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Porque este curso?Porque este curso?

Popularização de serviços Web geram 
dependências no cotidiano
Falhas são inevitáveis, mas suas conseqüências 
devem ser minimizadas
O domínio da área de TF auxilia administradores 
e desenvolvedores de sistemas a avaliar a 
relação custo benefício para o seu caso 
específico e determinar a melhor técnica para seu 
orçamento
�Ex: backup consome espaço e tempo enquanto 

redundância de equipamentos e espelhamento de discos 
exige investimentos sem aumento de desempenho
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PossPossííveis veis ááreas para trabalhosreas para trabalhos

Fault-Tolerance in Distributed Systems
Fault-Tolerance in Mobile Systems
Fault Tolerance in Web Services
Internet Dependability
Intrusion-Tolerant Systems
Software Reliability
Protection of Critical Infrastructure 
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SumSumááriorio

1. Terminologia e Principais Conceitos
2. Técnicas de Redundância
3. Medidas de avaliação
4. Tolerância a Falhas em Sistemas 

Distribuídos
5. Aspectos de Implementação de TF em 

SD
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IntroduIntroduççãoão

O que é um Sistema Tolerante a Falhas?
�É um sistema que continua provendo corretamente 

os seus serviços mesmo na presença de falhas de 
hardware ou de software. 

�Defeitos não são visíveis para o usuário, pois o 
sistema detecta e mascara (ou se recupera) defeitos 
antes que eles alcancem os limites do sistema (ponto 
de fuga da especificação).

O que é Tolerância a Falhas?
�É um atributo que habilita o sistema para ser 

tolerante a falhas. É o conjunto de técnicas utilizadas 
para detectar, mascarar e tolerar falhas no sistema.
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ObservaObservaççãoão

A indústria não aceita bem o termo TF, 
preferindo os termos:
�Sistemas redundantes (visa confiabilidade)
�Alta disponibilidade (visa disponibilidade)

Tentativa de unificação em segurança de 

funcionamento confundiu com aspectos 
de segurança

O termo dependabilidade, mais amplo, se 
tornou mais popular
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TerminologiaTerminologia FundamentalFundamental

Uma Falha resulta num Defeito
�Estado não especificado do HW ou SW

Um Erro é a manifestação de uma Falha
no sistema
�O estado lógico do sistema difere do seu

valor esperado

Um defeito é a manifestação do Erro no 
sistema
�O comportamento real do sistema deriva

do seu comportamento esperado Falha

Erro

Defeito

Falha

CamadaCamada ii

LimiteLimite dodo

SistemaSistema

Defeito
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Uma visão Orientada a ObjetosUma visão Orientada a Objetos

27 Jul 2004
Brian Selic, IBM
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Terminologia FundamentalTerminologia Fundamental

TF TF emem softwaresoftware

software que mantém
as suas especificações

mesmo quando a
plataforma

computacional falha

Software TFSoftware TF

técnicas usadas para
mascarar falhas de
software (bugs na

lógica ou no projeto
do SW)

PodePode--se dizer o mesmo do se dizer o mesmo do Hardware TFHardware TF em relaem relaçção a ão a TF em HWTF em HW
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DefiniDefiniçção de Dependabilidadeão de Dependabilidade

Uma propriedade de um sistema 
computacional, tal como funcionalidade, 
usabilidade, desempenho e custo.

Dependabilidade diz respeito a habilidade

para entregar um serviço 
comprovadamente confiável (trust), ou seja, 
habilidade do sistema para evitar 
defeitos inaceitáveis para seus usuários.
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Modos de Defeitos (visão usuModos de Defeitos (visão usuáário)rio)
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Classes de Falhas ElementaresClasses de Falhas Elementares
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Ex: PossEx: Possííveis Causas de Falhasveis Causas de Falhas

Descuidos na especificação
�especificação incorreta de algoritmos, arquiteturas ou

projetos de HW e SW

Descuidos na implementação
�codificação equivocada ou utilização de componentes

de baixa qualidade

Defeitos de componentes
� imperfeições na fabricação, ou defeitos randômicos

Distúrbios externos
�radiações, interferência eletromagnética
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Ex: PossEx: Possííveis Causas de Falhasveis Causas de Falhas

Lógica maliciosa
� falhas causadas por cavalos de tróia
�programas ativados por tempo ou lógica (bombas 

lógicas)
� falhas causadas por vírus ou worms

Intrusão
�exploração de falhas internas ou externas

projeto de software mal estruturado
�podem levar ao envelhecimento do software (inchaço 

ou esvaziamento da memória, bloqueio de arquivos, 
fragmentação, etc.)
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Principais Classes de FalhasPrincipais Classes de Falhas
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ClassificaClassificaçção simplificada em UMLão simplificada em UML

27 Jul 2004
Brian Selic, IBM
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Causas de DefeitosCausas de Defeitos
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Atributos da DependabilidadeAtributos da Dependabilidade

Disponibilidade – diz respeito a média de tempo 
disponível para acesso
Confiabilidade – diz respeito a continuidade da entrega 
de serviço correto
Integridade – impedimento de alterações de estado 
impróprias
Segurança (safety) – diz respeito a garantias de não 
haver defeitos catastróficos ao usuário ou ambiente
Confidencialidade – impedimento de acesso indevido
Mantenabilidade – habilidade para reparo e 
modificações eficientes
Segurança (security) – proteção contra acessos, ou 
controle, não autorizados ao estado do sistema
Testabilidade – facilidade para testar o sistema (ponto 
de teste, testes automatizados)
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Meios Para obter DependabilidadeMeios Para obter Dependabilidade

Prevenção de Falhas
�Visa prevenir a ocorrência ou introdução de falhas

Remoção de Falhas
�Visa reduzir o número ou a severidade das falhas

Previsão de Falhas 
�Visa estimar o número presente, a incidência futura e 

as conseqüências das falhas

Tolerância a Falhas
�visa entregar o serviço correto mesmo na presença 

de falhas
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PrevenPrevençção de Falhasão de Falhas

Aplicação de técnicas de controle de 
qualidade durante projeto (HW e SW)
�Programação estruturada, OO ou OAspecto
�Controle de informação, modularização
�Regras de projeto rigorosas para prevenir 

falhas operacionais de HW
�Definição de procedimentos para manutenção
�Testes para prevenir falhas de interação
�Firewalls ou similares para prevenir falhas 

maliciosas
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RemoRemoçção de Falhasão de Falhas

Aplicado em 2 instantes
�Fase de desenvolvimento

• Verificação – estamos construindo certo o produto?
– Estática

�Verificação de modelos e prova de teoremas
– Dinâmica

� Injeção de falhas e execução simbólica (teste)

• Diagnóstico – se não estiver certo, o que está errado?
• Correção – corrige-se os problemas

�Fase operacional
• Manutenção corretiva ou preventiva
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Previsão de FalhasPrevisão de Falhas

Para estimar o comportamento utiliza dois tipos 
de avaliações:
�Qualitativa

• identifica, classifica e elenca os modos de defeitos

�Quantitativa
• faz análise probabilística

As estimativas servem para realizar ações que 
evitem falhas/defeitos
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Tolerância a Falhas (1/2)Tolerância a Falhas (1/2)

Implementada por mascaramento ou 
detecção de erros seguida de 
recuperação do sistema

Classes de detecção de erros:
�Concorrente – execução concorrente ao serviço
�Preemptiva – execução c/ suspensão do serviço

Recuperação consiste reestabelecimento
de estado correto
�Implica em controle de erros e falhas
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Tolerância a Falhas (2/2)Tolerância a Falhas (2/2)

Controle de erros
�Rollback (checkpoint)
�Compensação (redundância => mascaramento)
�rollforward

Controle de falhas
�Diagnóstico de falhas
�Isolamento de falhas
�Reconfiguração do sistema
�Reinicialização do sistema
�Diversidade de projeto
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Resumo das DefiniResumo das Definiççõesões
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Tolerância a FalhasTolerância a Falhas

Requisito bRequisito báásico para construsico para construçção: ão: 
�REDUNDÂNCIA

Estrutura bEstrutura báásica composta de:sica composta de:
�HARDWARE TOLERANTE A FALHAS
�SOFTWARE TOLERANTE A FALHAS

Nosso enfoque:Nosso enfoque:
�TÉCNICAS DE TF EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
�PROTEÇÃO DE SISTEMAS CRÍTICOS


