcast, o processamento da requisição
pelo grupo e o retorno das respostas de todos os membros do grupo para o cliente. Os
resultados desse teste são ilustrados na figura 8.6.

Para a obtenção do tempo médio de envio de um mu/Éãcast para um grupo foram transmi-
tidos cerca de 250 rrzu/fãcasfs para o caso de l cliente acessando o grupo. Para 5 e 10 clientes,
a quantidade total de mH/ticasfs enviada para o grupo foi de aproximadamente 1100. Por
fim, para 15 clientes, um grupo recebeu cerca 800 mu/tãcasts. O tempo médio para o envio
de um mzz/ticasf atómico para um grupo com replicação aviva, foi de 173,08 e 722,53 milisse-
gundos para l e 5 clientes, respectivamente. Para 10 e 15 clientes, estes valores aumentaram
para 929,99 e 1170,67 milissegundos.

Para a obtenção do tempo médio de envio de um mu/tícast para um grupo com replicação
passiva, foram transmitidos cerca de 400 muZtàcasts para o caso de l cliente acessando o
grupo. Para 5, 10 e 15 clientes, foram enviados aproximadamente 2000 mu/tácasts para o
grupo. O tempo médio para o envio de um mu/t casa atómico para um grupo com replicação
passiva, foi de 44,46 e 478,87 milissegundos para l e 5 clientes, respectivamente. Para 10 e
15 clientes, estes valores aumentaram para 586,07 e 778 milissegundos.

Os resultados desse teste mostram que o tempo gasto para o envio de mu/tácasts para
um grupo com replicação aviva, na média, foi de 50 a 60% maior que o tempo para o envio
de mu/tãcasÉs para um grupo com replicação passiva, pala uma quantidade de clientes maior
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Multícast atómico com replicacao atava
Multicast atomico com replícacao passiva
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Figura 8.6: Tempo gasto para a invocação de um multicast atómico

que 4. Esperava-se inicialmente que essa diferença fosse bem maior, devido à execução do
protocolo de consenso distribuído entre os membros de um grupo com replicação aviva e
também porque em um grupo com replicação passiva, apenas a réplica primária processa as
requisições. No entanto, os valores obtidos sugerem que a execução do protocolo de consenso
não acarreta uma latência tão grande no processamento das requisições ou que o mu/tÍcast
para a atualização de estado, enviado pela réplica primária para as réplicas secundárias,
contribui de forma considerável para um aumento no tempo de processamento de requisições.

8.5 Modificação do Estilo de Replícação

Além das medidas dos tempos de envio de muZlãcasls para grupos com replicação aviva
e com replicação passiva, também foi avaliado o tempo de duração de um multàcast enviado
por um cliente quando o estilo de replicação associado a um grupo estava sendo modificado
dinamicamente.

Nesse teste, foram medidos os tempos para a modicação do estilo de replicação aviva
(ACTIVE) para o estilo de replicação passiva WARM.PASSIVE e vice-versa. Para a realização
desse teste, foi criado um grupo com 3 membros e, enquanto o grupo recebia muZtàcasts
dos clientes, o estilo de replicação associado ao grupo era modificado alternadamente entre
replicação atava e replicação passiva até perfazer um total de 20 mudanças do estilo de
replicação.
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Para um grupo sendo acessado por l cliente, um muZt casa enviado durante a modiâcação
do estilo de replicação aviva para o estilo de replicação passiva demorou em média 162,73
milissegundos. Durante a mudança de replicação passiva para atava um mu/ticasf levou,
em média, 267,87 milissegundos para ser processado. Para um grupo sendo acessado por 5
clientes, a mudança do estilo de replicação atava para replicação passiva demorou 2021,46
milissegundos e de replicação passiva para replicação aviva houve uma demora de 3195,82
milissegundos.

Para grupos sendo acessados por 10 e 15 clientes, a mudança do estilo de replicação aviva
para o estilo de replicação passiva demorou, respectivamente, 2161,25 e 6711,90 milissegun-
dos. Durante a mudança do estilo de replicação passiva para o estilo de replicação aviva, no
entanto, o grande número de requisições concorrentes de clientes fez com que as informações
sobre o estilo de replicação do grupo (armazenadas nos objetos ezÉended group adm nisfra-
lors do OGS) se tornassem inconsistentes, ocasionando o bloqueio indefinido do grupo para
a recepção de novas requisições.

Esse problema ocorre quando uma réplica primária recebe muitas requisições simultane-
amente. Nesse caso, a entrega de uma requisição para modificação do estilo de replicação em
uma réplica primária pode demorar mais tempo do que a entrega dessa mesma requisição
nas réplicas secundárias. Dessa forma, as réplicas secundárias podem iniciar um protocolo
de consenso, pois ele exige apenas as respostas da maioria simples dos membros de um grupo
para ser executado, e alcançar uma decisão consensual sobre o novo estilo de replicação a ser
adotado pelo grupo. Assim, alguns dos objetos ezlended group admánàstrafors associados às
réplicas de objetos podem armazenar informações desatualizadas sobre o estilo de replicação
utilizado pelo grupo, causando problemas durante a recepção e o processamento de novos
mu/fdcasfs enviados para o grupo.

8.6 Conclusão sobre os Testes

Os resultados dos testes discutidos ao longo deste capítulo possibilitaram identificar as-
pectos relevantes sobre os protocolos implementados no Juggler. Quanto à criação de grupos
de objetos e adição e remoção de membros de grupos, pede-se observar que o desempenho
do serviço durante a execução dessas tarefas é influenciado diretamente pelas restrições da
própria arquitetura de grupos de objetos implementada pelo OGS. Mais especificamente, o
favor determinante para a demora na execução dessas tarefas é o acesso seqüencial ao Serviço
de Nomes para a adição (ou remoção) do registro das réplicas de objetos pertencentes a um
grupo, conforme mencionado na seção 3.5.

Durante o teste para recuperação automática de falhas em réplicas de objetos, observou-
se que o tempo gasto pala a execução das operações de notificação da falha e escolha do
objeto GroupManger responsável pela recuperação da falha representa apenas uma pequena
fração do tempo total para recuperação de uma réplica. Além disso, tanto nesse teste como
nos testes para criação de grupos de objetos e adição e remoção de membros de grupos foi
possível observar que o tempo gasto para a execução dessas operações cresce de forma não
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linear quando a quantidade de réplicas em um grupo aumenta. Isso se deve ao protocolo
de envio de muJÉícasl coníiável implementado pelo OGS, o qual gera uma quantidade de
mensagens que cresce exponencialmente com o número de membros de um grupo.

Nos testes realizados para medir o tempo gasto durante o envio de mu/fícasfs para grupos
de objetos, foi possível constatar que a latência observada por um cliente durante o envio
de um mu/[ãcast aumenta de forma consideráve] à medida que aumenta o número de clientes
usando o grupo simultaneamente. Além disso, a latência observada por um cliente durante
a modificação do estilo de replicação aviva para passiva foi até três vezes maior do que a
latência durante o uso do grupo com replicação aviva.

Por outro lado, quando o estilo de replicação de um grupo foi modificado de replicação
passiva para aviva, a latência observada pelos clientes de um grupo foi ainda maior do que no
outro teste de modificação dinâmica do estilo de replicação. Isso ocorre porque na mudança
de replicação passiva para replicação atava, alguns favores podem influenciar bastante o
tempo total para a execução dessa operação, como por exemplo, a freqüência com que é
realizada a transferência do estado da réplica primária para as réplicas secundárias de um

Adicionalmente, os testes realizados permitiram observar que o protocolo para modifi-
cação dinâmica do estilo de replicação de um grupo não lida com a concorrência de requisições
para um grupo enquanto o estilo de replicação a ele associado estiver sendo modificado. Nesse
caso, as informações armazenadas nos eztended group admdnãstrafors podem se tornar incon-
sistentes, levando o grupo a um comportamento imprevisível, como por exemplo, o bloqueio
indefinido para a recepção de novas requisições de clientes.

grupo

Devido principalmente aos problemas de escalabilidade apresentados pelos protocolos
para o envio de mensagens mu/t casa no OGS, pode-se concluir que esse serviço é mais
adequado para o desenvolvimento de aplicações reais compostas por pequenos grupos de
objetos. Assim, como a implementação do Juggler é baseada no uso de grupos de objetos
mantidos pelo OGS, o próprio serviço para gerenciamento de grupos também apresenta as
restrições de escalabilidade e desempenho impostas pelo OGS.
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Capítulo 9

Conclusão

Muitas aplicações distribuídas possuem requisitos de tolerância a falhas. Por isso, vários
ambientes e serviços têm sido implementados para possibilitar o desenvolvimento de apli
cações que exigem um alto grau de confiabilidade e disponibilidade. Esses ambientes ge-
ralmente fornecem apenas um conjunto mínimo de mecanismos que permitem a criação e a
manutenção de grupos de objetos.

No entanto, o gerenciamento de aplicações distribuídas tolerantes a falhas tipicamente
requer alguns mecanismos adicionais, como a recuperação automática de falhas, a adap-
tação das aplicações às mudanças que ocorrem no ambiente computacional e a modificação
dinâmica dos requisitos das aplicações. Assim, torna-se necessária a disponibilização de
interfaces e mecanismos de alto nível para o administrador de aplicações que permitem a de-
finição de políticas mais abrangentes e flexíveis para o gerenciamento de aplicações tolerantes
a. fa,lhasa

As principais contribuições desta dissertação são a especiâcação e a implementação de
uma infra-estrutura robusta para o gerenciamento de aplicações CORBA tolerantes a falhas,
denominada Juggler, e a extensão de um serviço que permite a criação de grupos de objetos
CORBA, denominado OGS.

O Juggler é um serviço para Tolerância a Falhas portável e interoperável em diferentes
CORBA ORBs que fornece uma interface de alto nível para o gerenciamento de grupos
de objetos. Esse serviço possibilita o uso de diferentes estilos de replicação para grupos
de objetos e a especificação de propriedades que definem, por exemplo, a localização e a
quantidade de réplicas de objeto que constituem um grupo. Através do Juggler, também é
possível modificar dinamicamente o estilo de replicação e outras propriedades de tolerância
a falhas associadas a um grupo de objetos.

A outra contribuição dessa dissertação é a extensão das interfaces e a modificação dos
componentes do OGS a fim de disponibilizar um serviço que torna possível a criação de
grupos de objetos CORBA que adotam diferentes estilos de replicação. Essas extensões
foram essenciais para permitir a implementação de algumas funcionalidades propostas no
Juggler, como a especificação de vários estilos de replicação para grupos de objetos e a
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modificação dinâmica entre eles.

No desenvolvimento da infra-estrutura para gerenciamento de aplicações CORBA to-
lerantes a falhas proposta nesta dissertação, foi inicialmente implementado um protótipo
que disponibilizava apenas algumas das funcionalidades apresentadas neste trabalho. Esse
protótipo j121 permitiu avaliar os protocolos para gerenciamento de grupos implementados
pelo Juggler e identificar possíveis melhorias nos mesmos. Além disso, com a adoção do
padrão FT-CORRA, tentou-se adequar algumas interfaces e mecanismos do serviço Juggler
à especificação proposta pelo OMG. No entanto, a adequação total do Juggler ao padrão
FT-CORBA não foi possível devido a detalhes da arquitetura para manutenção de grupos
de objetos disponibilizada pelo OGS.

O pacote Juggler OGS-Estendidos foi implementado e testado e o seu desempenho foi
avaliado sob diversos aspectos para grupos de objetos com uma pequena quantidade de
membros. De maneira geral, o desempenho apresentado pelo pacote Juggler OGS-Estendido
é adequado para diversos tipos de aplicações que exigem suporte para tolerância a falhas,
principalmente aquelas que não necessitam de um alto desempenho nas comunicações com
grupos de objetos e que não exijam processamento em tempo real.

Os resultados dos testes realizados com o Juggler foram bastante úteis para identificar os
custos associados às principais tarefas relativas ao gerenciamento de grupos de objetos. Esses
testes também permitiram identificar quais aspectos, durante a realização dessas tarefas,
são determinantes do desempenho do serviço. Além disso, foi possível a identificação de
algumas limitações e problemas do OGS, como por exemplo, o acesso seqüencial ao Serviço
de Nomes durante a criação de um grupo de objetos e o possível bloqueio de um grupo de
objetos quando este recebe uma grande quantidade de requisições concorrentes durante a
modificação dinâmica do estilo de replicação.

A experiência com o uso do OGS como a infra-estrutura básica para a criação de grupos de
objetos foi considerada bastante positiva durante o desenvolvimento do Juggler. A estrutura
modular do OGS permitiu identificar claramente quais aspectos desse serviço precisariam
ser modificados a fim de disponibilizar o conjunto de novas funcionalidades necessárias para
o desenvolvimento do Juggler. Além disso, a modificação e a extensão de alguns serviços e
mecanismos disponibilizados pelos OGS possibilitaram uma melhor compreensão de como os
mecanismos de Comunicação de Grupo podem ser implementados para possibilitar a criação
de aplicações tolerantes a falhas.

Se comparado com outros serviços que possibilitam o gerenciamento de aplicações
CORBA baseadas em grupos de objetos, pode-se considerar que a implementação anual
do Juggler é satisfatória, pois esse serviço disponibiliza um conjunto de funcionalidades
adequado para o gerenciamento de diversos tipos de aplicações CIORBA tolerantes a falhas,
inclusive aquelas aplicações que exigem a modificação dinâmica dos seus requisitos de
tolerância a falhas.

iO pacote Juggler OGS-Estendido juntamente com um manual para instalação e uso encontra-se publi
camente disponível na URL http://www.ime.usp.br/'sidam/tools/juggler.html
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Conclusão

Futuramente, algumas melhorias podem ser feitas no pacote Juggler OGS-Estendido,
como a modificação de alguns protocolos e a implementação de alguns novos mecanismos.
Os protocolos implementados pelo Juggler devem ser modificados a fim de lidam com diversas
situações de falhas dos componentes do serviço durante a sua execução, evitando assim que o
Juggler fique bloqueado e se torne inacessível. Esses protocolos também devem modificados,
a fim de garantir que o serviço mantenha consistente as informações relativas aos grupos de
objetos gerenciados, mesmo quando o serviço processa concorrentemente, modificações em
um mesmo grupo de objetos. Além disso, é interessante a implementação de funcionalidades
que permitam a filtragem dos eventos gerados e notificados através do Juggler e a criação
de Domínios de Tolerância a Falhas, de forma a melhorar a escalabilidade do serviço.

Em relação ao OGS Estendido, o protocolo que possibilita a modificação dinâmica do
estilo de replicação associado a um grupo deve ser modificado de forma a funcionar correta-
mente, mesmo quando um grupo de objetos estiver sendo acessado simultaneamente por uma
grande quantidade de clientes. Isso pode envolver a modificação do protocolo de consenso
implementado originalmente no OGS.
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