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RESUMO 
 

 
A tecnologia de Web Services surgiu a partir da difusão dos ambientes de 

computação distribuída, visando garantir interoperabilidade na comunicação entre 

aplicações.  Essa tecnologia possibilita a independência de plataforma e o 

acoplamento baixo, além de ser fundamentada em padrões consolidados que 

garantem aceitação no mercado. 

Entretanto, sistemas construídos com base na tecnologia de Web Services, 

assim como qualquer sistema distribuído, podem apresentar falhas resultando em 

perdas consideráveis. Uma das formas adotadas para garantir a confiabilidade de 

um sistema é a adoção de técnicas de tolerância a faltas, como a detecção e  a 

recuperação de falhas.   

Visando minimizar os transtornos provocados pelas falhas em Web 

Services, este trabalho definiu uma infra-estrutura para detecção e recuperação de 

falhas em Web Services replicados em equipamentos diferentes, a fim de 

proporcionar maior qualidade nos serviços disponibilizados. O modelo 

implementou um módulo de detecção para contornar falhas ocorridas nos serviços 

ou nas plataformas nas quais esses são executados. Além de um módulo de 

recuperação responsável pela restauração dos serviços localmente ou em outra 

plataforma, quando necessário. 

 

Palavras-chave: serviços Web, tolerância a faltas, detecção de falhas, 

recuperação de falhas. 
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ABSTRACT 
 
 

Web services technology emerged from the diffusion of distributed 

computational environments, and it aimed at guaranteeing communication 

interoperability between applications. This technology allows platform 

independence and low coupling, besides being based on consolidated patterns 

that guarantee good acceptance in the market.  

However, systems which are built based on Web Services technology, as 

well as any distributed system, may present flaws which might result in 

considerable loss. One of the solutions adopted to guarantee the reliability of a 

given system is the adoption of fault tolerance techniques, such as failure detection 

and recovery.  

With the aim of minimizing problems caused by failure in Web services, this 

paper defined a framework to detect and recover failure in web services applied to 

different equipment, so as to allow higher quality of the available services. The 

model implemented a detection module to overcome failure that occurs in services 

or platforms where such tasks are performed, and it also provides a retrieval 

module responsible for restoring services locally or in another platform when 

necessary.  

 

Key Words: web services, fault tolerance, failure detection, failure recovery.  
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1 Introdução 
 

1.1 Motivação 
 

Com o avanço das tecnologias de informação e com a crescente 

popularização da Internet, passou-se a exigir cada vez mais poder de 

processamento e capacidade de armazenamento dos sistemas computacionais. 

Sistemas centralizados deixaram de ser suficientes para suprir as necessidades 

de desempenho, abrindo espaço para os sistemas distribuídos.  

Conforme Coulouris, Dollimore e Kindberg (2005), um sistema distribuído é 

aquele no qual componentes localizados em uma rede de computadores 

comunicam-se e coordenam suas ações através do envio e/ou recebimento de 

mensagens. Esta definição leva as seguintes características de sistemas 

distribuídos: concorrência de componentes, necessidade de sincronização global e 

componentes independente de falhas. 

O baixo custo trazido pela automatização de processos foi um dos fatores 

determinantes para que empresas e instituições adotassem sistemas distribuídos, 

tornando-se cada vez mais dependentes destes. Entretanto, deve-se considerar 

que se nenhuma técnica for aplicada, estes sistemas, como qualquer outro, 

podem apresentar falhas, causando perdas consideráveis, como: perda de 

dinheiro, de produção, de clientes, de confidencialidade ou mesmo de vidas 

humanas (SAMPAIO, 2000). Conforme Saha (2005), os custos com 

desenvolvimento de software são elevados, porém as penalidades resultantes de 

softwares faltosos são ainda mais significativas. 

Sistemas onde a interrupção, devido à falha ou ao mau funcionamento, 

causa danos irreparáveis são denominados como sistemas de missão crítica ou 

sistemas críticos. Sistemas médicos, de telecomunicações, de controle de vôo, de 

automação bancária e comércio eletrônico são exemplos de sistemas de missão 

critica, nos quais as falhas precisam ser contornadas, garantindo a confiabilidade 

(GUERRA, 2004).   
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Um sistema distribuído pode ser considerado confiável se seu 

comportamento é adequado mesmo na ocorrência de falhas parciais, é assíncrono 

e possibilita a reconfiguração do sistema em tempo de execução (MAFFEIS e 

SCHMITD, 1997). 

Um dos métodos para obtenção de confiabilidade é através do uso de 

técnicas de tolerância a faltas (ANDERSON e LEE, 1981).  Segundo Rennels 

(1999), tolerância a faltas é a arte e ciência de sistemas computacionais 

continuarem a operar satisfatoriamente mesmo na presença de falhas.   

Conforme Nelson (1990), estratégias de tolerância a falhas incluem 

elementos como detecção e recuperação. O autor define a detecção como sendo 

a suposição de uma falha e recuperação como a correção do sistema para um 

estágio aceitável para continuar a operar. 

A falta em um módulo do sistema deve ser detectada e recuperada antes 

de afetar outros módulos, caso contrário, todo o sistema poderá ser seriamente 

prejudicado devido à propagação da falha. O tempo de parada dos módulos 

depende da duração entre a detecção da falha e a completa recuperação desta. 

Estratégias adequadas de detecção e recuperação minimizam esse tempo, 

impedindo que a falha se propague, danificando todo o sistema (LIM, KIM e CHO, 

1997). 

Uma excelente opção para o desenvolvimento de sistemas distribuídos são 

os Web Services, por serem baseados em padrões abertos e amplamente 

disponíveis, que garantem aceitação e interoperabilidade.  

O presente trabalho propõe uma infra-estrutura de detecção e recuperação 

de falhas em sistemas baseados em Web Services que garanta a confiabilidade e 

a disponibilidade necessárias ao perfeito funcionamento destes serviços. A 

infra-estrutura proposta compõe a arquitetura WS-FTA (Web Service Fault 

Tolerant Architecture), especificada pelos orientadores deste trabalho no 

artigo “Uma Arquitetura para Tolerância a Faltas em Serviços Web”. (SIQUEIRA e 

SOUZA, 2007). 
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1.2 Objetivos 
 

Este trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo definir uma 

infra-estrutura para detecção e recuperação de falhas em Web Services replicados 

em equipamentos diferentes, com o intuito de tolerar faltas ocorridas nesses 

serviços ou nas plataformas nas quais os mesmos são executados.   

Para isso, os seguintes objetivos específicos foram definidos: 

• Estudar as características da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e a 

arquitetura de Web Services, inclusive as principais tecnologias que a 

compõem; 

• Estudar modelos de sistemas tolerantes a faltas existentes, mais 

especificamente as técnicas utilizadas para detecção e recuperação; 

• Modelar e implementar um sistema de detecção e recuperação de falhas 

para Web Services. 

 

O modelo será desenvolvido de modo a compreender as seguintes 

características: 

• Ao identificar a falha de um serviço, restaurá-lo no mesmo ou em outro 

local, a fim de que a disponibilidade do serviço seja mantida; 

• Um conjunto de detectores será responsável pelo monitoramento de 

serviços protegidos. 

 

1.3 Organização do Texto 
 

Este trabalho é composto por seis capítulos, organizados conforme descrito 

a seguir.  

 

Capítulo 2: Web Services   

Inicia com uma breve definição sobre os Web Services e discute sua 

aplicabilidade. Apresenta a arquitetura SOA, descrevendo o modelo conceitual dos 
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Web Services. Cita as tecnologias utilizadas no desenvolvimento desses serviços, 

descrevendo cada uma delas. 

 

Capítulo 3: Tolerância a Faltas 

Apresenta os principais conceitos relacionados a tolerância a faltas em 

sistemas distribuídos, aborda as diferentes técnicas de replicação utilizadas, 

dando especial atenção às técnicas de detecção e recuperação de falhas. 

 

Capítulo 4: Arquitetura para detecção e recuperação  de falhas em Web 

Services  

Descreve a arquitetura desenvolvida com a finalidade de possibilitar 

tolerância a faltas em Web Services e as funcionalidades fornecidas por cada 

módulo que a compõe. 

 

Capítulo 5: Implementação da Arquitetura 

Apresenta os detalhes de implementação da arquitetura, bem como as 

tecnologias empregadas no seu desenvolvimento. Os testes realizados também 

são apresentados neste capítulo. 

 

Capítulo 6: Conclusões e Trabalhos Futuros 

Conclui este trabalho apontando os benefícios alcançados com a solução 

proposta e apresentando os possíveis trabalhos que podem vir a serem 

desenvolvidos a partir do modelo implementado . 
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2 Web Services  
 

A World Wide Web foi criada na década de 90 e limitava-se basicamente ao 

acesso a home-pages desenvolvidas em HTML, que permite a criação de páginas 

web estáticas.  Com o passar dos anos, a Web se popularizou e novas tecnologias 

surgiram (SANTOS, 2005). 

Conforme Newcomer (2002), a web, na sua concepção original, não 

suporta, de forma eficiente, interações entre softwares. Para tanto, necessitamos 

de um método mais adequado que possibilite a interação entre aplicações 

executadas automaticamente. O autor afirma que “aplicações baseadas na 

Internet precisam ser capazes de encontrar, acessar e automaticamente interagir 

com outras aplicações”.  

Web Services são capazes de permitir a interligação entre diferentes 

sistemas operacionais, hardware e linguagens de programação fundamentados 

apenas no que a Internet nos oferece atualmente. Aplicações podem ser 

desenvolvidas baseadas em diversos componentes de fornecedores diferentes e 

geograficamente dispersos. A união de ferramentas distribuídas, proporcionada 

pelos Web Services, marca um passo importante para a indústria, que tem a 

possibilidade de desenvolver novos serviços em diversas áreas, além de reduzir 

custos com o uso de componentes já desenvolvidos e disponibilizados na Internet.  

(NEWCOMER, 2002) 

 

2.1 Definição 
 

Há diversas definições para o termo Web Services. A seguir são 

enfatizados alguns conceitos. 

Singh et al. (2004) afirmam que esse sistema é uma aplicação de software, 

acessível sobre Intranet ou Internet, através de uma URL que é acessada pelo 

cliente utilizando protocolos baseado em XML (eXtensible Markup Language). As 

mensagens são enviadas no formato SOAP sobre protocolos padrões de Internet, 

como HTTP (HyperText Transfer Protocol). 
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A W3C, representada por Booth at al. (2004), defende Web Services como 

sendo sistemas de software desenvolvidos para dar suporte a interações que 

possibilitem interoperabilidade entre equipamentos de uma rede. Têm seu formato 

descrito através de uma linguagem específica, a WSDL (Web Services Description 

Language). Outros sistemas interagem com os Web Services conforme 

informações contidas em sua descrição usando mensagens SOAP, tipicamente 

transportadas sobre o protocolo HTTP com serialização XML em conjunto com 

outros padrões web. 

Para a IBM (2006), Web Services são tecnologias que possibilitam a 

comunicação entre aplicações de maneira independente de plataforma e 

linguagem de programação.  São interfaces de software constituídas de um 

conjunto de operações que podem ser acessadas sobre a web através de 

mensagens XML padronizadas. 

Assim sendo, podemos compreender os Web Services como uma 

combinação de protocolos e padrões que permitem a aplicações interagirem entre 

si através da Internet. Esta comunicação é facilitada através de uma descrição de 

como acessar a aplicação e das funcionalidades que a mesma oferece. 

Web Services surgiram com a difusão dos ambientes de computação 

distribuída, visando garantir interoperabilidade na comunicação entre aplicações.  

Essa tecnologia permite que componentes de software encontrem outros 

componentes distribuídos na rede e efetuem transações. 

Segundo Chappell e Jewell (2002), algumas tecnologias como CORBA 

(OMG, 2006), por exemplo, podem ser definidas como Web Services, visto que 

para ele esses sistemas são apenas peças da lógica de negócio, localizadas na 

web e acessíveis através de protocolos padrões de Internet. Entretanto, o autor 

defende que a grande diferença entre o que foi estudado até o momento e essa 

nova tecnologia é a interoperabilidade possibilitada pela adoção de padronização. 

Esta característica distingue os Web Services das tecnologias tradicionais.   

A interoperabilidade contribui para outra característica importante dos Web 

Services, o acoplamento fraco. Este permite ao cliente efetuar modificações em 

sua interface sem que seja necessário alterar a interface do serviço, como 
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geralmente ocorre em aplicações cliente - servidor. A comunicação assíncrona 

também favorece o acoplamento fraco, permitindo a um cliente efetuar outras 

tarefas enquanto aguarda por respostas de serviços requisitados anteriormente 

(CHAPPELL e JEWELL, 2002). 

 

2.2 Aplicabilidade 
 

A adoção de Web Services nas empresas proporciona inúmeras vantagens, 

entre elas, a redução de custos ocasionada pelo reuso de serviços existentes. 

Esses serviços possibilitam a integração com serviços externos oferecidos por 

empresas parceiras, por exemplo. Chappell e Jewell (2002) apresentam um caso 

que envolve duas empresas, a Dollar Rent A Car Systems e a Southwest Airlines 

Co. Os sistemas de reservas destas instituições são baseados em plataformas 

diferentes, porém utilizam Web Services para integrarem seus sistemas. O 

usuário, ao efetuar uma reserva de vôo, tem a opção de alugar um carro.  O autor 

informa que desta forma a empresa de locação de carros tem um lucro de $4.00 

por transação. 

O setor de comércio também pode se beneficiar com adoção de serviços 

disponibilizados na web. Para concretizar uma compra, é necessário que o crédito 

do cliente seja comprovado; para isso, o site da empresa poderia acessar um 

serviço web que efetuasse todo o processo de validação de crédito e retornasse 

apenas a informação desejada. 

Empresas estão constantemente adquirindo novas aplicações para 

auxiliarem nos seus processos de negócio, entretanto essas aplicações 

geralmente diferem quanto à linguagem de programação e às plataformas de 

execução. A adoção de Web Services nessas empresas possibilita a integração 

entre seus diversos sistemas, inclusive sistemas legados os cujos custos de 

migração de plataforma ou linguagem sejam inviáveis. (SINGH et al., 2004) 
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2.3 Arquitetura SOA 
 

Os Web Services estão fundamentados na arquitetura orientada a serviço, 

que vem sendo muito bem aceita no mercado de software, pois nos últimos anos 

as empresas migraram para ambientes distribuídos com grande variedade de 

hardware, software e aplicações. As arquiteturas orientadas a serviço contornam 

essas dificuldades por se basearem no reuso do serviço que são focados na 

funcionalidade e estas são invocadas pelos clientes através de interfaces. (SINGH 

et al., 2004) 

A SOA foi criada pela IBM, fornecedora de ferramentas de desenvolvimento 

de serviços e software (TALAEI-KHOEI et al., 2005). Conforme Papazoglou 

(2003), esta arquitetura pode ser considerada uma forma de reorganizar um 

portfólio de aplicações de software e infra-estrutura de suporte em um conjunto de 

serviços interconectados e acessíveis através de interfaces padrão e protocolos 

de mensagens. 

Esta arquitetura é modelada de forma a fornecer serviços para clientes, que 

podem ser aplicações ou serviços distribuídos, em uma rede através de interfaces 

de publicação e descoberta (PAPAZOGLOU, 2003).  

A visão básica da SOA está voltada para serviços, que são a representação 

de uma atividade de negócios do mundo real, significativa para o usuário final e 

encapsulada em uma solução de software. (STOJANOVIC, DAHANAYAKE e SOL, 

2004). Perrey e Lycett (2003) destacam a importância de ter clara a definição de 

serviços, a fim de evitar que sejam cometidos erros devido à fuga do escopo. 

Serviços não podem ser confundidos com componentes, pois ao contrário destes 

eles são independentes de plataformas e linguagens de programação. São essas 

características que tornam vantajoso o uso de arquiteturas orientadas a serviço, 

visto que tornam possível a integração entre diferentes sistemas. 

Entretanto, SOA não é baseada apenas em serviços, ela é fundamentada 

no relacionamento entre três participantes: consumidor de serviços, registro de 

serviços e provedor de serviços (TALAEI-KHOEI et al., 2005). Essas três 
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entidades executam operações de pesquisa, publicação e ligação. (SANTOS, 

2005) 

A Figura 2.1 apresenta o modelo conceitual da SOA que mostra a interação 

entre esses participantes. 

 

 

Figura  2.1 - Modelo SOA 

 

• Provedor de Serviços – É o agente de software responsável por criar o 

serviço, elaborar uma descrição para o mesmo e o publicar, efetuando seu 

cadastro em um registro, de forma que o serviço fique disponível para o 

mundo; 

• Registro de Serviços – É a localização dos serviços que foram publicados 

pelo provedor e é onde os clientes irão pesquisar por serviços requeridos. A 

descrição dos serviços, além de outras informações sobre o fornecedor, 

ficam armazenadas no registro; 

• Consumidor de Serviços – É o agente de software que efetua a pesquisa 

pelo serviço requerido no registro e através das descrições verifica a 

funcionalidade dos serviços publicados. A descrição também é utilizada 

pelo cliente para ligar-se ao provedor e invocar o serviço desejado. 

 

Entidades de software podem atuar como provedores e consumidores 

simultaneamente. Os serviços são modelados de forma que possuam baixo 
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acoplamento, podendo ser invocados por vários clientes. Um consumidor precisa 

saber apenas qual a funcionalidade do serviço e onde invocá-lo, não há 

necessidade de se preocupar em como o serviço funciona, para qual propósito ou 

em que contexto foi desenvolvido (PAPAZOGLOU, 2003). 

  

2.4 Arquitetura Web Services 
 

A adoção de padrões abertos e amplamente disponíveis é a grande 

vantagem dos Web Services em relação a sistemas distribuídos como CORBA 

(OMG, 2006) e DCOM (MICROSOFT, 2006). Os Web Services são 

fundamentados em padrões consolidados que garantem aceitação e 

interoperabilidade. 

A padronização possibilita que clientes implementados em qualquer 

plataforma requisitem o serviço desejado, assim como clientes podem pesquisar e 

utilizar serviços sem se preocuparem com detalhes de implementação (SINGH et 

al., 2004). Devido aos padrões adotados, usuários de Web Services também não 

precisam se preocupar com firewalls ou outros sistemas de restrição de acesso. 

Conforme Singh et al. (2004), os principais padrões utilizados na 

implementação de Web Services são: 

• Linguagem de marcação comum – É utilizada para simplificar a 

comunicação entre consumidores, fornecedores e registros de serviços. A 

compreensão entre as informações trocadas é facilitada devido ao uso de 

tags de marcação. A adoção de linguagens de marcação substitui o uso de 

interpretadores e tradutores, que são menos eficientes. A linguagem 

adotada em Web Services, que serve como base para os demais padrões 

utilizados, é a XML; 

• Formato de mensagem comum – O uso de um formato comum para as 

mensagens possibilita que consumidores, fornecedores e registros se 

comuniquem mesmo sem conhecerem um ao outro. O protocolo SOAP 

define o formato de mensagens utilizado em Web Services; 
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• Formatos de especificação de serviço comum – São utilizados pelos 

fornecedores para especificarem detalhes do serviço disponibilizado como, 

por exemplo, o tipo ou a forma de acesso ao serviço. WSDL (Web Services 

Description Language) é a linguagem padrão em Web Services para 

descrição de serviços; 

• Recursos comuns para pesquisa – É necessário que haja um local comum 

no qual fornecedores possam registrar seus serviços e consumidores 

possam pesquisar. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

é utilizado por Web Services para especificar recursos comuns. 

 

2.4.1 XML: Definição dos dados 
 

A linguagem XML, desenvolvida pela W3C, é um padrão de especificação, 

consolidado mundialmente, que permite definir o conteúdo de mensagens 

trocadas sobre a Internet e transportadas por protocolos como HTTP, HTTPS, 

FTP, SMTP, entre outros. Esta padronização possibilita que fornecedores e 

consumidores comuniquem-se utilizando uma linguagem comum.  

O conteúdo das mensagens é marcado por tags que distinguem blocos de 

dados. As tags podem ser determinadas pelo usuário responsável pela definição 

da linguagem, sendo que cada tag determina o significado do dado que está 

sendo marcado. 

Um arquivo no formato XML é validado por um documento DTD (Document 

Type Definition) ou XSD (XML Schema Definition) que determina a estrutura do 

arquivo XML correspondente, assim como as tags que podem ser utilizadas. A 

validação visa certificar que o documento XML obedece à estrutura definida pelo 

DTD (ou XSD) e possui apenas tags válidas (SINGH et al., 2004). 

A validação através de DTDs não é a forma mais adequada de definir um 

documento XML, visto que estes não expressam facilmente tipos de dados e 

estruturas complexas. A adoção de XSD é mais aconselhável (SINGH et al., 

2004). 
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 A flexibilidade proporcionada pelo uso de XML, na qual usuários podem 

definir suas próprias tags, pode resultar em dificuldades se durante uma 

comunicação as duas partes não derem o mesmo significado para os elementos. 

Esse problema é contornado efetuando o compartilhamento dos arquivos de 

validação entre as partes envolvidas.  

Um conceito importante quando se trabalha com XML são os namespaces, 

que são elementos que permitem usar um mesmo nome com diferentes 

significados em diferentes contextos sem gerar problemas com conflito de nome. 

Singh et al. (2004) definem namespace como uma coleção de nomes que são 

identificados por uma URI e que podem ser definidos por esquemas XML. 

 

2.4.2 WSDL: Descrição do Serviço 
 

XML auxilia na definição dos dados, porém também é necessária uma 

forma eficiente de especificar as funcionalidades oferecidas pelos serviços, assim 

como as informações para invocá-los. 

WSDL é uma linguagem que fornece uma gramática XML para especificar 

todas as informações pertinentes aos Web Services, como ligações (bindings), 

tipos de dados, operações suportadas, parâmetros de entrada/saída e outras 

informações de desenvolvimento.  É semelhante às linguagens de definição de 

interfaces (IDL) utilizadas pelo CORBA.  

Essa linguagem possibilita que um agente consiga invocar um serviço 

mesmo sem conhecê-lo, bastando apenas acessar o arquivo WSDL. Existem 

ferramentas que interpretam esses arquivos e geram automaticamente 

mensagens para acesso ao serviço web.  

Um documento WSDL consiste em um conjunto de elementos que definem 

informações sobre o serviço. Conforme Newcomer (2002) esses elementos são 

divididos em três grupos compostos pelos seguintes elementos: 

• Definição de Tipo de Dados 
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o Types – Podem ser omitidos se não houver tipos de dados que 

precisam ser declarados; geralmente são representados por 

esquemas XML (XSD); 

o Messages – Define os dados das mensagens que serão transferidas; 

para cada mensagem transferida há um campo message. 

• Operações Abstratas 

o Operations – Descrevem as ações suportadas pelos serviços; 

o PortType – Especifica um conjunto de operações que um serviço 

realiza, sendo que cada operação está relacionada a mensagens de 

entrada, saída ou erro; 

o Binding – Mapeia uma interface abstrata – o elemento portType –

para um conjunto concreto de protocolos. 

• Ligações/Bindings de Serviços 

o Port – É a combinação de um endereço de rede com um binding; 

o Service – Compreende uma coleção de ports. 

 

A Figura 2.2 apresenta um modelo de um documento WSDL. 
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Figura  2.2 - Exemplo de um documento WSDL 

 

2.4.3 UDDI: Publicação e Pesquisa 
 

WSDL informa ao consumidor as funcionalidades e demais informações 

necessárias para invocar Web Services, porém não é adequado que o fornecedor 

tenha que disponibilizar essas informações cada vez que um cliente requisitar um 

serviço. 
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As especificações de Descrição, Descoberta e Integração Universal (UDDI) 

determinam uma forma padronizada de publicar e localizar Web Services em um 

diretório centralizado que pode ser acessado por qualquer cliente. O UDDI apenas 

armazena as informações obtidas dos arquivos WSDL publicados pelos 

fornecedores.  

O acesso ao UDDI é realizado através de mensagens SOAP. Assim que um 

cliente localiza um serviço Web, a interação com o registro pode ser encerrada, 

pois nesse momento o cliente pode se conectar diretamente ao provedor do 

serviço requisitado.  

Um registro UDDI possui informações sobre negócios e serviços oferecidos, 

que são organizadas da seguinte forma: 

• BusinessEntity - Descrevem informações gerais sobre a empresa 

fornecedora do serviço, como nome, descrição e número de telefone. Essas 

informações compõem a categoria white pages; 

• BusinessService – Uma entidade de negócio é constituída por um ou mais 

BusinesService que representam uma lista de serviços oferecidos pela 

entidade. Constituem a categoria yellow pages; 

• BindingTemplates – Estão associados aos BusinessServices e fornecem 

informações técnicas sobre o serviço, como onde encontrá-lo e como 

acessá-lo. Contém o ponto de acesso ao serviço, ou seja, a URL. 

Caracterizam a categoria green pages. 

• TModel – É o mecanismo utilizado para trocar metadados sobre um serviço 

web, assim como a descrição de um serviço web ou um ponteiro para o 

arquivo WSDL.  

• PublisherAssertion – Foi adicionada ao UDDI versão 2 para permitir o 

relacionamento entre duas mais  BusinessEntity. 

 

Ao efetuar uma consulta por um serviço, o cliente irá pesquisar em uma 

dessas categorias: white pages, yellow pages ou  green pages. 

A Figura 2.3 apresenta o exemplo da estrutura simplificada de um UDDI. 
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Figura  2.3 - Estrutura UDDI simplificada 

 

2.4.4 SOAP: Acesso ao Serviço 
 

SOAP é um protocolo baseado em texto desenvolvido pela W3C e utilizado 

para troca de mensagens no formato XML sobre protocolos de comunicação. É 

independente de plataforma, de linguagens de programação e não está vinculado 

a nenhuma tecnologia especifica, proporcionando interoperabilidade, que é 

característica fundamental em um ambiente heterogêneo como a Web.   

O protocolo para transmissão de mensagens mais utilizado é o HTTP, visto 

que representa menos problemas com sistemas como firewalls, porém pode-se 

utilizar outros protocolos para envio de mensagens, como SMTP, FTP, entre 

outros.  

O elemento envelope, que define o início e o fim das mensagens, é 

constituído por dois elementos: cabeçalho (header) e corpo (body). 
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A Figura 2.4 apresenta o exemplo de uma mensagem SOAP. 

 

 
Figura  2.4 - Exemplo de uma mensagem SOAP 

 
O elemento cabeçalho é opcional e quando existe permite que sejam 

repassadas informações adicionais. O elemento corpo é obrigatório, e contém a 

mensagem a ser transmitida. O conteúdo das mensagens não é considerado pelo 

SOAP, que exige apenas que o formato esteja no padrão XML (ROY E 

RAMANUJAN, 2001). 

 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 
 

Devido as suas vantagens de interoperabilidade entre aplicações e 

independência de plataforma, os Web Services atingiram ampla aceitação no 

mercado oferecendo oportunidade de integração e automatização de aplicações 

de software dentro e entre empresas. Porém, apesar da confiabilidade e 

disponibilidade serem características essenciais em sistemas críticos, os trabalhos 

sobre tolerância a faltas em arquiteturas orientadas a serviços são recentes. 

Utilizando os conceitos de tolerância a faltas, discutidos no próximo 

capítulo, esse trabalho visa propor uma solução para detecção e recuperação de 

falhas em Web Services de modo a aumentar a disponibilidade de sistemas 

baseados nesta tecnologia. 
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3 Tolerância a Faltas 
 

O crescimento da adoção de serviços em redes de computadores e a 

conseqüente exigência dos usuários por qualidade de serviço fizeram aumentar a 

necessidade por fatores como confiabilidade, disponibilidade e desempenho de 

serviços (FAVARIM, 2003). 

Conforme Cristian (1993), os sistemas distribuídos são constituídos de uma 

grande quantidade de hardware e software que podem falhar. A indústria de 

hardware evoluiu consideravelmente, proporcionando um crescimento significativo 

na confiabilidade dos equipamentos. Porém somente o hardware não fornece a 

confiabilidade necessária aos sistemas distribuídos, afinal os softwares estão 

tornando-se mais complexos e, conseqüentemente, suscetíveis a falhas 

(SANTOS, 2005).  

Para alguns usuários as conseqüências da indisponibilidade de um serviço 

são aceitáveis, não ocasionando maiores problemas. Entretanto, há uma 

quantidade crescente de usuários para os quais os custos de imprevistos no 

fornecimento do serviço são significantes (CRISTIAN, 1993). 

A fim de garantir disponibilidade e confiabilidade aos sistemas distribuídos 

são adotados métodos e técnicas que mascaram as falhas para os usuários, ou 

seja, possibilitam o fornecimento contínuo do serviço conforme especificado 

mesmo na ocorrência de falhas.  A replicação é uma dessas técnicas, que em 

conjunto com outros mecanismos caracterizam um sistema tolerante a faltas.   

 

3.1 Conceitos 
 

O objetivo de sistemas tolerantes a faltas é fornecer “confiança no 

funcionamento”1, de forma a permitir que o sistema permaneça executando suas 

funções mesmo na presença de um determinado número de falhas 

(NELSON,1990).  

                                                 
1 Conforme Veríssimo e Lemos (1989), a expressão “confiança no funcionamento” foi adotada para expressar 
o termo em inglês “dependability”. 
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A “confiança no funcionamento” representa a probabilidade do sistema 

comportar-se de acordo com a especificação e é constituída por três partes: as 

ameaças  aos atributos  e os meios  adotados para obterem confiança no 

funcionamento.  (AVIZIENIS, LAPRIE e RANDELL, 2000) (VERISSIMO e 

RODRIGUES, 2001).   

 

3.1.1 Ameaças 
 

Segundo Cristian (1993), modelar e compreender a arquitetura de sistemas 

distribuídos tolerantes a faltas não é uma tarefa simples e torna-se ainda mais 

complexa devido à ausência de uma terminologia bem definida. Ao efetuar uma 

pesquisa é possível encontrar referências utilizando diferentes nomes para o 

mesmo conceito e um mesmo termo para diferentes conceitos. Os termos falta 

(fault), erro (error) e falha (failure) são exemplos típicos desse caso. 

Um serviço é considerado falho se ele não se comporta de forma 

consistente com as suas especificações.  A falha é a observação externa do efeito 

do erro, através da identificação por parte do usuário de que o sistema não está 

operando conforme o especificado. Uma mesma falha pode ser provocada por 

diferentes erros. O erro ocorre devido a uma falta caracterizando o estado errôneo 

do sistema, sendo que um mesmo erro pode ser provocado por faltas distintas. A 

falta é um defeito de origem externa ou interna que ocorre no sistema, que pode 

ficar dormente por um tempo, até ser ativada (CRISTIAN, 1993) (VERISSÍMO e 

RODRIGUES, 2001) (FAVARIM, 2003). 

Por exemplo, um defeito em um setor do disco rígido de um servidor de 

arquivos é uma falta que não será percebida enquanto este setor não for 

acessado.  Uma tentativa de escrita ou leitura irá provocar um erro. A negação de 

acesso ao usuário de um arquivo armazenado nessa área do disco caracteriza 

uma falha. 

 

 

 



 29 

                   

Falha 

 

  
Figura  3.1 - Falta, erro e falha 

 

3.1.1.1 Classificação de Falhas 
  

A definição dos mecanismos a serem utilizados na aplicação de um sistema 

tolerante a faltas deve considerar a “semântica de falhas” que descreve o 

comportamento do sistema em situações de falha. A semântica de falhas é 

definida com base na classificação a seguir (CRISTIAN, 1993): 

• Falhas por omissão: Ocorrem quando um componente (módulo, objeto ou 

processo) omite resposta a uma entrada. 

• Falhas por temporização: Ocorrem quando um componente responde 

corretamente a uma requisição, porém fora do intervalo de tempo 

especificado. Essas falhas podem ser por antecipação ou por atraso. 

• Falhas por valor: Ocorrem quando uma resposta é fornecida com o valor 

incorreto. 

• Falhas por parada (crash): Ocorrem quando o sistema não envia respostas 

a nenhuma entrada, ou seja, o serviço fornecido é interrompido até que o 

estado normal do sistema seja restaurado. 

• Falhas arbitrárias: Ocorrem quando não se consegue fazer nenhuma 

suposição sobre o comportamento dos componentes; inclui todos os tipos 

de falhas citadas acima. 

 

 

 

 

 

 

 

Falta  Erro 
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A figura 3.2 ilustra a hierarquia de restrição entre as classes de falhas, sendo as 

mais restritivas as falhas por parada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.2 - Hierarquia de Falhas 
 

3.1.1.2 Classificação de Faltas 
 

As faltas são classificadas conforme a sua causa, sendo que estas podem 

ser diversas. A seguir são apresentados os principais critérios de classificação 

(CRISTIAN, 1993) (VERISSÍMO e RODRIGUES, 2001): 

• Origem: Física ou humana; 

• Natureza: Acidental ou intencional, havendo neste último caso a 

possibilidade de a falta ser maliciosa ou não; 

• Período de surgimento: Gerada durante a fase de criação do sistema, de 

desenvolvimento, de produção ou de operação; 

• Limites do sistema: Localizada interna ou externamente ao sistema; 

• Duração: Permanente ou temporária, sendo neste último caso categorizada 

como intermitente ou transiente. 

 

3.1.2 Atributos  
 

A relação dos atributos necessários para medir e validar o grau de 

“confiança no funcionamento” do sistema varia conforme a literatura adotada. 

Veríssimo e Rodrigues (2001), listam os seguintes atributos: 

• Confiabilidade (reliability): É a capacidade do sistema de permanecer um 

tempo contínuo fornecendo o serviço conforme sua especificação. 

Parada 

Omiss ão 

Temporização  

Arbitrárias  

Valor  
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• Disponibilidade (availability): É a probabilidade do sistema de fornecer o 

serviço conforme sua especificação em um determinado tempo. Está 

relacionada à alternância entre períodos onde o serviço é fornecido 

corretamente e incorretamente.  

• Segurança (safety): É a capacidade do sistema, diante de falhas, reagir de 

forma a não causar conseqüências catastróficas para usuários e outros 

sistemas.  

• Manutenabilidade (maintainability): É a medida de tempo necessária para 

que o sistema se recupere de uma falha. 

 

3.1.3 Meios 
 

Segundo Avizienis, Laprie e Randell (2000), a “confiança no funcionamento” 

é alcançada através do uso isolado ou, preferencialmente, combinado das 

seguintes técnicas: 

• Prevenção de falta: Consiste em prevenir as causas de erros através da 

eliminação de condições que podem possibilitar a ocorrência de faltas 

durante o funcionamento do sistema. Devem ser empregadas técnicas de 

controle para o projeto de software e para a construção do hardware 

(VERISSÍMO e RODRIGUES, 2001).  

• Remoção de faltas: É executada durante a fase de desenvolvimento e 

durante a vida operacional do sistema. Consiste em detectar faltas e 

removê-las antes que possam causar danos. É constituída pelos processos 

de verificação, diagnóstico e correção. 

• Previsão de faltas: Consiste na execução de uma avaliação do 

comportamento do sistema com relação à probabilidade de ocorrência e a 

conseqüências das faltas. 

• Tolerância a faltas: Nem todas as faltas podem ser impedidas de ocorrer 

durante a operação do sistema, visto que podem não ter sido identificadas 

nas fases anteriores. Logo, é necessário um mecanismo que possibilite o 

fornecimento do serviço conforme sua especificação mesmo na presença 
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de faltas (VERISSÍMO e RODRIGUES, 2001). Sua implementação 

constitui-se de quatro fases: detecção de erros, confinamento de erros, 

processamento de erros e tratamento de faltas. A detecção de erro é a 

primeira fase a ser aplicada e considerada a mais importante, pois somente 

após a detecção de erros é que os mecanismos de tolerância a faltas são 

ativados. Um erro que está presente, mas não é detectado é chamado de 

erro latente. O confinamento visa estabelecer limites para a propagação de 

erros, visto que o tempo de latência entre a manifestação da falha e a 

detecção do erro poderá permitir que outros componentes sejam afetados. 

O processamento é responsável por eliminar o erro detectado, podendo 

utilizar duas técnicas: compensação ou recuperação de erros. A 

compensação consiste em mascarar os erros através de redundância, 

garantindo o correto fornecimento do serviço mesmo na presença de falhas; 

uma das técnicas utilizadas nesse caso é a replicação. A recuperação 

consiste em transformar um estado do sistema incorreto em outro estado 

sem erros e faltas que possam ser ativadas. Isso pode ser feito utilizando a 

recuperação por retrocesso (backward recovery), que exige o 

armazenamento regular de informações sobre os estados do sistema. 

Dessa forma, quando um erro for detectado, o sistema retorna ao último 

estado correto e prossegue normalmente. Outra opção é a recuperação por 

avanço (foward recovery), na qual não é necessário o armazenamento de 

estados anteriores, pois na detecção de erros o sistema passa para um 

estado futuro. As figuras 3.3 e 3.4 ilustram, respectivamente, a recuperação 

por retrocesso e avanço. Por fim, o tratamento visa garantir que faltas 

sejam reativadas, identificando os componentes faltosos e recuperando-os 

ou eliminando-os do sistema (CRISTIAN, 1993) (FAVARIM, 2003) 

(SANTOS, 2005).   
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Figura  3.3 - Recuperação por Retrocesso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura  3.4 - Recuperação por Avanço 
 

3.2 Tolerância a faltas em Sistemas Distribuídos 
 

Um sistema distribuído é uma coleção de computadores conectados via 

rede que não compartilham memória e relógio. Os sistemas distribuídos tornaram-

se triviais devido à ampla disponibilidade de baixo custo, alta performance e 

compartilhamento de dispositivos (HUANG e BODE, 2005).   

Em sistemas distribuídos críticos é importante fazer com que o sistema seja 

capaz de permanecer operando normalmente na presença de falhas, visto que a 

quantidade de componentes envolvidos é bastante elevada e conseqüentemente 

aumenta a probabilidade desses apresentarem faltas (TANENBAUM, 1994). 

 

3.2.1 Técnicas de replicação 
 

As técnicas de replicação permitem a implementação de sistemas 

distribuídos tolerantes a faltas, contribuindo para o aumento da confiabilidade e 
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Falta Novo Estado  

Rollforward 
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disponibilidade do sistema. A replicação funciona de forma transparente, fazendo 

com que na visão do usuário o sistema continue sendo único (FAVARIM, 2003).  

Protocolos de coordenação precisam ser implementados para garantir a 

consistência e a transparência do conjunto, assim como o controle de 

concorrência e a recuperação de falhas parciais e totais (SANTOS, 2005). 

As três principais abordagens para implementação de replicação são: 

Replicação Passiva, Replicação Ativa e Replicação Semi-Ativa. Conforme Favarim 

(2003), na escolha de uma das abordagens deve ser considerada a classe de 

falha que se deseja tolerar, assim como as características da aplicação e do 

sistema distribuído. 

 

3.2.1.1 Replicação Ativa 
 

Na replicação ativa todas as réplicas trabalham em paralelo, recebendo, 

processando e respondendo as requisições enviadas pelos clientes (Figura 3.5). 

Para garantir que os estados das réplicas mantenham-se consistentes pode ser 

utilizado protocolo de difusão atômica, que possibilita que todas as réplicas 

recebam as mesmas mensagens e na mesma ordem (VERISSÍMO e 

RODRIGUES, 2001). 

Sendo que todas as réplicas fornecem uma resposta, é necessário adotar 

um mecanismo para envio do resultado ao cliente. Há três soluções que podem 

ser adotadas: enviar o primeiro resultado processado, concatenar na seqüência 

que os resultados são processados e enviar ao cliente, ou encaminhar os 

resultados a um votador, que envia ao cliente o resultado escolhido com base em 

um algoritmo de votação (FAVARIM, 2003). 

Esta abordagem suporta todos os tipos de falhas (parada, omissão, 

temporização, valor e arbitrárias), sendo que conforme a semântica de falha 

utilizada varia o grau de replicação – ou seja, a quantidade de réplicas (FAVARIM, 

2003). O tempo de resposta ao cliente em situações de falha é consideravelmente 

pequeno, visto que não há necessidade de restaurações. 
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Figura  3.5 - Replicação Ativa 
 

3.2.1.2 Replicação Passiva 
 

Na técnica de replicação passiva, apenas uma réplica (a primária) recebe, 

processa e responde as requisições, proporcionando menor custo de 

processamento (Figura 3.6). As demais réplicas (denominadas secundárias ou 

backups) recebem e registram as requisições em logs, sendo ativadas apenas em 

caso de falha da primária, efetuando a substituição dessa e garantindo a 

continuidade do fornecimento do serviço (VERISSIMO e RODRIGUES, 2001).  

Periodicamente, a réplica primária disponibiliza seu estado atual através de 

mecanismos de checkpoint2 a fim de garantir a consistência dos estados entre as 

réplicas. Após cada checkpoint as réplicas secundárias apagam os logs. 

Em caso de falha da primária, uma das réplicas backup, que possuir o 

último checkpoint, será eleita como a nova primária e irá retomar as operações do 

último checkpoint e executar o arquivo de log para assumir o último estado correto 

da antiga primária. 

A replicação passiva tem a vantagem de não necessitar do determinismo 

entre as réplicas e apresentar custo de processamento menor, apesar de exigir 

carga extra de comunicação devido à troca das mensagens de checkpoint e carga 

extra de processamento gerada pela execução do arquivo de log (SAMPAIO, 

2000). Esse tipo de replicação permite detectar falhas por parada e por omissão. 

 

 
                                                 
2 Conforme POWELL (1992) apud SAMPAIO (2000), um checkpoint – na replicação passiva – representa 
uma “fotografia” do estado da réplica primária. 

Cliente Réplica  

Réplica  
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Figura  3.6 - Replicação Passiva 
 

3.2.1.3 Replicação Semi-Ativa 
 

A replicação semi-ativa é uma combinação da replicação ativa e passiva. 

Assim como na ativa todas as réplicas executam as requisições, mas como na 

passiva há uma réplica (denominada líder) que é responsável por enviar as 

respostas ao cliente, e neste caso determinar a ordem de execução das 

requisições (SANTOS, 2005). Quando o líder falha é realizado uma votação e 

outra réplica assume sua posição, sem a necessidade de recuperação. 

Esse tipo de replicação suporta falhas por parada, omissão, temporização e 

valor. Não é capaz de trabalhar com falhas arbitrárias. A figura 3.7 apresenta uma 

representação gráfica dessa abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3.7 - Replicação Passiva 

 

 

 

 

   Primária  

Secundária  

Secundária  

Secundária  

 Cliente 

Checkpoint  

   Líder  Réplica  

Répli ca 

 Cliente 

Requisições  

Réplica  



 37 

3.2.2 Detecção de falhas 
 

Uma forma de construir sistemas que garantam “confiança no 

funcionamento” é implementar a detecção de falha seguida da recuperação da 

mesma.  

Para efetuar a detecção de falha de um determinado componente é 

necessário outro componente – o detector de falha – e um canal de comunicação 

entre esses elementos de forma que o comportamento do observado possa ser 

monitorado. O detector de falhas deve ser desenvolvido de forma a apresentar 

maior confiabilidade que os monitorados e de tal maneira que as conseqüências 

de sua falha sejam menos severas que a sua ausência. O canal de comunicação 

pode dificultar a tarefa de alcançar a confiabilidade do detector de falhas, visto que 

se o mesmo permitir perda ou atraso de informações, será impossível distinguir 

entre a falha de um componente monitorado e o comportamento imperfeito do 

canal (VERISSIMO e RODRIGUES, 2001). 

Um componente é considerado correto se ele apresenta evidências de que 

está ativo. A maneira de identificar a atividade de um componente depende do 

protocolo de detecção adotado. Uma forma de monitoração é fazer com que os 

componentes observados enviem periodicamente mensagens do tipo “I’m alive”, 

também conhecidas como heartbeats, sendo que quando o detector não receber a 

mensagem ele considera que o monitorado falhou. 

Chandra e Toueg (1996), especificam detectores de falhas em termos de 

duas propriedades abstratas: Completeness e Accuracy. 

A propriedade Completeness divide-se em: 

• Strong completeness – Todo processo que pára é permanentemente 

suspeito por todos  os processos corretos; 

• Weak completeness – Todo processo que pára é permanentemente 

suspeito por algum  processo correto. 

Enquanto que a propriedade Accuracy divide-se em: 

• Strong accuracy – Um processo não é suspeito antes de parar; 

• Weak accuracy – Um processo correto nunca é suspeito; 
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• Eventual strong accuracy – Após um determinado tempo qualquer  

processo correto não é mais suspeito por nenhum processo correto; 

• Eventual weak accuracy – Após um determinado tempo alguns  processos 

corretos não são mais suspeitos por nenhum processo correto. 

 

Diferentes classes de detectores de falhas podem ser definidas combinando 

as propriedades citadas acima, uma dessas classes é a de Detectores de Falhas 

Perfeitos. Um detector de falha é dito perfeito quando satisfaz as propriedades 

Strong completeness e Strong accuracy. 

 

3.2.3 Recuperação de falhas 
 

Após uma falha, o componente deve estar habilitado a reiniciar seu 

funcionamento a partir de um estado consistente e, preferencialmente, não muito 

distante do ponto de parada.   

Além da disponibilidade, é importante garantir que, em caso de falha, os 

estados não sejam perdidos. Pra alcançar esse objetivo, o estado deve ser salvo 

em um repositório estável que forneça persistência, confiabilidade, baixa 

probabilidade de perda e de corrupção das informações. O estado salvo é 

chamado de checkpoint, conforme visto no item 3.2.2. Nenhuma mensagem pode 

ser trocada entre o último checkpoint e o momento da parada. 

O checkpoint pode ser coordenado, no qual todos os processo o efetuam 

no mesmo instante, ou não coordenado, no qual os processos realizam checkpoint 

independente uns dos outros. 

Existem ações como, por exemplo, alterações no ambiente e mensagens 

enviadas, que não podem ser refeitas ou repetidas por risco de tornarem o 

comportamento do sistema inconsistente. Esses tipos de ações são armazenadas 

em arquivos de logs que permitem a replicação das mesmas após a recuperação 

do estado através do checkpoint. 

Na recuperação são utilizados protocolos Atomic Commitment para permitir 

que transações executadas não sejam erroneamente abortadas. A reintegração de 
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componentes ao grupo também exige a adoção de protocolos específicos, pois é 

necessário atualizar o estado do novo elemento conforme os demais. Para isso 

são utilizados protocolos denominados State-transfer. 

3.2.4 Consenso 
 

No problema do consenso todos os processos corretos propõem um valor 

inicial e, apesar das falhas, decidem por um valor comum que deve ser um dos 

valores propostos. O problema do consenso é definido pelas seguintes primitivas 

(CHANDRA e TOUEG, 1996): 

• Terminação: Todo processo correto, em algum momento, decide um valor; 

• Integridade Uniforme: Todo processo decide no máximo uma vez; 

• Acordo: Dois processos corretos não decidem diferentemente; 

• Validade Uniforme: Se um processo decide pelo valor v, então algum 

processo propôs v. 

 

Para compreender melhor o problema, considerar que um processo com o 

menor identificador é selecionado como coordenador e envia seu valor inicial para 

os demais processos. Esse valor seria o resultado do consenso. Para um 

ambiente sem falhas, essa solução seria perfeita, porém se o coordenador parar 

durante o envio do valor e outro assumir o posto de coordenador, alguns 

processos irão decidir pelo valor do antigo coordenador e outros pelo valor do 

próximo coordenador, violando as primitivas do consenso. 

Para esse problema, é adotada uma solução na qual o coordenador deverá 

enviar seu valor inicial para todos os processos e aguardar confirmação de 

recebimento. Os processos deverão substituir seus valores iniciais pelo valor do 

coordenador e retornar uma mensagem de recebimento. Apenas quando todos os 

processos tiverem recebido o valor do coordenador ele irá encaminhar uma 

mensagem autorizando a decisão (VERÍSSIMO E RODRIGUES, 2001). 

Esse procedimento garante que, se o coordenador parar durante a decisão, 

o novo coordenador irá propor o mesmo valor inicial evitando inconsistências.  
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3.2.5 Comunicação em grupo 
 

Grupo é um conjunto de componentes que cooperam entre si para alcançar 

um objetivo comum. Cada grupo possui um membership (pertinência) que é uma 

lista com os componentes pertencentes ao grupo em um determinado instante de 

tempo (SANTOS, 2005).  

O membership de um grupo é freqüentemente dinâmico. Em resposta à 

demanda de usuários ou a alterações no ambiente em tempo de execução, o 

grupo pode crescer – devido ao ingresso de novos processos – ou reduzir – 

devido a membros que deixaram o grupo. O serviço de membership é responsável 

por disponibilizar a lista com os elementos participantes do grupo. Por fornecer 

aos membros uma visão do grupo, o membership pode ser considerado uma 

forma de acordo distribuído. As informações fornecidas precisam ser consistentes 

e confiáveis para que o grupo se comporte de maneira correta (VERISSIMO e 

RODRIGUES, 2001). 

A comunicação entre os processos do grupo é realizada através de difusão. 

A seguir são apresentados os quatro tipos básicos de primitivas, que garantem 

confiabilidade e ordenação das mensagens (SANTOS, 2005): 

• Difusão confiável: Garante que todos os processos corretos entregam as 

mesmas mensagens, que todas as mensagens enviadas por processos 

corretos serão entregues e que mensagens inválidas nunca serão 

entregues. A difusão confiável atende as propriedades de validade , 

segundo a qual se um processo correto difunde uma mensagem m, então 

algum processo correto entrega m; de acordo , que garante que se um 

processo correto entrega uma mensagem m, então todos os processos 

corretos entregam m; e de integridade , segundo a qual para qualquer 

mensagem m, todos os processos entregam m no máximo uma vez e 

somente se m tiver sido previamente difundida (CHANDRA e TOUEG, 

1996). 

• Difusão FIFO (First-In-First-Out): Segue a ordenação FIFO e garante que 

todas as mensagens serão entregues para a aplicação na mesma ordem 

que foram geradas. 
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• Difusão Causal: Garante que uma mensagem será entregue para a 

aplicação somente após a mensagem que a causou ter sido entregue. 

• Difusão Atômica: Garante que todas as mensagens serão entregues pelos 

processos corretos e na mesma ordem, ou seja, se p1 entregar m1, p2 

somente entregará m2 após ter entregado m1. 

 

3.3 Considerações Finais do Capítulo 
 

Sistemas distribuídos são amplamente utilizados devido às suas vantagens 

de alta performance e baixo custo. Porém, devido a sua grande quantidade de 

componentes, a possibilidade destes apresentarem faltas são altas e as 

conseqüências podem ser desastrosas. A tolerância a faltas surgiu com o intuito 

de evitar essas conseqüências. 

Para desenvolver um sistema tolerante a faltas deve ser empregado um 

conjunto de mecanismos e técnicas que visam aumentar a confiabilidade e 

disponibilidade dos sistemas. A escolha das técnicas deve ser realizada com base 

na semântica de falhas, pois é esta que define o comportamento do sistema diante 

de falhas. 
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4 Arquitetura para detecção e recuperação de falhas  em 
Web Services  

 
Um Web Service deve garantir aos seus usuários, entre outros requisitos, 

disponibilidade, confiabilidade, integridade, vazão, segurança e acessibilidade. O 

modelo proposto neste trabalho visa inserir na estrutura dos Web Services o 

conceito de tolerância a faltas, fornecendo aos clientes disponibilidade, 

confiabilidade e transparência a faltas. A utilização de técnicas de replicação é a 

base da arquitetura proposta para garantir a tolerância a faltas em Web Services, 

atendendo aos requisitos citados anteriormente.  

 

4.1 Modelo do Sistema 
 

Um sistema distribuído é representado por um conjunto de processos que 

se comunicam enviando e recebendo mensagens através de um canal de 

comunicação (DEFAGO, HAYASHIBARA, KATAYAMA, 2003). Neste trabalho será 

considerado que o meio de comunicação apresenta alguma confiabilidade, ou 

seja, estima-se que as mensagens não serão perdidas ou corrompidas. 

Será considerado que os processos falharão apenas por parada, visto que, 

abrangendo este tipo falha, as necessidades de muitos sistemas são atendidas 

(COULOURIS, DOLLIMORE e KINDBERG, 2001). Processos falhos serão 

recuperados de forma a evitar que o sistema pare por degradação das réplicas. 

Sendo que a recuperação dos serviços monitorados será realizada considerando-

se que os mesmos não possuem estado. 

A infra-estrutura desenvolvida é dividida em dois módulos: detecção de 

falhas e recuperação de serviços. A detecção é subdividida em dois módulos: 

monitoração das réplicas e notificação das falhas.  

Conforme pode ser verificado na Figura 4.1, cada equipamento que possuir 

um serviço sendo executado terá também o módulo de recuperação, que será 

responsável pela inicialização do sistema, e o detector de falha. A comunicação 

entre os módulos situados em equipamentos distintos será sempre realizada 
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utilizando o protocolo SOAP sobre HTTP. O mesmo ocorre com a comunicação 

interna entre os módulos de recuperação e detecção e entre esses e o serviço.   

 
Figura  4.1 - Arquitetura do sistema de detecção e recupera ção de falhas 

 

4.2 Detecção de Falhas 
 

O módulo de detecção de falhas é responsável por iniciar a monitoração de 

cada serviço, sendo que neste trabalho será considerado um serviço por 

equipamento, e realizar a notificação das falhas. Cada detector possui uma lista 

de aplicações, registradas localmente, que devem ser notificadas quando 

necessário. Na presença de falhas, o detector envia uma mensagem à sua lista de 

notificadores, e encaminha também uma mensagem aos demais detectores, de 

forma que estes possam informar o ocorrido às suas respectivas relações de 

notificadores. Dessa forma, todos os envolvidos no processo de detecção ficam 

cientes da falha de uma determinada réplica, e deixam de dirigir requisições a 

esta.  

Quando uma falha for identificada, o sistema de recuperação será acionado 

a fim de impedir que o serviço fique indisponível devido à degradação das réplicas 

do grupo. Neste estudo, considera-se que os serviços serão disponibilizados em 

equipamentos que pertençam à mesma rede.  
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4.2.1 Monitoração 
 

Há dois tipos de monitoração: a local, na qual o monitor observa um serviço 

identificando as falhas deste, e a remota, na qual os detectores são responsáveis 

por monitorar uns aos outros, identificando possíveis falhas dos equipamentos. 

A Figura 4.2 representa a monitoração local e remota que ocorre conforme 

o sentido das setas. Neste exemplo, o detector de falha do Servidor 1 é 

responsável pela monitoração do serviço local e do detector do Servidor 2 que 

monitora, além do serviço, o detector do Servidor 3. E este último monitora o 

detector do Servidor 1, fechando o ciclo. 

 

 
Figura  4.2 - Monitoração 

 

A monitoração local será realizada através da troca de mensagens entre 

objetos monitores e monitoráveis. Nesse caso o monitor será responsável por 

monitorar apenas o serviço disponibilizado no mesmo equipamento no qual ele é 

executado. Existem basicamente dois métodos que são utilizados para 

monitoração: Push e Pull. No método Pull, os objetos monitoráveis periodicamente 

enviam mensagens do tipo “I am alive!” (heartbeats) aos detectores, informando 
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que estão ativos. Se o detector não receber a mensagem no limite de tempo 

esperado, ele passa a suspeitar do serviço. A desvantagem desse método é que o 

objeto monitorado precisa conhecer a freqüência em que as mensagens devem 

ser enviadas.  No método Push os detectores periodicamente enviam mensagens 

do tipo “Are you alive?” aos objetos monitoráveis, questionando se os mesmos 

estão ativos, e aguardam o serviço responder. Se a resposta não chegar no limite 

de tempo esperado, o detector passa a suspeitar do objeto monitorado. Porém, a 

necessidade da troca de duas mensagens entre monitores e monitorados provoca 

aumento do tráfego na rede.  

Tendo em vista que um método complementa o outro - enquanto o Push 

reduz o tráfego na rede, o Pull não exige que o objeto monitorado tenha 

conhecimento de parâmetros do sistema - será permitido ao serviço optar por qual 

método irá utilizar, informando-o em um arquivo de propriedades, no qual são 

definidos alguns requisitos necessários para a inicialização da monitoração. 

Quando a réplica optar por utilizar o método Pull, o monitor irá utilizar o 

Web Service inicializado na carga inicial do sistema, que estará preparado para 

receber mensagens SOAP “I am alive!”. Logo, a réplica deverá acionar o serviço 

disponibilizado, enviando essas mensagens. O conteúdo da mensagem será 

analisado, verificando se este está realmente correto. 

Quando a réplica optar pelo método Push, ela deverá se responsabilizar por 

instanciar um Web Service, pois o monitor irá acionar o serviço disponibilizado 

pela réplica, enviando mensagens SOAP “Are You Alive”, e aguardará o retorno 

de respostas do cliente. 

Além da monitoração dos serviços, os detectores irão monitorar uns aos 

outros, realizando a detecção de falhas provocadas pela parada de equipamentos 

que possuem serviços rodando.  Ou seja, os monitores irão compor um anel virtual 

no qual cada membro monitorara o vizinho posterior da seqüência, e o último 

membro da seqüência monitora o primeiro. Nesse caso, se um detector falhar, os 

demais detectores irão considerar que a máquina associada àquele monitor sofreu 

uma falha.  
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Os detectores de falhas são do tipo imperfeito, isto é, determinam se um 

processo é suspeito de falha ou não. Conforme a visão do detector de falha, o 

objeto monitorável poderá assumir dois estados: 

 

• Não suspeito – O objeto monitorável está enviando as mensagens de 

monitoramento, portanto é considerado ativo pelo monitor; 

• Suspeito – O objeto monitorável não enviou as mensagens de 

monitoramento, portanto pode ter apresentado falha. 

 

4.2.2 Notificação 
 

Durante a monitoração, assim que o modelo identificar uma falha ele irá 

realizar a notificação. Cada detector irá possuir uma relação com objetos a serem 

notificados, sendo que esses objetos são locais, relacionados apenas à réplica 

monitorada e não ao sistema como um todo. 

A cada falha o detector irá executar notificações a três grupos distintos: à 

lista de notificadores locais, ao objeto de recuperação local e a terceira será 

realizada ao grupo de detectores. Essa notificação aos detectores é necessária 

para que os objetos a serem notificados, relacionados as outras réplicas, estejam 

ciente sobre a falha das demais, evitando que continuem sendo enviadas 

mensagens à faltosa.   

O sistema instancia um Web Service que, além do método para recepção 

dos heartbeats enviados pelas réplicas no método Pull, irá disponibilizar um 

segundo método para recepção das notificações enviadas pelos outros detectores. 

A difusão das mensagens de notificação à lista de objetos registrados será 

realizada com o auxilio de um serviço de membership (pertinência), que será 

disponibilizado pelo sistema que irá utilizar o modelo de detecção e recuperação 

proposto. Considerando-se que o sistema já possui serviços replicados, e 

conseqüente precisa de informações de membership para efetuar o controle das 

réplicas, acreditamos que os sistemas que adotarem este modelo não terão 

dificuldades em cumprir essa exigência.  
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4.3 Recuperação de Falhas 
 

A recuperação de falhas será acionada por meio das notificações. Neste 

modelo considera-se que os serviços monitorados não armazenam estado, logo 

não é realizada a sincronização das réplicas na etapa de recuperação.  

Com a notificação, o elemento faltoso é removido do seu respectivo grupo, 

evitando que o problema se dissemine, prejudicando outros membros.  Ao concluir 

o isolamento do membro, será necessário iniciar o processo de recuperação. 

Neste caso ocorrerá à análise se a recuperação do membro será realizada no 

mesmo equipamento ou se haverá necessidade de encontrar outro local para 

restaurar o serviço.  Ao concluir a criação da nova réplica, esta será adicionada ao 

membership do grupo de réplicas do respectivo serviço.  

O módulo de recuperação, assim como o módulo de detecção, possui um 

Web Service. Neste caso, o serviço é responsável pela execução do processo de 

recuperação. É a partir dele que os serviços e detectores, quando necessário, são 

criados. 

Para facilitar a recuperação remota, será mantido, além do grupo dos 

detectores, um outro grupo composto pelos equipamentos nos quais novos 

serviços poderão ser criados. Nesses equipamentos fica ativo apenas o módulo de 

recuperação, pronto para ser acionado quando houver falha por parada de 

equipamento. 

 

4.4 Considerações Finais do Capítulo 
 

Este capítulo apresentou uma proposta de infra-estrutura para alcançar 

tolerância a faltas em Web Services, através da adoção de detectores de falhas e 

serviços de recuperação. 

Cada detector de falha será responsável por monitorar um serviço local e 

um detector remoto, a fim de identificar a falha do equipamento. Os detectores 

deverão efetuar a notificação das falhas aos serviços registrados e ao módulo de 

recuperação. 
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A recuperação consiste em impedir a parada do sistema pela degradação 

das réplicas.  Após a notificação da falha, a réplica faltosa será excluída do grupo 

e se dará início ao procedimento de recuperação. 

Neste capitulo foram descritos métodos para soluções de problemas como, 

por exemplo, a realização do envio de heartbeats, procurando descrever as 

vantagens de cada método e os motivos pelos quais foram adotados. 
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5 Implementação da Arquitetura 
 

O serviço para detecção e recuperação de falhas em Web Services foi 

especificado no Capítulo 4. Esta infra-estrutura define alguns componentes 

utilizados no modelo proposto para prover tolerância a faltas em Web Services 

utilizando os artifícios de detecção e recuperação. No decorrer deste capítulo 

serão apresentados os detalhes de implementação aplicados. 

5.1 Implementação da Infra-estrutura 
 

A implementação da Infra-estrutura apresentada foi realizada utilizando a 

linguagem Java Standard Edition, versão 6.0  (JAVASE, 2007). O NetBeans IDE 

5.5 (NetBeans, 2007) foi utilizado como ferramenta de desenvolvimento. A API 

JAX-WS 2.0 (Java API for XML-Based Web Services) (JAX-WS, 2007) foi 

empregada no projeto devido à simplicidade que proporciona no desenvolvimento 

de Web Services. A API SAAJ 1.3 (SOAP with Attachments API for Java) (SAAJ, 

2007) auxiliou na construção manual e no envio de mensagens SOAP. A 

tecnologia XPath  (XML Path Language) (XPATH, 2007)  foi adotada para 

manipulação de algumas mensagens XML recebidas pelos Web Services. 

Na Figura 5.1 é apresentado o diagrama de classes, visando fornecer uma 

visão geral do modelo proposto. A classe FailureDetector é responsável por 

implementar os métodos necessários para a operação do detector de falha. Essa 

classe possui o atributo notifierListener que irá manter a relação dos objetos a 

serem notificados na presença de falhas. Essa relação é fornecida pelo sistema no 

qual o detector de falha está atuando. O pacote recovery possui as classes que 

serão responsáveis pelos processos de recuperação dos membros. O módulo de 

recuperação é responsável pela inicialização do sistema de tolerância a falhas. 

Caso seja indicado que o equipamento sobre o qual ele está sendo executado 

deve possuir um serviço e um detector, a criação destes será realizada, caso 

contrário somente o módulo de recuperação ficará ativo no host em questão. Nos 

próximos itens deste capítulo será discutida a implementação do sistema por 

módulos.  
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Figura  5.1 - Diagrama de Classe 
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5.1.1 Detecção de Falha 
 

A classe FailureDetector é responsável pelo controle do módulo de 

detecção de falha, responsabilizando-se por iniciar os processos de monitoração e 

notificação.  

FailureDetector 
 

FailureDetector é uma classe abstrata responsável por inicializar o sistema 

de monitoração e notificação através da chamada do método startFD 

implementado pela classe FailureDetectorImpl, que estende FailureDetector. 

Esse módulo depende de dois arquivos de configuração - 

memberFD.properties e groupFD.xml - para carregar informações sobre as 

réplicas e os detectores. As figuras 5.2 e 5.3 apresentam modelos dos arquivos 

memberFD.properties e groupFD.xml, respectivamente. 

 

 
Figura  5.2 - Exemplo do arquivo membeFD.properties 

 
O arquivo memberFD.properties possui informações referentes ao detector 

de falha necessárias para o processo de monitoração. Essas informações são 

mantidas em variáveis utilizadas pelo modelo para monitoração das réplicas. 

Conforme pode ser observado na Figura 5.2, são armazenados os seguintes 

dados: 

• memberOid – Identifica cada membro do grupo individualmente; 

• memberURL – É o endereço no qual o serviço será disponibilizado; 
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• wsdlLocation – É o endereço no qual o arquivo WSDL referente ao serviço 

será disponibilizado; 

• namespace – Utilizado para fazer referência a outros documentos; 

• portName – Especifica um único terminal como um endereço para a 

conexão;  

• serviceName –  Especifica o endereço da porta de conexão; 

• monitoring – Define o estilo de monitoração como Pull ou Push; 

• monitorInterval – Define o intervalo de monitoração; 

• attempt – Define a quantidade de vezes que o detector deverá tentar se 

comunicar com o serviço mesmo sem receber resposta, antes de 

considerá-lo Suspeito 

• attemptInterval – Define o intervalo entre as tentativas; 

• delay – Define o delay da rede. 

 

O item memberOid é único para cada host, ou seja, em um determinado 

equipamento, o serviço, o detector e a recuperação possuem o mesmo 

identificador.  

 

 
Figura  5.3 - Exemplo do arquivo groupFD.xml 

 
O arquivo groupFD.xml é utilizado para carregar a configuração dos 

detectores a fim de realizar a criação do membership. Os grupos não são gerados 
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dinamicamente e a inserção e remoção dos detectores do membership ficará 

sendo responsabilidade do sistema que irá utilizar este modelo.  

Para carregar as informações contidas neste documento XML é utilizada a 

tecnologia XPath. Essa linguagem permite selecionar e filtrar dados contidos em 

documentos XML. Sua sintaxe é bastante simples, sendo baseada em caminhos. 

Para criar o membro que será adicionado ao membership é utilizada a expressão 

/tf-group/member, que retorna todos os elementos member contidos no 

documento. Essa coleção de elementos é armazenada em um objeto NodeList, e 

após obtemos os valores de cada item do elemento member que são utilizados 

como parâmetro na criação do objeto membro. 

A classe FailureDetectorImpl é responsável por instanciar o Web Service 

que será utilizado pelo método Pull, para recepção das mensagens de notificação 

dos outros detectores, pela verificação do modo de monitoração (Pull ou Push) 

que será adotado, e pela inicialização da thread MonitoringTime que  é 

responsável por controlar o estado dos serviços locais (Suspeita ou Não 

Suspeita). Essa thread será discutida mais detalhadamente no item Monitoração 

Local. 

5.1.1.1 Monitoração Local  
 

Monitoração local é referente à monitoração entre detectores e serviços que 

executam no mesmo equipamento. Conforme descrito no item 5.1.1, o serviço 

define se irá utilizar o método de monitoração Pull, no qual ela envia ao monitor a 

mensagem “IsAlive”, ou o método Push, no qual o monitor envia a mensagem 

“AreYouAlive” e aguarda uma mensagem de resposta da réplica. A seguir é 

apresentada a implementação de cada um destes métodos. 

 

Método Pull  
 

 Caso seja escolhido o método Pull, é utilizado o Web Service instanciado 

pelo FailureDetectorImpl. Essa classe chama o método startWS da classe 

EndpointWS.  
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Para o modelo apresentado, o uso de um container seria desnecessário, 

visto que as facilidades oferecidas pelos mesmos não seriam empregadas e 

apenas tornaria a aplicação mais pesada. Logo optou-se por utilizar  a classe 

Endpoint fornecida pela API JAX-WS, essa permite a publicação de uma URL sem 

a existência um container. Conforme pode ser verificado na Figura 5.4, a classe 

EndpointWS cria o Web Service e realiza a publicação do mesmo na URL 

especificada. 

 

 
Figura  5.4 - Publicação do Web Service 

 
O Web Service possui o método updateComponent, que deverá ser 

acionado pela réplica. Esse método espera receber como parâmetro o status do 

serviço em forma de uma string (IsAlive) e efetua a atualização da variável 

lastMonitoring, que pertence à classe FailureDetectorImpl, conforme apresentado 

na Figura 5.5. 
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Figura  5.5 - Método updateComponent 

 
As anotações precedidas pelo caractere @ são facilidades da API JAX-WS, 

que permitem realizar o mapeamento do código Java para WSDL.  A anotação 

@OneWay significa que a mensagem é enviada do cliente para o serviço sem 

resposta do servidor, pois o método updateComponent implementa o modelo Pull. 

Após concluir a implementação do Web Service utilizando as anotações é 

necessário executar a ferramenta wsgen, que integra o Java, para gerar o arquivo 

WSDL e demais artefatos necessários para invocação dos serviços. A geração 

destes arquivos é realizada de forma bastante simples, sendo efetuada em 

apenas uma linha de comando conforme a Figura 5.6. A biblioteca apontada no 

class path é referente ao Web Service que, neste caso, utiliza o sistema de 

tolerância a faltas. 

 

 
Figura  5.6 - Wsgen 

 
Após execução do wsgen, é possível inicializar o Web Service e acessar o 

arquivo WSDL pela URL informada em groupFD.xml. A Figura 5.7 apresenta 

alguns trechos do arquivo WSDL gerado; o arquivo completo pode ser verificado 

no ANEXO 1, no qual pode-se observar no elemento portType que a operação 

sendNotifyFD possui os métodos de entrada e saída, enquanto que a operação 
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updateComponent possui apenas o método de entrada, devido à anotação 

Oneway. 

 
Figura  5.7 - Arquivo WSDL 

 
O Web Service foi implementado com um interceptador (handler) de 

mensagens inserido na camada SOAP com o uso da API JAX-WS. Handlers 

atuam entre as invocações de serviços e permitem efetuar processamento 
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adicional em tempo de execução nas mensagens de entrada e saída.  Um handler 

escrito utilizando JAX-WS deve implementar no mínimo três métodos básicos:  

• handleMessage () : É chamado por mensagens de entrada e saída. Retorna 

um boolean. Caso o retorno seja false, o serviço solicitado não é 

executado. 

• handleFault() : É chamado quando a mensagem SOAP contém um 

protocolo de falta. Quando este método é acionado, o serviço solicitado não 

é executado.   

• close(): É chamado após a conclusão do processamento de todas as 

mensagens por todos os handlers para cada Web Service invocado. 

 

O método handleFault foi implementado para bloquear a tentativa de 

execução do método updateComponent caso a mensagem SOAP contivesse o 

elemento Fault, prevendo que a aplicação do cliente, mesmo falha, permaneça 

enviando heartbeats. O método handleMessage é utilizado para verificar se o 

elemento status da mensagem entrante possui o conteúdo IsAlive; se não possuir, 

o serviço solicitado não será executado. O conteúdo do elemento status é 

analisado através da linguagem XPath. 

A Figura 5.8 apresenta a estrutura da classe HandleWS, que é referenciada 

no arquivo handlers.xml. O método getHeaders é abstrato da classe 

SOAPHandler, e portanto precisou ser implementado. 
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Figura  5.8 - Estrutura da classe HandlerWS 

 

Na Figura 5.9 pode-se verificar como ocorre, no método Pull, a interação 

entre a aplicação do cliente e o detector de falha. Não foi representado um handler 

no lado da aplicação, porém não há problemas caso o cliente tenha esta facilidade 

implementada. 

 
Figura  5.9 - Estrutura da classe HandlerWS 
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Método Push 

 

O método Push foi implementado através do desenvolvimento de um cliente 

de Web Service. Quando a classe FailureDetectorImpl identifica que a réplica 

optou por utilizar o Push, ele instancia um objeto da classe  ClientWS. Esta é uma 

thread que, de tempos em tempos, envia uma mensagem “AreYouAlive” à réplica 

e aguarda um retorno.   

As mensagens SOAP são criadas e enviadas utilizando a API SAAJ, que 

possibilita a construção manual de mensagens de acordo com as especificações 

SOAP 1.1, assim como possibilita o envio destas. Uma mensagem SOAP é 

gerada utilizando a classe SOAPMessage, que inclui métodos para manipular todo 

o conteúdo da mensagem, como os campos header, envelope e body. 

Em seguida é criado o objeto de conexão, SOAPConnection, utilizado para 

enviar mensagens diretamente sobre uma URL seguindo o paradigma 

requisição/resposta. Mensagens são enviadas usando o método call, que envia a 

mensagem e bloqueia até obter a resposta. O valor de resposta do método call é 

um objeto SOAPMessage, que é a resposta à mensagem enviada. Os parâmetros 

message e endpoint do método call são, respectivamente, a mensagem enviada e 

o endereço para o qual a mensagem será enviada. Ao receber a resposta, a 

variável lastMonitoring é atualizada. 
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A Figura 5.10 apresenta alguns fragmentos da classe ClientWS. 

 

 
Figura  5.10 - Fragmentos da classe ClientWS 

 

Thread MonitoringTime 
 

Esta thread é responsável pela monitoração do conteúdo da variável 

lastMonitoring, que armazena o tempo no qual a réplica enviou uma mensagem ao 

detector pela última vez. Conforme visto anteriormente, esta variável é atualizada 

pelo método Pull quando a réplica aciona o serviço disponibilizado no Web 

Service, ou pelo método Push, quando o mesmo recebe a resposta da réplica. 
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A variável attempt também é considerada; se após o intervalo de 

monitoração configurado a réplica não enviar uma mensagem indicando que está 

ativa, o detector irá efetuar nova monitoração após o intervalo configurado na 

variável attemptInterval até exceder o número de tentativas. Após este limite ser 

ultrapassado, esta thread chama o método de notificação. 

A variável lastMonitoring é acessada através do método getLastMonitoring, 

que é declarado como synchronized, evitando que mais de uma thread o acesse 

ao mesmo tempo. 

A Figura 5.11 apresenta alguns trechos do código da thread 

MonitoringTime. 

 

 
Figura  5.11 - Fragmentos da Thread MonitoringTime 
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5.1.1.2 Monitoração remota 
 

Conforme informado no Capítulo 4, a monitoração remota é baseada em 

uma anel virtual, no qual cada detector irá monitorar seu vizinho posterior na 

seqüência do vetor que compõe o membership.  O primeiro elemento do vetor de 

detectores irá iniciar a monitoração remota e será monitorado pelo último 

elemento, fechando o anel. 

A classe FailureDetector mantém referência para o próximo vizinho de cada 

detector  e possui o método monitoringNextFD, responsável por inicializar a thread 

MonitoringNextFD, que monitora a falha no vizinho. Essa verificação é realizada 

através do envio de uma mensagem SOAP para seu vizinho. Este terá 

disponibilizado em seu Web Service o método confirmActivity, que espera receber 

como parâmetro uma String AreYouAlive. Neste caso, optou-se por utilizar o envio 

da mensagem utilizando a classe HttpUrlConnection, que permite configurar um 

timeout para a conexão.  

O conteúdo da mensagem de retorno não precisa ser analisado, pois 

estamos considerando como falha a parada do equipamento e, neste caso, a 

mensagem simplesmente não seria retornada. O detector que enviou a mensagem 

irá aguardar a resposta de confirmação de recepção da mensagem. Se o timeout 

da conexão for excedido e o número de tentativas for superior a 0 (zero), uma 

nova conexão será realizada conforme o intervalo entre tentativas configurado. 

Caso o número de tentativas também seja excedido, o detector irá acionar o 

mecanismo de notificação, enviando na mensagem o oid da réplica faltosa. Sendo 

que o oid refere-se ao item memberOid do arquivo de configuração. 

Quando a conexão é realizada com sucesso, o método confirmActivity, no 

próximo detector do anel, é acionado e este chama o método local 

monitoringNextFD, iniciando o processo em um novo membro. A Figura 5.12 

apresenta o diagrama de seqüência com o cenário da monitoração remota sem a 

ocorrência de falhas. O cenário descrito no diagrama representa a monitoração 

remota do detector fd1 sobre o fd2, ao ser acionado este último executa os 

mesmos passos efetuados por fd1. 
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Figura  5.12 - Diagrama de Seqüência da Monitoração Remota 
 

O timeout para detecção da falha entre um detector e seu respectivo 

vizinho, denominado na Figura 5.12 como monitorInterval, é obtido através da 

divisão da variável monitorInterval pela quantidade de detectores que constituem o 

membership e somando este resultado ao delay da rede. 

Prevendo o caso de um detector falhar logo após responder a mensagem 

de seu vizinho anterior e sem conseguir enviar a mensagem para seu vizinho 

posterior, foi criada a variável lastMonitoringGroup. Esta é atualizada quando o 

método monitoringNextFD é acionado e permanece sendo monitorada, 

exatamente como a variável lastMonitoring, enquanto o anel é percorrido, 

conforme pode ser observado nas mensagens 2 e 6 do diagrama de seqüência da 

Figura 5.12 . Se o timeout, que neste caso é o valor da variável monitorInterval, for 

atingido, o detector que identificou o estouro do timeout irá enviar uma notificação 

contendo na mensagem o oid da réplica faltosa. 

Após a notificação da falha, o detector responsável pela notificação deverá 

acionar o método monitoringNextFD, dando continuidade à monitoração. 
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5.1.1.3 Notificação 
 

A notificação de falhas foi implementada com base no padrão Observer, 

que permite avisar aos objetos interessados sobre as falhas de outros objetos 

através de uma implementação flexível, com baixo acoplamento. O Observer 

utiliza interfaces para efetuar o envio de informações entre os objetos. 

Foi implementada a classe NotifierEvent, responsável por armazenar o 

evento a ser enviado, que neste caso é um objeto Message. Este objeto possui 

um oid referente a mensagem, o membro do grupo de detectores que gerou a 

mensagem e a mensagem, que é uma string contendo o status e o oid da réplica. 

Para a notificação, também foi criada a interface NotifierEventListener, que 

declara o método notify, chamado pelo FailureDetector para efetuar a notificação e 

que será implementado pelos listeners3. 

O detector irá armazenar uma coleção com a relação dos objetos a serem 

notificados, que será fornecida durante a inicialização do sistema. Com a 

notificação da falha, esses objetos ficarão responsáveis por retirar a réplica faltosa 

do membership. A Figura 5.13 apresenta a classe FailureDetectorImpl com a 

implementação dos métodos relacionados à notificação. 

Pode-se observar na Figura 5.13, no método startNotify que além da 

notificação para os listeners, o detector também envia uma mensagem ao grupo. 

Esta mensagem será recebida pelo membership, com o objeto message como 

parâmetro, e encaminhada via mensagem SOAP, com um array como parâmetro 

contendo o oid do membro e a mensagem propriamente dita, aos demais 

detectores através do método sendNotify, disponibilizado pelo Web Service  de 

cada detector. Após receber essa mensagem, cada detector irá notificar aos seus 

listeners locais que houve a falha de uma réplica. 

Após as notificações aos elementos registrados, faz-se o cálculo para 

identificação do novo vizinho, e a variável lastMonitoringFD é atualizada com o 

tempo corrente, permitindo que após a detecção de uma falha o processo de 

monitoração seja reiniciado. 

                                                 
3  Listeners são os objetos a serem notificados. 
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Quando a notificação é referente a um equipamento remoto, o detector de 

falha faltoso é excluído do seu respectivo membership. 

 

 
Figura  5.13 - Métodos de Notificação 

 

5.1.2 Recuperação de Falhas 
 

A recuperação de falhas utiliza o arquivo groupRecover.xml semelhante ao 

groupFD.xml utilizado pelo módulo de detecção, porém contendo as informações 

referentes aos equipamentos disponíveis para recuperação. Como no módulo de 

detecção, o grupo não é criado dinamicamente, logo esse arquivo é utilizado para 

inicializar o membership de recuperação.  

O módulo de recuperação possui um Web Service implementado pela 

classe RecoveryDaemonServiceImpl que contém os métodos acionados para 

inicialização da recuperação. Conforme pode ser observado na Figura 5.14, essa 
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classe estende a interface NotifierEventListener, e conseqüentemente implementa 

o método notify, estendido da interface, e o método startMemberRecovery, que 

aciona a fábrica de serviços e de detectores. 

No método notify, uma mensagem SOAP é criada utilizando a API SAAJ 

para acionar o método startMemberRecovery, disponibilizado como um serviço. O 

envio da mensagem é realizado utilizando o protocolo HTTP.  

A inicialização do sistema é realizada pelo módulo de recuperação. Após a 

criação do membership de recuperação, é acionado o método 

startMemberRecovery, que verifica se o oid da máquina atual pertence ao 

membership de recuperação.  Em caso positivo, nenhuma operação é efetuada e 

a recuperação permanece com seu Web Service ativo, aguardando ser acionada. 

Entretanto, se seu oid não pertencer ao grupo de recuperação, o método 

createMember, da classe RecoveryFactory, é chamado e o serviço e o detector de 

falhas serão inicializados. A inicialização do serviço e do detector de falha é 

realizada pela classe Runtime, do Java, passando os executáveis destas duas 

aplicações. 

Assim que o detector identifica uma falha, o módulo de recuperação é 

notificado. Ao acionar o método notify, a recuperação irá primeiro verificar se o 

conteúdo da mensagem indica que o status é Suspect; se não for, nenhuma 

operação será realizada. Caso contrário, será verificado se o oid do host presente 

na mensagem encaminhada pelo detector é igual ao id da máquina na qual a 

recuperação está atuando. Se o oid for referente ao da máquina local, será dado 

início ao processo de recuperação local, caso contrário um host disponível para 

recuperação será acionado. 
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Figura  5.14 - Estrutura da classe RecoveyFactoryImpl 

 
O método createMember consiste em criar novamente o serviço e, se a 

recuperação for remota, o detector. Antes de incluir o novo detector no 

membership, essa máquina será removida do grupo de hosts disponíveis para 

recuperação. Depois de concluída a criação, é enviada uma mensagem aos 

objetos notificados que a nova réplica não é suspeita, logo eles serão 

responsáveis por a incluírem no membership. A Figura 5.15 apresenta o diagrama 

de seqüência com o cenário de uma recuperação remota, sendo fd1 o objeto de 

detecção que identifica a falha e ws2 o Web Service de um equipamento 

disponível para recuperação. 

 

 
Figura  5.15 - Diagrama de Seqüência da Recuperação Remota 
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5.2 Avaliação de Desempenho 
 

Foram realizados testes com o objetivo de avaliar o desempenho da infra-

estrutura desenvolvida. 

 

5.2.1 Ambiente de Testes 
 

Os testes foram realizados em uma rede de 100Mbps utilizando duas 

máquinas com as configurações apresentadas na Tabela 5.1. 

 
 Processador  Memória (MB) Sistema 

Operacional 

Equipamento 1 AMD Sempron 1.8 

GHz 

512 Windows XP 

Equipamento 2 AMD Sempron 1.8 

GHz 

512 Windows 2000 

Tabela   5.1 - Equipamentos de Testes 

5.2.2 Testes 
 

Os testes foram elaborados com duas réplicas, de forma que uma máquina 

era responsável pelo monitoramento da outra, em cada equipamento era 

executado um módulo de recuperação que acionava um detector e um serviço. 

Quando um serviço era parado o detector notificava a falha e o módulo de 

recuperação recriava o serviço. 

Durante os testes foram monitorados dois recursos: memória e 

processamento. Em relação ao consumo de CPU identificamos que há um pico de 

uso de 2% quando a aplicação é inicializada, após esse passo o consumo se 

mantém próximo a zero porcento, independente do intervalo de monitoramento 

configurado (realizados testes com valores entre 1 e 30s). A aplicação consome 

em média 30 MB de memória durante sua execução. 

Para a monitoração local, utilizando o método Push, foram realizadas 

medições de tempo entre a notificação e a recuperação do serviço, identificando 



 69 

que o sistema precisa em média de 97,2 ms, considerando desvio padrão de 

30,12 ms, após a notificação da falha para recuperar um serviço faltoso. Sendo 

que este valor poderá variar conforme a configuração e sobrecarga do 

equipamento que hospeda o serviço.  

A Figura 5.16 apresenta um gráfico com as 10 medidas obtidas e o tempo 

de recuperação que cada uma apresentou. 
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Figura  5.16 - Tempo de Recuperação 

 

 O tempo entre a falha do serviço e a notificação varia conforme o intervalo 

de monitoração e o número de tentativas armazenados nos arquivos de 

configuração. Os testes com a monitoração local foram realizados com o intervalo 

de monitoramento igual a 10 segundos e apenas uma  tentativa.  

  

5.3 Considerações Finais do Capítulo 
 

Este capítulo apresentou os detalhes de implementação da arquitetura de 

detecção e recuperação de faltas desenvolvida. O modelo apresentado utilizou 

mensagens SOAP para a comunicação entre objetos remotos, garantindo a 

interoperabilidade do sistema. O modelo permite a configuração dos intervalos de 
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monitoração, bem como a escolha do método de monitoração através de arquivos 

de configuração. 

O módulo de detecção permite identificar falhas do tipo “crash” nos serviços 

locais e nos equipamentos que possuem serviços disponibilizados, através da 

monitoração entre detectores. Entretanto, a falha de um detector irá fazer o 

sistema considerar o serviço por ele monitorado falho. 

O módulo de recuperação evita a degradação do sistema devido à falha dos 

serviços. A detecção de falhas em Web Services é um assunto bastante discutido, 

entretanto são poucos os sistemas que se preocupam com a recuperação. 
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6 Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

6.1  Conclusão 
 

Com o crescente uso de aplicações na Internet, surgiu a necessidade de 

interoperabilidade entre essas soluções, logo os Web Services tornaram-se uma 

opção para suprir essa exigência. Entretanto, algumas aplicações requerem 

também confiabilidade e alta disponibilidade, visto que não podem ficar propensas 

a falhas do sistema.  

A arquitetura de Web Services e as técnicas de tolerância a faltas foram 

pesquisadas e estudadas, permitindo propor um modelo para detecção e 

recuperação de falhas em Web Services que provê a confiabilidade e 

disponibilidade necessárias a esses sistemas.  Baseado neste modelo um 

protótipo foi implementado e testado, comprovando sua eficiência na detecção e 

recuperação de falhas em Web Services. 

O modelo proposto não interfere no funcionamento dos serviços já 

existentes, exigindo apenas que os mesmos implementem um método de 

monitoração para envio e/ou recepção de mensagens heartbeats. As mensagens 

trocadas entre objetos remotos são todas realizadas utilizando o protocolo SOAP 

sobre HTTP, mantendo a interoperabilidade oferecida em Web Services.  

A infra-estrutura apresentada contribui para o aumento da qualidade 

prestada pelos Web Services, visto que permite aos mesmos oferecer garantias 

de que permanecerão funcionando conforme suas especificações mesmo na 

presença de falhas. 

Pode-se destacar também como vantagem do modelo implementado a 

independência da intervenção humana. Como pôde ser verificado nos testes, o 

sistema permite que um serviço seja recuperado em um intervalo de até 104ms 

após a notificação da sua falha. Um ser humano não seria mais ágil que o sistema 

na recuperação do serviço. Conforme citado no Capítulo 1, para sistemas do tipo 

missão critica a garantia de disponibilidade dos serviços é fundamental, e quanto 
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mais rápido ocorre a recuperação do serviço menores são as chances do próprio 

sistema de detecção e recuperação parar por degradação.  

 

6.2  Trabalhos Futuros 
 

Como trabalhos futuros é proposta a implementação de uma interface de 

monitoração que possibilite ao administrador das aplicações a alteração dos 

parâmetros necessários para o sistema de tolerância a faltas, substituindo a 

edição manual dos arquivos de configuração citados no Capítulo 5.   

No modelo apresentado, os memberships são criados de forma estática 

através de arquivos de configuração. Seria interessante o estudo e a 

implementação da criação desses grupos de forma dinâmica, através da 

descoberta na rede de réplicas de um mesmo serviço, de forma a definir o 

membership do grupo. 

A arquitetura proposta somente recupera serviços sem estado, logo seria 

interessante aperfeiçoar o módulo de recuperação. Considerando que cada 

serviço seja responsável por salvar localmente seus estados através de técnicas 

de armazenamento de logs e checkpoints sincronizados, o módulo de recuperação 

conseguiria restaurar o estado dos serviços recuperados com base nos arquivos 

de log. 

No modelo apresentado não foi desenvolvido suporte para comunicação 

entre grupos de detectores e de recuperação. Entretanto, esse suporte permitiria 

ao sistema disponibilizar serviços em redes diferentes, e a comunicação entre 

grupos distribuídos em redes distintas seria facilitada devido ao modelo adotar o 

protocolo SOAP. 

O SOAP possui diversas vantagens, como a transparência em firewalls, 

porém também apresenta algumas desvantagens, como maior consumo de CPU e 

memória devido à geração e análise de documentos XML. Logo é interessante 

aperfeiçoar o sistema de forma a permitir a comunicação utilizando outros 

protocolos, permitindo a escolha destes conforme a situação.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – WSDL Gerado pelo Detector de Falhas 
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Abstract. Web services technology emerged from the diffusion of distributed 
computational environments, and it aimed at guaranteeing communication 
interoperability between applications. Distrtibuted systems may present flaws 
which might result in considerable loss. One of the solutions adopted to guarantee 
the reliability of a given system is the adoption of fault tolerance techniques, such 
as failure detection and recovery. With the aim of minimizing problems caused by 
failure in Web services, this paper defined a framework to detect and recover 
failure in web services applied to different equipment, so as to allow higher 
quality of the available services.  

Resumo. A tecnologia de Web Services surgiu a partir da difusão dos ambientes 
de computação distribuída, visando garantir interoperabilidade na comunicação 
entre aplicações.  Sistemas distribuidos podem apresentar falhas resultando em 
perdas consideráveis. Uma das formas adotadas para garantir a confiabilidade 
de um sistema é a adoção de técnicas de tolerância a faltas, como a detecção e  a 
recuperação de falhas.  Visando minimizar os transtornos provocados pelas 
falhas em Web Services, este trabalho definiu uma infra-estrutura para detecção 
e recuperação de falhas em Web Services replicados em equipamentos diferentes, 
a fim de proporcionar maior qualidade nos serviços disponibilizados. serviços 
localmente ou em outra plataforma, quando necessário. 

1. Introdução 

Com o avanço das tecnologias de informação e com a crescente popularização da Internet, 
passou-se a exigir cada vez mais poder de processamento e capacidade de armazenamento 
dos sistemas computacionais. Sistemas centralizados deixaram de ser suficientes para suprir 
as necessidades de desempenho, abrindo espaço para os sistemas distribuídos. E com esses 
sistemas surgiu a necessidade por garantias de confiabilidade. 

 O presente trabalho propõe uma solução de detecção e recuperação de falhas em 
sistemas baseados em Web Services que garanta a confiabilidade e a disponibilidade 
necessárias ao perfeito funcionamento destes serviços. 
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2. Web Services 

Web Services são capazes de permitir a interligação entre diferentes sistemas operacionais, 
hardware e linguagens de programação fundamentados apenas no que a Internet nos oferece 
atualmente. Aplicações podem ser desenvolvidas baseadas em diversos componentes de 
fornecedores diferentes e geograficamente dispersos. A união de ferramentas distribuídas, 
proporcionada pelos Web Services, marca um passo importante para a indústria, que tem a 
possibilidade de desenvolver novos serviços em diversas áreas, além de reduzir custos com 
o uso de componentes já desenvolvidos e disponibilizados na Internet.  (NEWCOMER, 
2002) 

2.1. Arquitetura SOA 

Os Web Services estão fundamentados na arquitetura orientada a serviço, que vem sendo 
muito bem aceita no mercado de software, pois nos últimos anos as empresas migraram 
para ambientes distribuídos com grande variedade de hardware, software e aplicações. As 
arquiteturas orientadas a serviço contornam essas dificuldades por se basearem no reuso do 
serviço que são focados na funcionalidade e estas são invocadas pelos clientes através de 
interfaces. (SINGH et al., 2004) 

 Esta arquitetura é modelada de forma a fornecer serviços para clientes, que podem 
ser aplicações ou serviços distribuídos, em uma rede através de interfaces de publicação e 
descoberta (PAPAZOGLOU, 2003).  

 A visão básica da SOA está voltada para serviços, que são a representação de uma 
atividade de negócios do mundo real, significativa para o usuário final e encapsulada em 
uma solução de software. (STOJANOVIC, DAHANAYAKE e SOL, 2004). Entretanto, 
SOA não é baseada apenas em serviços, ela é fundamentada no relacionamento entre três 
participantes: consumidor de serviços, registro de serviços e provedor de serviços 
(TALAEI-KHOEI et al., 2005). Essas três entidades executam operações de pesquisa, 
publicação e ligação. (SANTOS, 2005) 

 A Figura 2.1 apresenta o modelo conceitual da SOA que mostra a interação entre 
esses participantes. 
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Figura 1 - Modelo SOA 

2.2. Arquitetura Web Services 

A adoção de padrões abertos e amplamente disponíveis é a grande vantagem dos Web 
Services em relação a sistemas distribuídos como CORBA (OMG, 2006) e DCOM 
(MICROSOFT, 2006). Os Web Services são fundamentados em padrões consolidados que 
garantem aceitação e interoperabilidade. 

 A padronização possibilita que clientes implementados em qualquer plataforma 
requisitem o serviço desejado, assim como clientes podem pesquisar e utilizar serviços sem 
se preocuparem com detalhes de implementação (SINGH et al., 2004).  

 Conforme Singh et al. (2004), os principais padrões utilizados na implementação de 
Web Services são: 

Linguagem de marcação comum – É utilizada para simplificar a comunicação entre 
consumidores, fornecedores e registros de serviços. A compreensão entre as informações 
trocadas é facilitada devido ao uso de tags de marcação. A adoção de linguagens de 
marcação substitui o uso de interpretadores e tradutores, que são menos eficientes. A 
linguagem adotada em Web Services, que serve como base para os demais padrões 
utilizados, é a XML (Extensible Markup Language); 

Formato de mensagem comum – O uso de um formato comum para as mensagens 
possibilita que consumidores, fornecedores e registros se comuniquem mesmo sem 
conhecerem um ao outro. O protocolo SOAP define o formato de mensagens utilizado em 
Web Services; 

Formatos de especificação de serviço comum – São utilizados pelos fornecedores para 
especificarem detalhes do serviço disponibilizado como, por exemplo, o tipo ou a forma de 
acesso ao serviço. WSDL (Web Services Description Language) é a linguagem padrão em 
Web Services para descrição de serviços; 

Recursos comuns para pesquisa – É necessário que haja um local comum no qual 
fornecedores possam registrar seus serviços e consumidores possam pesquisar. UDDI 
(Universal Description, Discovery and Integration) é utilizado por Web Services para 
especificar recursos comuns. 

   Registro  
de Serviços 
 

Consumidor 
de Serviços 

Provedor  
de Serviços 

Publica 

  Liga 
(Bind) 
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3. Tolerância a Faltas 

O objetivo de sistemas tolerantes a faltas é fornecer “confiança no funcionamento”, de 
forma a permitir que o sistema permaneça executando suas funções mesmo na presença de 
um determinado número de falhas (NELSON, 1990).  

 A “confiança no funcionamento” representa a probabilidade do sistema comportar-
se de acordo com a especificação e é constituída por três partes: as ameaças aos atributos e 
os meios adotados para obterem confiança no funcionamento.  (AVIZIENIS, LAPRIE e 
RANDELL, 2000) (VERISSIMO e RODRIGUES, 2001).   

 Um serviço é considerado falho se ele não se comporta de forma consistente com as 
suas especificações.  A falha é a observação externa do efeito do erro, através da 
identificação por parte do usuário de que o sistema não está operando conforme o 
especificado. Uma mesma falha pode ser provocada por diferentes erros. O erro ocorre 
devido a uma falta caracterizando o estado errôneo do sistema, sendo que um mesmo erro 
pode ser provocado por faltas distintas. A falta é um defeito de origem externa ou interna 
que ocorre no sistema, que pode ficar dormente por um tempo, até ser ativada (CRISTIAN, 
1993) (VERISSÍMO e RODRIGUES, 2001) (FAVARIM, 2003). 

 A relação dos atributos necessários para medir e validar o grau de “confiança no 
funcionamento” do sistema varia conforme a literatura adotada. Veríssimo e Rodrigues 
(2001), listam os seguintes atributos: Confiabilidade (reliability), Disponibilidade 
(availability), Segurança (safety) e Manutenabilidade (maintainability). 

3.1. Detecção de falhas 

Uma forma de construir sistemas que garantam “confiança no funcionamento” é 
implementar a detecção de falha seguida da recuperação da mesma.  

Para efetuar a detecção de falha de um determinado componente é necessário outro 
componente – o detector de falha – e um canal de comunicação entre esses elementos de 
forma que o comportamento do observado possa ser monitorado. O detector de falhas deve 
ser desenvolvido de forma a apresentar maior confiabilidade que os monitorados e de tal 
maneira que as conseqüências de sua falha sejam menos severas que a sua ausência. O 
canal de comunicação pode dificultar a tarefa de alcançar a confiabilidade do detector de 
falhas, visto que se o mesmo permitir perda ou atraso de informações, será impossível 
distinguir entre a falha de um componente monitorado e o comportamento imperfeito do 
canal (VERISSIMO e RODRIGUES, 2001). 

 Um componente é considerado correto se ele apresenta evidências de que está ativo. 
A maneira de identificar a atividade de um componente depende do protocolo de detecção 
adotado. Uma forma de monitoração é fazer com que os componentes observados enviem 
periodicamente mensagens do tipo “I’m alive”, também conhecidas como heartbeats, sendo 
que quando o detector não receber a mensagem ele considera que o monitorado falhou. 

3.2. Recuperação de falhas 

Após uma falha, o componente deve estar habilitado a reiniciar seu funcionamento a partir 
de um estado consistente e, preferencialmente, não muito distante do ponto de parada.   
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 Além da disponibilidade, é importante garantir que, em caso de falha, os estados 
não sejam perdidos. Pra alcançar esse objetivo, o estado deve ser salvo em um repositório 
estável que forneça persistência, confiabilidade, baixa probabilidade de perda e de 
corrupção das informações. O estado salvo é chamado de checkpoint. Nenhuma mensagem 
pode ser trocada entre o último checkpoint e o momento da parada. 

 O checkpoint pode ser coordenado, no qual todos os processo o efetuam no mesmo 
instante, ou não coordenado, no qual os processos realizam checkpoint independente uns 
dos outros. 

 Existem ações como, por exemplo, alterações no ambiente e mensagens enviadas, 
que não podem ser refeitas ou repetidas por risco de tornarem o comportamento do sistema 
inconsistente. Esses tipos de ações são armazenadas em arquivos de logs que permitem a 
replicação das mesmas após a recuperação do estado através do checkpoint. 

 Na recuperação são utilizados protocolos Atomic Commitment para permitir que 
transações executadas não sejam erroneamente abortadas. A reintegração de componentes 
ao grupo também exige a adoção de protocolos específicos, pois é necessário atualizar o 
estado do novo elemento conforme os demais. Para isso são utilizados protocolos 
denominados State-transfer. 

4. Arquitetura para detecção e recuperação de falhas em Web Services 
Um Web Service deve garantir aos seus usuários, entre outros requisitos, disponibilidade, 
confiabilidade, integridade, vazão, segurança e acessibilidade. O modelo proposto neste 
trabalho visa inserir na estrutura dos Web Services o conceito de tolerância a faltas, 
fornecendo aos clientes disponibilidade, confiabilidade e transparência a faltas. A utilização 
de técnicas de replicação é a base da arquitetura proposta para garantir a tolerância a faltas 
em Web Services, atendendo aos requisitos citados anteriormente.  

4.1. Modelo do Sistema 

Um sistema distribuído é representado por um conjunto de processos que se comunicam 
enviando e recebendo mensagens através de um canal de comunicação (DEFAGO, 
HAYASHIBARA, KATAYAMA, 2003). Neste trabalho será considerado que o meio de 
comunicação apresenta alguma confiabilidade, ou seja, estima-se que as mensagens não 
serão perdidas ou corrompidas. 

 Será considerado que os processos falharão apenas por parada, visto que, 
abrangendo este tipo falha, as necessidades de muitos sistemas são atendidas 
(COULOURIS, DOLLIMORE e KINDBERG, 2001). Processos falhos serão recuperados 
de forma a evitar que o sistema pare por degradação das réplicas. Sendo que a recuperação 
dos serviços monitorados será realizada considerando-se que os mesmos não possuem 
estado. 

 A infra-estrutura desenvolvida é dividida em dois módulos: detecção de falhas e 
recuperação de serviços. A detecção é subdividida em dois módulos: monitoração das 
réplicas e notificação das falhas.  

 Cada equipamento que possuir um serviço sendo executado terá também o módulo 
de recuperação, que será responsável pela inicialização do sistema, e o detector de falha. A 
comunicação entre os módulos situados em equipamentos distintos será sempre realizada 
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utilizando o protocolo SOAP sobre HTTP. O mesmo ocorre com a comunicação interna 
entre os módulos de recuperação e detecção e entre esses e o serviço.  

4.2. Detecção de Falhas 

O módulo de detecção de falhas é responsável por iniciar a monitoração de cada serviço, 
sendo que neste trabalho será considerado um serviço por equipamento, e realizar a 
notificação das falhas. Cada detector possui uma lista de aplicações, registradas localmente, 
que devem ser notificadas quando necessário. Na presença de falhas, o detector envia uma 
mensagem à sua lista de notificadores, e encaminha também uma mensagem aos demais 
detectores, de forma que estes possam informar o ocorrido às suas respectivas relações de 
notificadores. Dessa forma, todos os envolvidos no processo de detecção ficam cientes da 
falha de uma determinada réplica, e deixam de dirigir requisições a esta.  

 Quando uma falha for identificada, o sistema de recuperação será acionado a fim de 
impedir que o serviço fique indisponível devido à degradação das réplicas do grupo. Neste 
estudo, considera-se que os serviços serão disponibilizados em equipamentos que 
pertençam à mesma rede.  

4.3. Monitoração 

Há dois tipos de monitoração: a local, na qual o monitor observa um serviço identificando 
as falhas deste, e a remota, na qual os detectores são responsáveis por monitorar uns aos 
outros, identificando possíveis falhas dos equipamentos. 

 A monitoração local será realizada através da troca de mensagens entre objetos 
monitores e monitoráveis. Nesse caso o monitor será responsável por monitorar apenas o 
serviço disponibilizado no mesmo equipamento no qual ele é executado. Existem 
basicamente dois métodos que são utilizados para monitoração: Push e Pull. No método 
Pull, os objetos monitoráveis periodicamente enviam mensagens do tipo “I am alive!” 
(heartbeats) aos detectores, informando que estão ativos. Se o detector não receber a 
mensagem no limite de tempo esperado, ele passa a suspeitar do serviço. A desvantagem 
desse método é que o objeto monitorado precisa conhecer a freqüência em que as 
mensagens devem ser enviadas.  No método Push os detectores periodicamente enviam 
mensagens do tipo “Are you alive?” aos objetos monitoráveis, questionando se os mesmos 
estão ativos, e aguardam o serviço responder. Se a resposta não chegar no limite de tempo 
esperado, o detector passa a suspeitar do objeto monitorado. Porém, a necessidade da troca 
de duas mensagens entre monitores e monitorados provoca aumento do tráfego na rede.  

 Tendo em vista que um método complementa o outro - enquanto o Push reduz o 
tráfego na rede, o Pull não exige que o objeto monitorado tenha conhecimento de 
parâmetros do sistema - será permitido ao serviço optar por qual método irá utilizar, 
informando-o em um arquivo de propriedades, no qual são definidos alguns requisitos 
necessários para a inicialização da monitoração. 

 Quando a réplica optar por utilizar o método Pull, o monitor irá utilizar o Web 
Service inicializado na carga inicial do sistema, que estará preparado para receber 
mensagens SOAP “I am alive!”. Logo, a réplica deverá acionar o serviço disponibilizado, 
enviando essas mensagens. O conteúdo da mensagem será analisado, verificando se este 
está realmente correto. 
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 Quando a réplica optar pelo método Push, ela deverá se responsabilizar por 
instanciar um Web Service, pois o monitor irá acionar o serviço disponibilizado pela 
réplica, enviando mensagens SOAP “Are You Alive”, e aguardará o retorno de respostas do 
cliente. 

 Além da monitoração dos serviços, os detectores irão monitorar uns aos outros, 
realizando a detecção de falhas provocadas pela parada de equipamentos que possuem 
serviços rodando.  Ou seja, os monitores irão compor um anel virtual no qual cada membro 
monitorara o vizinho posterior da seqüência, e o último membro da seqüência monitora o 
primeiro. Nesse caso, se um detector falhar, os demais detectores irão considerar que a 
máquina associada àquele monitor sofreu uma falha.  

 Os detectores de falhas são do tipo imperfeito, isto é, determinam se um processo é 
suspeito de falha ou não. Conforme a visão do detector de falha, o objeto monitorável 
poderá assumir dois estados: 

Não suspeito – O objeto monitorável está enviando as mensagens de monitoramento, 
portanto é considerado ativo pelo monitor; 

Suspeito – O objeto monitorável não enviou as mensagens de monitoramento, portanto 
pode ter apresentado falha. 

4.4. Notificação 

Durante a monitoração, assim que o modelo identificar uma falha ele irá realizar a 
notificação. Cada detector irá possuir uma relação com objetos a serem notificados, sendo 
que esses objetos são locais, relacionados apenas à réplica monitorada e não ao sistema 
como um todo. 

 A cada falha o detector irá executar notificações a três grupos distintos: à lista de 
notificadores locais, ao objeto de recuperação local e a terceira será realizada ao grupo de 
detectores. Essa notificação aos detectores é necessária para que os objetos a serem 
notificados, relacionados as outras réplicas, estejam ciente sobre a falha das demais, 
evitando que continuem sendo enviadas mensagens à faltosa.   

 O sistema instancia um Web Service que, além do método para recepção dos 
heartbeats enviados pelas réplicas no método Pull, irá disponibilizar um segundo método 
para recepção das notificações enviadas pelos outros detectores. 

 A difusão das mensagens de notificação à lista de objetos registrados será realizada 
com o auxilio de um serviço de membership (pertinência), que será disponibilizado pelo 
sistema que irá utilizar o modelo de detecção e recuperação proposto. Considerando-se que 
o sistema já possui serviços replicados, e conseqüente precisa de informações de 
membership para efetuar o controle das réplicas, acreditamos que os sistemas que adotarem 
este modelo não terão dificuldades em cumprir essa exigência.  

4.5. Recuperação de Falhas 

A recuperação de falhas será acionada por meio das notificações. Neste modelo considera-
se que os serviços monitorados não armazenam estado, logo não é realizada a sincronização 
das réplicas na etapa de recuperação.  
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 Com a notificação, o elemento faltoso é removido do seu respectivo grupo, evitando 
que o problema se dissemine, prejudicando outros membros.  Ao concluir o isolamento do 
membro, será necessário iniciar o processo de recuperação. Neste caso ocorrerá à análise se 
a recuperação do membro será realizada no mesmo equipamento ou se haverá necessidade 
de encontrar outro local para restaurar o serviço.  Ao concluir a criação da nova réplica, 
esta será adicionada ao membership do grupo de réplicas do respectivo serviço.  

 O módulo de recuperação, assim como o módulo de detecção, possui um Web 
Service. Neste caso, o serviço é responsável pela execução do processo de recuperação. É a 
partir dele que os serviços e detectores, quando necessário, são criados. 

 Para facilitar a recuperação remota, será mantido, além do grupo dos detectores, um 
outro grupo composto pelos equipamentos nos quais novos serviços poderão ser criados. 
Nesses equipamentos fica ativo apenas o módulo de recuperação, pronto para ser acionado 
quando houver falha por parada de equipamento. 

5. Implementação da Arquitetura 

A implementação da Infra-estrutura apresentada foi realizada utilizando a linguagem Java 
Standard Edition, versão 6.0  (JAVASE, 2007). O NetBeans IDE 5.5 (NetBeans, 2007) foi 
utilizado como ferramenta de desenvolvimento. A API JAX-WS 2.0 (Java API for XML-
Based Web Services) (JAX-WS, 2007) foi empregada no projeto devido à simplicidade que 
proporciona no desenvolvimento de Web Services. A API SAAJ 1.3 (SOAP with 
Attachments API for Java) (SAAJ, 2007) auxiliou na construção manual e no envio de 
mensagens SOAP. A tecnologia XPath  (XML Path Language) (XPATH, 2007)  foi 
adotada para manipulação de algumas mensagens XML recebidas pelos Web Services. 

5.1. Detecção de Falha 

A classe FailureDetector é responsável pelo controle do módulo de detecção de falha, 
responsabilizando-se por iniciar os processos de monitoração e notificação. É uma classe 
abstrata responsável por inicializar o sistema de monitoração e notificação através da 
chamada do método startFD implementado pela classe FailureDetectorImpl, que estende 
FailureDetector. 

 Esse módulo depende de dois arquivos de configuração: memberFD.properties e 
groupFD.xml. O arquivo memberFD.properties possui informações referentes ao detector 
de falha necessárias para o processo de monitoração. Essas informações são mantidas em 
variáveis utilizadas pelo modelo para monitoração das réplicas.  

 O item memberOid, presente nos arquivos de configuração, é único para cada host, 
ou seja, em um determinado equipamento, o serviço, o detector e a recuperação possuem o 
mesmo identificador.  

 O arquivo groupFD.xml é utilizado para carregar a configuração dos detectores a 
fim de realizar a criação do membership. Os grupos não são gerados dinamicamente e a 
inserção e remoção dos detectores do membership ficará sendo responsabilidade do sistema 
que irá utilizar este modelo.  
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 Para carregar as informações contidas neste documento XML é utilizada a 
tecnologia XPath. Essa linguagem permite selecionar e filtrar dados contidos em 
documentos XML. Sua sintaxe é bastante simples, sendo baseada em caminhos.  

 A classe FailureDetectorImpl é responsável por instanciar o Web Service que será 
utilizado pelo método Pull, para recepção das mensagens de notificação dos outros 
detectores, pela verificação do modo de monitoração (Pull ou Push) que será adotado, e 
pela inicialização da thread MonitoringTime que  é responsável por controlar o estado dos 
serviços locais (Suspeita ou Não Suspeita). Essa thread será discutida mais detalhadamente 
no item Monitoração Local. 

5.2. Monitoração Local  
 

Monitoração local é referente à monitoração entre detectores e serviços que executam no 
mesmo equipamento. O serviço define se irá utilizar o método de monitoração Pull, no qual 
ela envia ao monitor a mensagem “IsAlive”, ou o método Push, no qual o monitor envia a 
mensagem “AreYouAlive” e aguarda uma mensagem de resposta da réplica. A seguir é 
apresentada a implementação de cada um destes métodos. 

5.2.1. Método Pull 

Caso seja escolhido o método Pull, é utilizado o Web Service instanciado pelo 
FailureDetectorImpl. Essa classe chama o método startWS da classe EndpointWS. Optou-
se por utilizar  a classe Endpoint fornecida pela API JAX-WS, essa permite a publicação de 
uma URL sem a existência um container.  

 O Web Service possui o método updateComponent, que deverá ser acionado pela 
réplica. Esse método espera receber como parâmetro o status do serviço em forma de uma 
string (IsAlive) e efetua a atualização da variável lastMonitoring, que pertence à classe 
FailureDetectorImpl. 

 O Web Service foi implementado com um interceptador (handler) de mensagens 
inserido na camada SOAP com o uso da API JAX-WS. O método handleFault foi 
implementado para bloquear a tentativa de execução do método updateComponent caso a 
mensagem SOAP contivesse o elemento Fault, prevendo que a aplicação do cliente, mesmo 
falha, permaneça enviando heartbeats. O método handleMessage é utilizado para verificar 
se o elemento status da mensagem entrante possui o conteúdo IsAlive; se não possuir, o 
serviço solicitado não será executado. O conteúdo do elemento status é analisado através da 
linguagem XPath. 

5.2.2. Método Push 

O método Push foi implementado através do desenvolvimento de um cliente de Web 
Service. Quando a classe FailureDetectorImpl identifica que a réplica optou por utilizar o 
Push, ele instancia um objeto da classe  ClientWS. Esta é uma thread que, de tempos em 
tempos, envia uma mensagem “AreYouAlive” à réplica e aguarda um retorno.   

 As mensagens SOAP são criadas e enviadas utilizando a API SAAJ, que possibilita 
a construção manual de mensagens de acordo com as especificações SOAP 1.1, assim 
como possibilita o envio destas. Uma mensagem SOAP é gerada utilizando a classe 
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SOAPMessage, que inclui métodos para manipular todo o conteúdo da mensagem, como os 
campos header, envelope e body. 

 Em seguida é criado o objeto de conexão, SOAPConnection, utilizado para enviar 
mensagens diretamente sobre uma URL seguindo o paradigma requisição/resposta. 
Mensagens são enviadas usando o método call, que envia a mensagem e bloqueia até obter 
a resposta. O valor de resposta do método call é um objeto SOAPMessage, que é a resposta 
à mensagem enviada. Ao receber a resposta, a variável lastMonitoring é atualizada. 

5.2.3. Thread MonitoringTime 

Esta thread é responsável pela monitoração do conteúdo da variável lastMonitoring, que 
armazena o tempo no qual a réplica enviou uma mensagem ao detector pela última vez. 
Conforme visto anteriormente, esta variável é atualizada pelo método Pull quando a réplica 
aciona o serviço disponibilizado no Web Service, ou pelo método Push, quando o mesmo 
recebe a resposta da réplica. 

 A variável attempt também é considerada; se após o intervalo de monitoração 
configurado a réplica não enviar uma mensagem indicando que está ativa, o detector irá 
efetuar nova monitoração após o intervalo configurado na variável attemptInterval até 
exceder o número de tentativas. Após este limite ser ultrapassado, esta thread chama o 
método de notificação. A variável lastMonitoring é acessada através do método 
getLastMonitoring, que é declarado como synchronized, evitando que mais de uma thread o 
acesse ao mesmo tempo. 

5.3. Monitoração remota 

A monitoração remota é baseada em uma anel virtual, no qual cada detector irá monitorar 
seu vizinho posterior na seqüência do vetor que compõe o membership.  O primeiro 
elemento do vetor de detectores irá iniciar a monitoração remota e será monitorado pelo 
último elemento, fechando o anel. 

 A classe FailureDetector mantém referência para o próximo vizinho de cada 
detector  e possui o método monitoringNextFD, responsável por inicializar a thread 
MonitoringNextFD, que monitora a falha no vizinho. Essa verificação é realizada através 
do envio de uma mensagem SOAP para seu vizinho. Este terá disponibilizado em seu Web 
Service o método confirmActivity, que espera receber como parâmetro uma String 
AreYouAlive. Neste caso, optou-se por utilizar o envio da mensagem utilizando a classe 
HttpUrlConnection, que permite configurar um timeout para a conexão.  

 O conteúdo da mensagem de retorno não precisa ser analisado, pois estamos 
considerando como falha a parada do equipamento e, neste caso, a mensagem simplesmente 
não seria retornada. O detector que enviou a mensagem irá aguardar a resposta de 
confirmação de recepção da mensagem. Se o timeout da conexão for excedido e o número 
de tentativas for superior a 0 (zero), uma nova conexão será realizada conforme o intervalo 
entre tentativas configurado. Caso o número de tentativas também seja excedido, o detector 
irá acionar o mecanismo de notificação, enviando na mensagem o oid da réplica faltosa. 
Sendo que o oid refere-se ao item memberOid do arquivo de configuração. 
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 Quando a conexão é realizada com sucesso, o método confirmActivity, no próximo 
detector do anel, é acionado e este chama o método local monitoringNextFD, iniciando o 
processo em um novo membro.  

 O timeout para detecção da falha entre um detector e seu respectivo vizinho, é 
obtido através da divisão da variável monitorInterval pela quantidade de detectores que 
constituem o membership e somando este resultado ao delay da rede. 

 Prevendo o caso de um detector falhar logo após responder a mensagem de seu 
vizinho anterior e sem conseguir enviar a mensagem para seu vizinho posterior, foi criada a 
variável lastMonitoringGroup. Esta é atualizada quando o método monitoringNextFD é 
acionado e permanece sendo monitorada, exatamente como a variável lastMonitoring, 
enquanto o anel é percorrido. Se o timeout, que neste caso é o valor da variável 
monitorInterval, for atingido, o detector que identificou o estouro do timeout irá enviar uma 
notificação contendo na mensagem o oid da réplica faltosa. 

 Após a notificação da falha, o detector responsável pela notificação deverá acionar 
o método monitoringNextFD, dando continuidade à monitoração. 

5.4. Notificação 

A notificação de falhas foi implementada com base no padrão Observer, que permite avisar 
aos objetos interessados sobre as falhas de outros objetos através de uma implementação 
flexível, com baixo acoplamento. O Observer utiliza interfaces para efetuar o envio de 
informações entre os objetos. 

 Foi implementada a classe NotifierEvent, responsável por armazenar o evento a ser 
enviado, que neste caso é um objeto Message. Este objeto possui um oid referente a 
mensagem, o membro do grupo de detectores que gerou a mensagem e a mensagem, que é 
uma string contendo o status e o oid da réplica. 

 Para a notificação, também foi criada a interface NotifierEventListener, que declara 
o método notify, chamado pelo FailureDetector para efetuar a notificação e que será 
implementado pelos listeners. 

 O detector irá armazenar uma coleção com a relação dos objetos a serem 
notificados, que será fornecida durante a inicialização do sistema. Com a notificação da 
falha, esses objetos ficarão responsáveis por retirar a réplica faltosa do membership.  

 No método startNotify que além da notificação para os listeners, o detector também 
envia uma mensagem ao grupo. Esta mensagem será recebida pelo membership, com o 
objeto message como parâmetro, e encaminhada via mensagem SOAP, com um array como 
parâmetro contendo o oid do membro e a mensagem propriamente dita, aos demais 
detectores através do método sendNotify, disponibilizado pelo Web Service  de cada 
detector. Após receber essa mensagem, cada detector irá notificar aos seus listeners locais 
que houve a falha de uma réplica. 

 Após as notificações aos elementos registrados, faz-se o cálculo para identificação 
do novo vizinho, e a variável lastMonitoringFD é atualizada com o tempo corrente, 
permitindo que após a detecção de uma falha o processo de monitoração seja reiniciado. 
Quando a notificação é referente a um equipamento remoto, o detector de falha faltoso é 
excluído do seu respectivo membership. 
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5.5. Recuperação de Falhas 

A recuperação de falhas utiliza o arquivo groupRecover.xml semelhante ao groupFD.xml 
utilizado pelo módulo de detecção, porém contendo as informações referentes aos 
equipamentos disponíveis para recuperação. Como no módulo de detecção, o grupo não é 
criado dinamicamente, logo esse arquivo é utilizado para inicializar o membership de 
recuperação.  

 O módulo de recuperação possui um Web Service implementado pela classe 
RecoveryDaemonServiceImpl que contém os métodos acionados para inicialização da 
recuperação. Essa classe estende a interface NotifierEventListener, e conseqüentemente 
implementa o método notify, estendido da interface, e o método startMemberRecovery, que 
aciona a fábrica de serviços e de detectores. 

 No método notify, uma mensagem SOAP é criada utilizando a API SAAJ para 
acionar o método startMemberRecovery, disponibilizado como um serviço. O envio da 
mensagem é realizado utilizando o protocolo HTTP.  

 A inicialização do sistema é realizada pelo módulo de recuperação. Após a criação 
do membership de recuperação, é acionado o método startMemberRecovery, que verifica se 
o oid da máquina atual pertence ao membership de recuperação.  Em caso positivo, 
nenhuma operação é efetuada e a recuperação permanece com seu Web Service ativo, 
aguardando ser acionada. Entretanto, se seu oid não pertencer ao grupo de recuperação, o 
método createMember, da classe RecoveryFactory, é chamado e o serviço e o detector de 
falhas serão inicializados. A inicialização do serviço e do detector de falha é realizada pela 
classe Runtime, do Java, passando os executáveis destas duas aplicações. 

 Assim que o detector identifica uma falha, o módulo de recuperação é notificado. 
Ao acionar o método notify, a recuperação irá primeiro verificar se o conteúdo da 
mensagem indica que o status é Suspect; se não for, nenhuma operação será realizada. Caso 
contrário, será verificado se o oid do host presente na mensagem encaminhada pelo detector 
é igual ao id da máquina na qual a recuperação está atuando. Se o oid for referente ao da 
máquina local, será dado início ao processo de recuperação local, caso contrário um host 
disponível para recuperação será acionado. 

 O método createMember consiste em criar novamente o serviço e, se a recuperação 
for remota, o detector. Antes de incluir o novo detector no membership, essa máquina será 
removida do grupo de hosts disponíveis para recuperação. Depois de concluída a criação, é 
enviada uma mensagem aos objetos notificados que a nova réplica não é suspeita, logo eles 
serão responsáveis por a incluírem no membership.  

5.6. Avaliação de Desempenho 

Foram realizados testes com o objetivo de avaliar o desempenho da infra-estrutura 
desenvolvida. 

5.6.1. Ambiente de Testes 

Os testes foram realizados em uma rede de 100Mbps utilizando duas máquinas com as 
configurações apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Equipamentos de Testes 

 Processador  Memória (MB) Sistema Operacional 

Equipamento 1 AMD Sempron 1.8 GHz 512 Windows XP 

Equipamento 2 AMD Sempron 1.8 GHz 512 Windows 2000 

5.6.2. Testes 

Os testes foram elaborados de forma que uma máquina era responsável pelo monitoramento 
da outra, em cada equipamento era executado um módulo de recuperação que acionava um 
detector e um serviço. Quando um serviço era parado o detector notificava a falha e o 
módulo de recuperação recriava o serviço. 

 Durante os testes foram monitorados dois recursos: memória e processamento. Em 
relação ao consumo de CPU identificamos que há um pico de uso de 2% quando a 
aplicação é inicializada, após esse passo o consumo se mantém próximo a zero porcento, 
independente do intervalo de monitoramento configurado (realizados testes com valores 
entre 1 e 30s). A aplicação consome em média 30 MB de memória durante sua execução. 

 Para a monitoração local, utilizando o método Push, foram realizadas medições de 
tempo entre a notificação e a recuperação do serviço, identificando que o sistema precisa 
em média de 97,2 ms, considerando desvio padrão de 30,12 ms, após a notificação da falha 
para recuperar um serviço faltoso. Sendo que este valor poderá variar conforme a 
configuração e sobrecarga do equipamento que hospeda o serviço.  

 A Figura 2 apresenta um gráfico com as 10 medidas obtidas e o tempo de 
recuperação que cada uma apresentou. 
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Figura 2 - Tempo de Recuperação 

 O tempo entre a falha do serviço e a notificação varia conforme o intervalo de 
monitoração e o número de tentativas armazenados nos arquivos de configuração. Os testes 
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com a monitoração local foram realizados com o intervalo de monitoramento igual a 10 
segundos e apenas uma  tentativa.  

6. Conclusão 

Com o crescente uso de aplicações na Internet, surgiu a necessidade de interoperabilidade 
entre essas soluções, logo os Web Services tornaram-se uma opção para suprir essa 
exigência. Entretanto, algumas aplicações requerem também confiabilidade e alta 
disponibilidade, visto que não podem ficar propensas a falhas do sistema.  

 A arquitetura de Web Services e as técnicas de tolerância a faltas foram pesquisadas 
e estudadas, permitindo propor um modelo para detecção e recuperação de falhas em Web 
Services que provê a confiabilidade e disponibilidade necessárias a esses sistemas.  
Baseado neste modelo um protótipo foi implementado e testado, comprovando sua 
eficiência na detecção e recuperação de falhas em Web Services. 

 O modelo proposto não interfere no funcionamento dos serviços já existentes, 
exigindo apenas que os mesmos implementem um método de monitoração para envio e/ou 
recepção de mensagens heartbeats. As mensagens trocadas entre objetos remotos são todas 
realizadas utilizando o protocolo SOAP sobre HTTP, mantendo a interoperabilidade 
oferecida em Web Services.  

 A infra-estrutura apresentada contribui para o aumento da qualidade prestada pelos 
Web Services, visto que permite aos mesmos oferecer garantias de que permanecerão 
funcionando conforme suas especificações mesmo na presença de falhas.  

 Pode-se destacar também como vantagem do modelo implementado a 
independência da intervenção humana. Como pôde ser verificado nos testes, o sistema 
permite que um serviço seja recuperado em um intervalo de até 104ms após a notificação 
da sua falha. Um ser humano não seria mais ágil que o sistema na recuperação do serviço. 
Conforme citado no Capitulo 1, para sistemas do tipo missão critica a garantia de 
disponibilidade dos serviços é fundamental, e quanto mais rápido ocorre a recuperação do 
serviço menores são as chances do próprio sistema de detecção e recuperação parar por 
degradação.  

7. Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros é proposta a implementação de uma interface de monitoração que 
possibilite ao administrador das aplicações a alteração dos parâmetros necessários para o 
sistema de tolerância a faltas, substituindo a edição manual dos arquivos de configuração 
citados no Capítulo 5.   

 No modelo apresentado, os memberships são criados de forma estática através de 
arquivos de configuração. Seria interessante o estudo e a implementação da criação desses 
grupos de forma dinâmica, através da descoberta na rede de réplicas de um mesmo serviço, 
de forma a definir o membership do grupo. 

 A arquitetura proposta somente recupera serviços sem estado, logo seria 
interessante aperfeiçoar o módulo de recuperação. Considerando que cada serviço seja 
responsável por salvar localmente seus estados através de técnicas de armazenamento de 
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logs e checkpoints sincronizados, o módulo de recuperação conseguiria restaurar o estado 
dos serviços recuperados com base nos arquivos de log. 

 No modelo apresentado não foi desenvolvido suporte para comunicação entre 
grupos de detectores e de recuperação. Entretanto, esse suporte permitiria ao sistema 
disponibilizar serviços em redes diferentes, e a comunicação entre grupos distribuídos em 
redes distintas seria facilitada devido ao modelo adotar o protocolo SOAP. 

 O SOAP possui diversas vantagens, como a transparência em firewalls, porém 
também apresenta algumas desvantagens, como maior consumo de CPU e memória devido 
à geração e análise de documentos XML. Logo é interessante aperfeiçoar o sistema de 
forma a permitir a comunicação utilizando outros protocolos, permitindo a escolha destes 
conforme a situação.  
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