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TrabalhoTrabalho

Criar um servidor replicado usando replicação 
ativa.
A comunicação cliente-servidor deve ser 
exclusivamente via RMI, ou seja, um cliente 
invoca o servidor replicado como sendo um 
servidor não-replicado.
Internamente, o servidor replicado deve 
transformar a invocação do cliente num 
multicast com ordem total para todos as 
réplicas, esperar por uma, pela maioria ou por 
todas as respostas, e entregar apenas uma 
resposta ao cliente.
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SD Tolerante a FalhasSD Tolerante a Falhas

Versão TF de um sistema distribuído
�Replicação dos processos em processadores distintos
�Cada réplica executa as mesmas requisições na 

mesma ordem (FIFO, CAUSAL, TOTAL)
�Saídas iguais (resposta)

Hipótese: falhas independentes 

Benefício da hipótese: pode-se combinar as 
saídas das réplicas corretas (votador)
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SD Tolerante a FalhasSD Tolerante a Falhas
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SD Tolerante a SD Tolerante a tt FalhasFalhas

Na presença de falhas bizantinas, 2t+1 réplicas 
são necessárias

Na presença de falhas fail-stop, t+1 réplicas são 
suficientes

Ponto chave: coordenar as réplicas
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Coordenação de RéplicasCoordenação de Réplicas

CR: todas as réplicas recebem e processam a mesma 
seqüência de requisições.
� Acordo – toda réplica correta recebe toda requisição
� Ordenação – toda réplica correta processa requisições 

recebidas na mesma ordem relativa

É possível burlar a CR desde que considerações 
adicionais sobre os tipos de requisições e/ou falhas 
possam ser feitas
� Requisições read-only e processadores fail-stop dispensam 

acordo
� Requisições comutativas dispensam ordenação. 

• Exemplo: requisições de voto (um por pessoa)



ProtocolosProtocolos

dede

Consistência de RéplicasConsistência de Réplicas
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IntroduçãoIntrodução

Um “protocolo de consistência” descreve a 
implementação de um modelo de 
consistência específico (consistência 
seqüencial, transações atômica, etc)
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Protocolos de Consistência:Protocolos de Consistência:

Replicação Passiva (primárioReplicação Passiva (primário--backup)backup)

Réplica i

Réplica j

Réplica k

SincronizaçãoComputação

Requisição
Resposta

Líder ou
Coordenador

Backups

Decisão1 Decisão2
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Protocolos de Consistência:Protocolos de Consistência:

Replicação AtivaReplicação Ativa

Réplica i

Réplica j

Réplica k

SincronizaçãoComputação

Requisição Resposta

Voter
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Protocolos de Consistência:Protocolos de Consistência:

Replicação SemiReplicação Semi--AtivaAtiva

Checkpointing

Réplica Primária i

Réplica Backup j

Réplica Backup k

SincronizaçãoComputação

Requisição Resposta

Update

Update

Update

Update

Checkpoint p Checkpoint q
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Protocolos de Consistência:Protocolos de Consistência:

Replicação Replicação ParalelaParalela--AtivaAtiva

Réplica i

Réplica j

Réplica k

Validação da Computação

Computação II

Requisição Resposta

Voter

Computação II Computação III

Resultados

Resultados
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Possível ProblemaPossível Problema

Processo Cliente Pi

Réplica primária x1

Réplica backup x2

Réplica backup x3

Update

Colapso

Ack

Tempo

Vi(gx)={x1, x2,x3} Vi+1(gx)={x2,x3}

estado inconsistente

x2
≠ x3

Invocação
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Solução: Ação AtômicaSolução: Ação Atômica
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Comunicação em Grupo ConfiávelComunicação em Grupo Confiável

Três propriedades:
�TERMINAÇÃO: todo processo correto entrega um 

conjunto de mensagens Mi na visão Vi e instala 
uma nova visão Vi+1, num tempo finito;

�ACORDO: se dois processos px e py entregam um 
conjunto de mensagens Mi,x, Mi,y na visão Vi, e 
instalam novas visões Vi+1,x e Vi+1,y, então Mi,x = 
Mi,y e Vi+1,x = Vi+1,y;

�VALIDADE: um processo px na visão Vi, que não 
foi indicado como suspeito por nenhum outro 
processo da visão Vi, é um membro da visão Vi+1.
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Comunicação em Grupo ConfiávelComunicação em Grupo Confiável

Considerando uma visão V pode-se dizer que:
�se um processo px alcança um valor de decisão 

Vi+1 na visão Vi, então todo processo em Vi

alcança o valor de decisão Vi+1 ou falha;
�se o processo px alcança o valor de decisão Vi+1

na visão Vi, então px não alcança um valor de 
decisão diferente Vj;

�valor de decisão alcançado por px não é pré-
determinado.
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Comunicação em Grupo ConfiávelComunicação em Grupo Confiável

Vi+1

crash

m1

p1

p2

p3

p4

Vi

m2
Decisão deve ser:

Mi = { m1, m2 } e

Vi+1 = { p1, p2, p4 }



Protocolos de ConsistênciaProtocolos de Consistência

Replicação Replicação PrimárioPrimário--BackupBackup e e 

de Replicação Ativade Replicação Ativa
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Replicação Replicação PrimaryPrimary--backupbackup

Procedimento: primário recebe invocação, 
processa, atualiza estado dos backups e retorna 
resposta ao cliente

Linearizabilidade garantida por:
�ordem: estabelecida pelo primário

�atomicidade: controlada pela recepção das 
mensagens de atualização de estado

Pontos de falha: backups ou primário



20

Replicação Replicação PrimaryPrimary--BackupBackup

Processo Cliente Pi

Réplica primária x1

Réplica backup x2

Réplica backup x3

op(arg) ok(res)

Invocação Resposta

Servidor x

Update

Update

Ack

Ack

A B C

Tempo

Invocação = (op(arg),invID) Update = (invID,res,state-update)
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Falhas do primárioFalhas do primário

�Necessita-se eleger um novo primário

�Casos de falhas:
• A - antes de enviar update;
• B - durante ou após update, mas antes da resposta; 

e
• C - após cliente receber resposta.
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Falha em AFalha em A

Cliente não recebe resposta e suspeita 
que servidor está falho;

Cliente instrumenta-se de novo invID e 
refaz invocação;

Novo primário considera invocação como 
nova e segue adiante.
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Falha em BFalha em B

Cliente não recebe resposta, suspeita que 
servidor está falho, instrumenta-se de 
novo invID e refaz invocação;

Necessita atomicidade na comunicação
�nenhum recebe update - reporta ao caso A;
� todos recebem update mas cliente não recebe resposta 

(gera necessidade de guardar a tupla (invID,res)). 
Ao receber novamente invocação primário retorna res.
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Falha em CFalha em C

Crash é transparente para o usuário
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ConsideraçõesConsiderações

Técnica depende de mecanismo de 
detecção determinístico (consenso), 
impossível em sistemas puramente 
assíncronos

correteza da técnica com detectores não 
confiáveis requer primitiva de multicast
com visão síncrona (VSCAST)
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Replicação AtivaReplicação Ativa

Todas réplicas recebem invocação, 
processam, atualizam estado e retornam 
resposta ao cliente

dependendo da semântica de falhas 
suportada o cliente, espera por uma ou 
pela maioria das respostas

Ponto de falha: réplicas (transparente)
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Replicação AtivaReplicação Ativa

Processo Cliente Pi

Réplica x1

Réplica x2

Réplica x3

op(arg) ok(res)

Invocações Respostas

Servidor x

Tempo
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ConsideraçõesConsiderações

requer que todas as réplicas recebam as 
invocações na mesma ordem;

multicast das invocações também deve 
ser atômico

primitiva de multicast totalmente ordenado 
(TOCAST) fornece requisitos
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Comparação entre as técnicasComparação entre as técnicas

Replicação ativa depende do estado inicial 
e da seqüência de operações sobre as 
réplicas, enquanto que a primary-backup
não.

O crash de uma réplica (ativa) ou backup
é transparente para o cliente enquanto 
que o crash da réplica primária não.
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Comunicação de GrupoComunicação de Grupo

Abstração conveniente: um grupo pode 
representar o conjunto de réplicas do servidor x

vantagem: propriedades da comunicação (multicast

atômico, ordenado e confiável) facilitam a 
implementação das técnicas de replicação
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Grupos estáticos e dinâmicosGrupos estáticos e dinâmicos

Estáticos: nunca mudam seus membros. Membros 
falhos permanecem no grupo

Dinâmicos: usa conceito de visão. Permite join e 
leave dinamicamente

Primary-backup exige grupo dinâmico, enquanto 
replicação ativa não

Maioria das implementações de replicação ativa 
usam grupos dinâmicos porque multicast

totalmente ordenado requer isto
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CG e Replicação ativaCG e Replicação ativa

Replicação ativa requer primitiva de 
comunic. com as seguintes propriedades*: 
�ordem total - se duas réplicas entregam m1 e m2, elas 

entregam as mensagens na mesma ordem; 
�atomicidade - todas ou nenhuma das corretas recebem 

a mensagem; e 
�terminação - todas réplicas corretas eventualmente

entregarão a mensagem.
* considerando entrega e não recebimento

Desejável que réplicas ao recuperarem-se 
recebam uma transferência de estado.
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Transferência de estadoTransferência de estado

Processo Cliente Pj

Réplica x1

Réplica x2

Réplica x3

m2

Tempo

Processo Cliente Pi

m1

Recuperação

state-req

state

grupo gx
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Implementação de TF em SDImplementação de TF em SD

NNóóss necessitamosnecessitamos de de ttéécnicascnicas de de 
gerenciamentogerenciamento de de replicareplicaççãoão parapara facilitarfacilitar a a 
implementaimplementaççãoão de de SistemasSistemas TolerantesTolerantes a a 
FalhasFalhas..

HáHá necessidadenecessidade porpor ferramentasferramentas de de suportesuporte àà
implementaçãoimplementação de de sistemassistemas distribuídosdistribuídos TF.TF.

As As caractercaracteríísticassticas de de TolerânciaTolerância a a FalhasFalhas devemdevem
ser ser transparentestransparentes aosaos programadoresprogramadores e e 
usuusuááriosrios do do SistemaSistema ToleranteTolerante a a FalhasFalhas..



JGroupsJGroups

Um Um FrameworkFramework para para 

Comunicação em GrupoComunicação em Grupo
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Contexto do Contexto do frameworkframework

Ferramenta de comunicação em grupo 
confiável (CGC)
Comunicação 1-N tão simples com 1-1

Confiável

Não

Sim

UDP

TCP

IP Multicast

CGC

1-1 1-N

JGROUPS
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Contexto do Contexto do frameworkframework

Auxilia na solução de:
�Dificuldades de comunicação

• Perda de pacotes
• Ordenação
• Fragmentação
• Atomicidade
• Multicast/broadcast

�Gerenciamento de membros do grupo
�Implementação de replicação para TF
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Contexto do Contexto do frameworkframework

Pode ser utilizado para implementação de:
�Chats
�Cache distribuído
�Computação em grade
�Distribuição de informações
�Gerenciamento de redundância

• Replicação primário-backup
• Replicação Ativa

�Notificação / Avisos
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Arquitetura do Arquitetura do JgroupJgroup

Aplicação

Blocos de
Construção

Canais

Pilha de protocolos

Gerenciador de membros
Autorização

Detector de defeitos
Ordenação
Descoberta
Transporte

Aplicação

Blocos de
Construção

Canais

Pilha de protocolos

Gerenciador de membros
Autorização

Detector de defeitos
Ordenação
Descoberta
Transporte

Meio de Comunicação
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Protocolos básicosProtocolos básicos

Transporte
�JMS, LOOPBACK, TCP, TCP_NIO, TUNNEL, UDP

Descoberta
�GOSSIP, MPING, PING, TCPPING

Detecção de Falhas
�FD, FD_SIMPLE, FD_SOCK, VERIFY_SUSPECT

Confiabilidade
�FRAG, NAKACK, SMACK, UNICAST

Gerência de Membros
�GMS, VIEW_SYNC
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Protocolos AdicionaisProtocolos Adicionais

Reagrupamento
�MERGE, MERGE2, MERGE3, MERGEFAST

Ordenação
�CAUSAL, FIFO, SEQUENCER, TOTAL, 

TOTAL_TOKEN

Sincronização
�FLUSH, QUEUE, STABLE, VIEW_ENFORCER

Controle de Fluxo
�FC, FLOW_CONTROL, FLOWCONTROL
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Protocolos AdicionaisProtocolos Adicionais

Autenticação
�AUTH (cvs/JGroups 2.3)

• PLAIN / MD5 / Shared Key

Privacidade
�ENCRYPT

Outros
�AUTOCONF
�COMPRESS
�PIGGYBACK
�STATE_TRANSFER
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Protocolos para o Protocolos para o DesenvolvedorDesenvolvedor

Depuração
�BSH, PERF, PERF_TP, PRINTOBJS, 

PRINTMETHODS, SIZE, STATS, TRACE

Simulação
�DELAY, DEADLOCK, DISCARD, LOSS, 

PARTITIONER, SHUFFLE
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API para API para implemimplem. Protocolos. Protocolos

package org.jgroups.stack;

public abstract class Protocol {

...

public void down(Event evt) { passDown(evt); }

public void up(Event evt) { passUp(evt); }

public void passUp(Event evt);

public void passDown(Event evt)

...

// Todos os nomes de protocolos devem ser únicos!

public abstract String getName();

}
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API de EventosAPI de Eventos

package org.jgroups;

public class Event {

public Event(int type);

public Event(int type, Object arg);

public int getType();

public void setType(int type);

public Object getArg();

public void setArg(Object arg);

}
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Exemplo de Configuração em TextoExemplo de Configuração em Texto

UDP(mcast_addr=224.27.27.27;mcast_port=54324;ip_ttl=32)

:PING(timeout=3000;num_initial_members=6)

:FD(timeout=5000)

:VERIFY_SUSPECT(timeout=1500)

:pbcast.NAKACK(gc_lag=10;retransmit_timeout=3000)

:pbcast.STABLE(desired_avg_gossip=20000;max_bytes=100000
0)

:UNICAST(timeout=5000)

:FRAG

:pbcast.GMS(join_timeout=5000;join_retry_timeout=2000;sh
un=false;print_local_addr=false)
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Exemplo de Configuração em XMLExemplo de Configuração em XML

<config>

<UDP mcast_addr="224.27.27.27" mcast_port="54324“ ip_ttl="32“ />

<PING timeout="3000" num_initial_members="6" />

<FD timeout="5000" />

<VERIFY_SUSPECT timeout="1500" />

<pbcast.NAKACK gc_lag="10“ retransmit_timeout="3000" />

<pbcast.STABLE desired_avg_gossip="20000“ max_bytes="1000000“ />

<UNICAST timeout="5000" />

<FRAG />

<pbcast.GMS join_timeout="5000" join_retry_timeout="2000" 
shun="false"

print_local_addr="false" />

</config>
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Blocos de ConstruçãoBlocos de Construção

Canais são simples e primitivos, podendo criar 
complexidade desnecessária
Blocos de construção são classes construídas 
no topo dos canais e que oferecem a 
implementação de padrões de projeto/código
Se os blocos de construção não oferecem a 
funcionalidade requerida, pode-se usar a 
camada de canais diretamente, criando um 
bloco de construção próprio.
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Alguns Blocos de Construção (1/2)Alguns Blocos de Construção (1/2)

PullPushAdapter
� Elimina a necessidade do cliente de um canal alocar uma thread

separada para receber mensagens. O cliente será notificado, 
pois o bloco fica testando se novas mensagens chegaram.

RequestCorrelator
� Um processo origina requisições e recebe respostas. Quando 

há muitas requisições e respostas pode ser complexo gerenciá-
las. Este bloco auxilia gerenciando requisições e respostas 
correlacionando-as para o cliente. 

GroupRequest
� Usa o RequestCorrelator e simplifica a tarefa de enviar 

mensagens para todos os membros de um grupo e coletar as 
respostas.
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Alguns Blocos de Construção (1/2)Alguns Blocos de Construção (1/2)

MessageDispatcher
� Encapsula um padrão no qual quem usa envia mensagens para 

um grupo, podendo esperar pela primeira resposta, pela maioria 
das respostas, por um número específico de respostas, por 
todas as respostas, pelo timeout de respostas ou ainda por 
nenhuma resposta, o que torna a chamada assíncrona. Para 
receber as mensagens de resposta, a classe usuária deve 
implementar a interface RequestHandler.

Etc.
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CanaisCanais

Similar a um socket, mas usa um alias (nome) 
como endereço e permite o envio de dados de 
alto nível (objetos)
Nomes e endereços são comuns as VMs
Para se juntar a um grupo basta conectar-se a 
um canal
Através do canal, um processo é notificado 
sobre quem entra e quem sai do grupo
Classe : org.jgroups.Channel/JChannel
O envio de mensagens pode ser 1-1 ou 1-N
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API para Canal (API para Canal (JChannelJChannel))

package org.jgroups;

public class Jchannel {

public JChannel(String properties) throws;

public void connect(String channel_name) throws;

public void disconnect();

public void close();

public void send(Message msg) throws;

public void send(Address dst, Address src, 
Serializable

obj) throws;

public Object receive(long timeout) throws;

public View getView();

public Address getLocalAddress();

public void setOpt(int option, Object value);

}



53

Utilizando Utilizando JChannelJChannel

JChannel channel = new JChannel(config);

channel.setOpt(Channel.LOCAL, Boolean.FALSE);

channel.setOpt(Channel.AUTO_RECONNECT, 

Boolean.TRUE);

channel.connect(“CanalTeste");
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Mensagens no Mensagens no JGroupsJGroups

Classe – org.jgroups.Message

Qualquer objeto serializável
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API para MensagensAPI para Mensagens

package org.jgroups;

public class Message {

public Message(Address dest, Address src, 
Serializable obj);

public Object getObject();

public Address getDest();

public Address getSrc();

public void putHeader(String key, Header 
hdr);

Public Header getHeader(String key);

}
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Envio/RecebimentoEnvio/Recebimento de Mensagensde Mensagens

channel.send(null, null, "Hello World");

try {

Object o = channel.receive(1000);

} catch (TimeoutException e) {}

MessageListener ml = new MessageListener() {

public void receive(Message arg0) {

System.out.println(arg0);

}

public byte[] getState() { return null; }

public void setState(byte[] arg0) { };

};

PullPushAdapter adapter = new PullPushAdapter(channel, ml);
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Outras ClassesOutras Classes

org.jgroups.Address – Identificador
de Endereço

org.jgroups.View – Indica os
membros do grupo – Ordenados, o 1º é 
Coordenador
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LicençaLicença

LGPL
Pode ser utilizado em qualquer projeto
mesmo não Open Source
Mudanças, caso sejam liberadas devem
ser LGPL
Versão reduzida JGroups-ME
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ExemploExemplo

import org.jgroups.*;

public class Teste {
public Teste() {

String props = "UDP:PING:FD:STABLE:NAKACK:UNICAST:" +

"FRAG:FLUSH:GMS:VIEW_ENFORCER:STATE_TRANSFER:QUEUE";

Message send_msg = null;
Object  recv_msg;
Channel channel = null;
...

}

public static void main(String[] args) {
new Teste();

}
}
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ExemploExemplo
try {

channel = new JChannel(props);
channel.connect("MeuGrupo");
send_msg = new Message(null, null, "Hello world");
channel.send(send_msg);
recv_msg = channel.receive(0);
System.out.println("Received " + recv_msg);
channel.disconnect();
channel.close();

} catch(ChannelNotConnectedException e) {
System.err.println(e);

} catch(ChannelClosedException e) {
System.err.println(e);

} catch(ChannelException e) { 
System.err.println(e); 

} catch(TimeoutException e) {
System.err.println(e);

} 


