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Resumo da Dissertação apresentada a COPPEIUFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obten~ão do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 
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José Nogueira D' Almeida Junior 
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Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

As redes peer-to-peer. famosas por suas aplicações de troca de arquivos, são 

uma nova forma de computacão distribuída. Uma de suas características é a volatilidade 

de seus membros. Criar n~ecanismos que tomem mais confiável tal ambiente é um 

desafio que pode ser auxiliado com a área de conhecimento de banco de dados 

distribuídos. Este trabalho apresenta uma abordagem de tolerância a falhas dos 

membros de uma rede peer-to-peer a fim de manter disponíveis os objetos, 

independentemente das oscilações que venham a ocorrer. O algoritino proposto utiliza a 

replicação para gerar a redundância e a coordenação para ordenar os movimentos dos 

peers e seus objetos. A técnica utiliza eleições para escolher os membros mais aptos a 

realizarem a coordenação. Os resultados esperimentais mostraram a importância de 

coordenar a replicação e listaram os principais critérios para realizar as eleições. 



Abstract of Dissertation presented to COPPEJUFRJ as a partia1 f~4fillment of the 

requireinents for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

AVAILABILITY GUARANTEED IN PEER-TO-PEER ENVIRONMENT 

THROUGH COORDINATED REPLICATION 

José Nogueira D' Alineida Junior 

Advisors: Jano Moreira de Souza 

Geraldo Bonorino Xexéo 

Department: Systems and Computing Engineering 

Peer-to-peer networks, which are famous because its file-sharing applications, 

are a new way to make distributed computing. One of its features is the volatility of its 

members. The creation of new mechanisms to make more reliable this kind of 

environment is a challenge, which can be aided by distributed database knowledge area. 

This thesis presents one tolerant-failure approach to guarantee the availability of the 

objects in a peer-to-peer network. The proposed algorithm uses replication to generate 

redundancy and coordination to order the peers' actions and its objects. The technique 

uses elections to choose the best members, which will be the coordinators. The 

experimental results showed the importance of the coordination to replication and listed 

the main criteria to make the elections. 
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a .í - Motivação 

O cenário atual mostra que com os avanços recentes da computação e das 

telecomunicações, estamos diante de uma revolução tecnológica. A sociedade que 

outrora era industrial passa a ser a sociedade da informação, onde o ativo mais 

importante é o conhecimento. Os computadores pessoais são fortes ferramentas para a 

explicitação do conhecimento. Com a crescente popularização dos PCs, a quantidade de 

bytes/ano gerados em todo o globo tende a aumentar cada vez mais. Segundo estudos da 

consultoria especializada em arn~azenamento de dados Horison Information ~trategies', 

em 2000, havia sete exabytes (sete vezes 2"60 bytes) de conteúdo digital no mundo. A 

previsão é que, em 3005, esse niimero chegue a 9 9 3  exabytes. Gerenciar todo este 

volume de informação não é tarefa trivial, o que abre um espaço para que a gestão do 

conhecimento conquistar a atenqão do cenário atual. 

O primeiro paradigma que ganhou espaço na busca e recuperação de informação 

foi o modelo centralizado (clientelservidor). Podemos citar que o ~ o o g l e ~ ,  um dos mais 

renomados sites para consulta na web, possui como missão "...organizar o enorme 

montante de informação disponível na web e no mundo". Segundo o próprio Google, 

seu índice contém mais de 1 bilhão de URLs, o que representa uma pequena parcela do 

conteúdo existente na web. De fato, é exigida uma crescente estrutura comp~~tacional 

para acompanhar a curva de geração de informação. 

Dividir para conquistar é uma abordagem comum em computação. Indexar a 

enorme quantidade de informação no modelo centralizado concorre com novas 

propostas de indexação descentralizada. Conseqüentemente, um modelo descentralizado 

que vem atraindo a atenção da conlunidade científica, assim como o interesse do meio 



corporativo, é a con~uiiicação Peer-to-Peer. Segundo a empresa de pesquisa de mercado 

Frost & Sullivan, estima-se que o níimero de clientes Peer-to-Peer (P2P) corporativos 

nos EUA cresceu de maneira constante em 2005. A partir de então, o crescimento será 

maior, onde existe a previsão de cerca de 1.900.000 clientes P2P corporativos. Esta 

pesquisa ainda demonstra um salto no rendimento de vendas de U$ 42,s milhões em 

2004 para U$4,53 bilhões em 2007. 

Li Gong, um diretor de engenharia da Sun Microsystems disse: "O termo peer- 

to-peer é aplicado a um amplo leque de tecnologias que aumentam bastante a utilização 

da informação, largura de banda e recursos computacionais na Internet. 

Frequentemente, P2P adotam um modelo comp~itacional que nem exclui nem cria 

dependências em pontos de controles centralizados". 

A trajetória dos sistemas P2P foi iniciada com programas de troca de arquivos, 

com destaque para MP~ ' .  A pop~ilaridade alcançada foi tamanha que este tipo de 

sistema de troca de músicas é apontado como um dos grandes responsáveis pela 

popularização de sistemas Peer-to-Peer. 

É importante notar que houve o surgimento de diversos sistemas P2P, mas não 

houve uma padronização dos mesmos. havendo uma grande restrição em relação a 

interoperabilidade dos sistemas. Além disso, as aplicações P2P desenvolvidas não 

possuem o propósito de serem ampliadas a novas funcionalidades. 

A Sun Microsystems, em abril de 2001, apresentou a proposta do JXTA~. O 

JXTA, acrônimo de Jzixtnpose, é um conjunto de protocolos abertos que possibilitam a 

troca de mensagens entre diferentes Peers. O conceito Peer do JXTA vem do 

mapeamento que acontece entre a rede física com seus diferentes dispositivos (PCs, 

laptops, palmtops, celulares, etc) e a rede virtual do JXTA, onde cada dispositivo é visto 

como um Peer. Desta maneira, a camada de protocolos JXTA é justaposta as demais 

camadas de transporte, rede ou até mesmo enlace Ethernet. 

3 O MP3 é um padrão para arquivos de músicas com alta taxa de compactação. 

4 htt~-~://www.ixta.org 



Apesar de ser um projeto da Sun Microsystems, o JXTA não se restringe a 

implementação em Java. Atualmente existem implementações da API para C, Perl, 

Python, tal como está em andamento uma versão para .NET da Microsoft. Assim, o 

JXTA segue aquilo a que se propõe: ser um padrão para sistemas peer-to-peer, 

escalável, interoperável, ubíquo. 

A especificação JXTA vem adquirindo cada vez mais adeptos. Atualmente são 

mais de 100 projetos listados pelo site oficial, o que não contabiliza outros projetos que 

existam em outros meios. 

Um projeto baseado em JXTA que em breve entrará no site oficial da 

especificação é o COPPEER, o projeto Peer-to-Peer da COPPE. Seu principal propósito 

é servir como framework de desenvolviinento de aplicações P2P. 

O COPPEER é desenvolvido em Java e estende as funcionalidades do JXTA. O 

framework da COPPE possui serviços que podem ser usados por seus plugins. Desta 

maneira, conseguimos atender alguns dos requisitos aqui colocados até então: 

padronização e interoperabilidade. 

No entanto, a ubiqüidade5, um outro requisito importante, não foi atendida ainda. 

O problema vai além do COPPEER e do JXTA. E um problema típico de redes P2P, 

descentralizadas. As redes P2P possuem como comportamento natural um padrão 

transiente de comunicação (KUBIATOWICZ, 2003). A escalabilidade do JXTA, 

comprovadamente melhorada em sua versão 2.0 (HALEPOVIC, DETERS, 2003), 

caracteriza um cenário onde há o tempo todo troca de mensagens, entrada e saída 

constante na rede de Peers, troca de recursos, falhas na comunica@o, falhas nos Peers, 

entre outros. 

Extrair garantias tais como disponibilidade (KUBIATOWICZ, 2003) de uma 

arquitetura peer-to-peer torna-se uma área de pesquisa interessante, pois controlar a 

natureza desse tipo de sistema requer abordagens elaboradas, complementares e 

5 O termo ubiqhidade se refere a propriedade de quem está a todo tempo em toda parte. 



desenvolvimento de técnicas para contornar o problema. Os Bancos de Dados 

Distribuídos possuem problemas comuns a sistemas peer-to-peer (GRIBBLE et al. 

2001) e têm sido fontes de consultas dos pesquisadores da área para aplicar suas 

técnicas na arquitetura P2P . 

Um tipo de garantia a somar em uma arquitetura P2P é a garantia de 

disponibilidade dos objetos da rede, recursos ou dos dados do sistema. No caso do 

COPPEER, objetos podem ser arquivos, serviços, classes ou anúncios (jxta 

adver~isernents). Além dos Peers, objetos podem também estar associados a grupos de 

Peers. Portanto, dependendo do propósito de um grupo de Peers, é f~mdalniental existir 

garantia de disponibilidade de objetos. 

É importante condicionar a garantia de disponibilidade a um grupo de Peers, de 

forma a existir grupos com garantias e grupos sem garantias (o COPPEER provê grupos 

com determinados serviços agregados), tendo em vista que garantir disponibilidade 

envolve custos computacionais e de rede. 

Um fato desejável é que os peers se agrupem com uma finalidade comum, p.e., 

utilizar uma aplicação de edição colaborativa de ontologias, como COE (XEXÉO et al., 

2004). O COE é um dos motivadores deste trabalho, pois certas ontologias são 

imprescindíveis ao grupo e precisam ser altamente disponíveis, o que requer um serviço 

especializado. 

Esta dissertação se propõe a apresentar uma proposta de garantia de 

disponibilidade de objetos no COPPEER, o que é na verdade uma abordagem para 

tornar sistemas P2P mais confiáveis. 

Este trabalho é uma proposta de ferramenta computacional para apoiar outras 

aplicações desenvolvidas para o COPPEER. Para basear conceitualmente este trabalho, 

tornou-se necessário mostrar conceitos importantes nos capítulos 2, sobre banco de 

dados distribuídos e 3, sobre redes peer-to-peer. No capítulo 2, focamos ainda em 

4 



confiabilidade de bancos de dados distribuídos, envolvendo os conceitos de 

disponibilidade e replicação, assim como assuntos relacionando a consistência de 

réplicas. No capítulo 3 temos uma visão geral das redes peer-to-peer, numerando 

dezenas de sistemas existentes, classificando-os e entramos em estudo profindo sobre a 

plataforma que tende a padronizar o desenvolvin~ento para área. O capítulo 4 apresenta 

o COPPEER e a proposta de um Serviço de Garantia de Disponibilidade para aplicações 

desenvolvidas para o framework. Neste capítulo são mostradas as minúcias do modelo 

adotado, assim como os resultados encontrados em cada uma das quatro etapas 

comp~itadas através do simulador COPS: uma fase exploratória, uma buscando o menor 

esforço, uma utilizando análise de regressão linear e última utilizando algoritmos 

genéticos. No capítulo seguinte, uma conclusão sobre o trabalho é feita bem como são 

mencionados os passos f~lturos desta pesquisa. 



2.g - Conceitos Básicos 

A concepção de Banco de Dados Distribuídos vem da união de duas áreas da 

con~putação até então isoladas: banco de dados e redes de computadores. Com a 

vertiginosa evolução das redes de computadores nos últimos tempos, em especial com a 

popularização da internet, os bancos de dados distribuídos vêm atingido cada vez mais 

nichos e aplicações distintas. 

Os bancos de dados surgiram como uma forma de isolar os dados das aplicações, 

pois estas haviam que manipular fisicamente seus dados e grande parte do código era 

despendido para este fim. Desta fonna, os bancos de dados centralizavam o controle dos 

dados de quaisquer aplicaqões que precisassem utilizar tais informações, caracterizando 

a incleyendêncin dos dados. Os dados deixaram de ficar a critério da manipulação das 

aplicações, que por muitas vezes havia a redundância de dados nos diversos arquivos 

desconexos. 

Figura I: Aplicações com independência dos dados 

As redes de computadores vêm, de maneira oposta aos bancos de dados 

tradicionais, descentralizar o processamento. Os bancos de dados somados as redes 

deixam de lado a centralização e passam a levar em conta a integração, que é o objetivo 

de qualquer banco de dados distribuído. 



E comum encontrar o termo processamento distribuído na literatura de banco de 

dados distribuídos, assim como uma definição particular para o mesmo ou vários nomes 

para um mesmo conceito: computaqão distribuída: fi~iição distribuída. processamento de 

backend, etc. Em OZSU, VALDURIEZ (1999), é definido o termo sistema de 

computação distribuída como aquele que consiste em diversos elementos autônomos de 

processamento conectados por uma rede onde haja cooperação entre os membros (não 

necessariamente homogêneos) para realização de uma determinada tarefa. 

Importante notar que não apenas a lógica de processamento pode estar sendo 

feita distribuída. A distribuição pode ser feita de acordo com a função, i.e., alguns 

membros podem receber tarefas distintas na realização de determinada atividade. Existe 

a distribuição por dados, onde determinados membros da rede possuem dados 

específicos. Por último, temos a distribuição feita pelo controle de execução das tarefas. 

Uma questão fundamental é a motivação de distribuir. De uma maneira geral, 

nós h~imanos seguimos a filosofia de René  esca artes^ em sua regra da Análise, 

dividimos as grandes tarefas em pequenas tarefas para podermos trabalhar em cada um 

delas para termos o resultado final. Uma justificativa econômica para distribuir a 

computação é conseguir um maior poder computacional através do uso de vários 

elementos simultaneamente, de maneira coordenada e otimizada. 

2.1.2 - O que é um Banco de Dados Distribuídos 

Um banco de dados distribuídos pode ser definido com um conjunto de banco de 

dados interligados por uma rede (vide Figura 1). Um SGDB Distribuído promove ao 

usuário transparência no acesso aos dados, i.e., o usuário não precisa se preocupar em 

que membro da rede seus dados estão ao realizar uma determinada consulta. O termo 

6 René Descartes (1 595-1 650) foi um famoso matemático francês, cientista e filósofo, conhecido 

como "pai da filosofia moderna". Suas idéias, expostas principalmente em o "Discurso sobre o Método", 

são aplicadas até hoje. Autor da célebre frase: "Penso, logo existo". 



Sistema de Banco de Dados Distribuído (SBDD) geralmente referencia o conjunto 

banco de dados distribuído e o SGDB distribuído. 

A questão da localização dos dados de um banco de dados distribuídos é muito 

importante, pois vai impactar no desempenho do sistema como um todo e será tratada 

me se adiante. Quando um dado se localiza exclusivamente em um nó da rede há o c, 

denomina fic~giizentnçZo. Quando um dado se encontra em mais de um nó existe a 

replicrrçllo. 

Figura 2: Exemplo de Banco de Dados Distribuído 

2.1.3 - Objetivos de um SBBD 

2.1.3.1 - Camadas de Pransparhcia 

O conceito de transparência é muito iitilizado em computação e pode ser 

entendido como prover a separação de uma semântica de alto nível dos detalhes de 

implementação (OZSU, VALDURIEZ, 1999). Estes ficam ocultados do usuário. 



Primeiramente, um SBDD possui como objetivo prover a independgncia dos 

dc~dos, que ocorrerá quando o usuário tiver independência lógica e física dos dados. A 

independência lógica se refere a definição do esquema dos dados. Por exen~plo: as 

colunas de uma tabela que são acessadas por uma aplicação devem permanecer 

inalteradas se houver iima alteração no esquema da tabela c01110 o acréscimo de uma 

nova coluna. A independência física dos dados se refere ao fato do usuário não ter que 

manipular estruturas internas de dados que são implementadas pelo banco. Se o banco 

usa iima árvore B+ ou um vetor para armazenar deve ficar transparente para o usuário. 

Um outro objetivo f~lndamental para um SBDD é a ti*ansparência de rede. O 

usuário deve estar livre de detalhes do fimcionamento da rede e seus protocolos durante 

a utilização do sistema gerenciador de banco de dados distribuídos, que deve prover um 

resultado (exceto pelos delays que podem ocorrer da rede) similar a um SGDB. 

A replicacão torna-se necessária para atingir melhores taxas de desempenho, 

coi~fiabilidade e disponibilidade. Uma vez que os dados estão replicados, deve ser 

analisada a questão da transparência da replicnção. Uma vez que a replicação é 

transparente para o usuário, o sistema gerenciador de transações do SBDD toma-se 

muito mais complexo, ao contrário de quando a replicação fica a critério do usuário. No 

entanto, a transparência da replicação é a opção padrão e que se refere apenas a 

existência de réplicas e não sua localização, que e do domínio da transparência de rede. 

O íiltimo tipo de transparência que deve existir é a transparência de 

fragmentaqíio. É interessante que um SBDD transforme algumas de suas relações em 

fragmentos menores, aumentando assim parâmetros como desempenho, confiabilidade e 

disponibilidade. Existem dois tipos básicos de fragmentação: a fragmentação 

horizontal, onde uma relação original é divida em conjuntos de tuplas distintas; a 

.fragmentação vertical, onde cada sub-relação é um subconjunto dos atributos da relação 

original. A transparência de fragmentação vai atuar de maneira que uma consulta a 

relação original será convertida (usando técnicas que fogem ao escopo deste trabalho) 

em corzsultas de fragmentos e montará posteriormente o resultado de cada fragmento. 



É importante salientar que existe Lina inevitável compromisso entre a facilidade 

de uso e a dificuldade e overhead de oferecer elevados níveis de transparência. 

2.9.4 - Desafios de um SBDD 

Um SBDD implica na adição de problemas aos já existentes de um SGDB. A 

localização dos dados é um desafio que pode ser decomposto em três subproblemas 

relacionados: 

1 - a escolha de uma das cópias quando for necessária uma consulta aquele 

dado. 

2 - garantir que a atualização de uma das cópias se refletira as demais; 

3 - sincronizar as transações que ocorrem nos diferentes nós da rede. 

Em comparação a uni SGDB, podemos citar que um SBDD é mais complexo, é 

mais custoso @.e. a manutenção de diferentes nós da rede para que o sistema como um 

todo funcione), é mais difícil de coordenar o controle que é distribuído e é 

potencialmente mais inseguro. 

A questão da segurança em SBDDs herda das redes de computadores toda sua 

complexidade e desafios. Em um SGDB centralizado temos uma autenticação local. Em 

um SBDD, entram questões como localidade da autenticação, tráfego de informações 

sigilosas (como a senha do usuário), entre o~itros. 

Segundo OZSU, VALDURIEZ (1999), para atingir todos os benefícios de se 

implantar um SBDD é preciso que alguns dos seguintes problemas sejam resolvidos: 

1. Projeto de Banco de Dados Distribuídos - durante o projeto do SBDD, é 

preciso definir a posição dos dados, que basicamente pode estar 

particionados ou replicados. Caso seja feita a replicação, ela pode ser 

total (duplicação) ou parcial. A distribuição ótima dos fragmentos é em 

geral um problema NP completo e as soluções para o problema são 



baseadas em heurísticas, o que também ocorre em uma rede peer-to-peer 

(KANGASHARJU et al., 2001). 

2. Processamento distribuído de consulta 

3. Gerenciamento de diretório distribuído 

4. Controle distribuído de concorrência 

5. Gerenciainento distribuído de impasse 

6. Confiabilidade de SBDD 

7. S~iporte do sistema operacional 

8. Banco de Dados heterogêneos 

A Confiabilidade, a Disponibilidade e a Replicação são termos inter- 

relacionados que precisam estar bem definidos. Além disso, existe a necessidade da 

definigão de protocolos que irão tornar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Distribuídos mais confiável, mais disponível: explorando a replicação e a distribuição 

dos dados. 

Diz-se que um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Distribuídos é confiável 

quando este, mesmo quando um sistema subjacente não é confiável, torna possível 

processar solicitagões (OZSU, VALDURIEZ, 1999). Em outras palavras, existe 

confiabilidade de um sistema quando é garantido o uso de um determinado serviço 

mesmo se um subsistema falha. 

Uma discussão isolada sobre a confiabilidade de banco de dados poderia ser 

dada. No entanto, o SGDB é parte da computação distribuída, que envolve componentes 

de harwdware, sofiware e rede, que constituem o ambiente. 



22% - Defeito, arm e falha 

Os termos confiabilidade e disponibilidade são aplicados amplamente na 

literatura, apesar de não haver um consenso sobre a definição precisa dos termos. A 

confiabilidade de ~ i m  sistema depende da confiabilidade de seus subsistemas, ou 

con~ponentes. Os componentes de um sistema envolvem diferentes níveis de 

complexidade e abstração: sinais elétricos, hardware, software. camadas de rede, 

aplicação, além da con~unicação entre os diferentes con~ponentes. 

Um sistema recebe estímulos externos e reage a esses estímulos conforme um 

padrão determinado especificado em seu projeto. Uma resposta diferente da esperada é 

considerada um erro, proveniente de um defeito que resultado em uma falha, conforme 

mostra a figura abaixo: 

Figura 3: Eventos que levam a uma falha do sistema 

provoca resiiita eni 

Na maioria dos casos, localizar defeitos não é tarefa trivial. O tipo de falha pode 

servir de dica para detecção do defeito, que pode ser reparado de maneira automática ou 

por intervenção humana. Na literatura não se faz distinqão entre defeitos permanentes e 

efeitos transientes (intermitentes). Defeitos de projetos encadeiam falhas de projetos. 

Este tipo de defeito constitui parte significativa das falhas dos sistemas. 

2.2.2 - Confiabilidade e Disponibilidade 

Fatlia Defeito 

A confiabilidade é o termo referente a probabilidade de um sistema não 

apresentar falhas em um dado intervalo de tempo (OZSU, VALDURIEZ, 1999). De 

Eric:, 

maneira geral, a confiabilidade é aplicada a sistemas que não podem ser reparados 

b 

(como as sondas espaciais) ou a operação do sistema é fundamental de maneira que se 

torna intolerável a inatividade para tempo de reparo. 



A coniiabilidade pode ser descrita formalmente como: 

R(t) = P(nenhzmzn.,fi~lha.ei7zZ[0, t ]  I 0jdhns.enf.t = 0)  

Equação 1 

Supondo que as falhas seguem uma Distribuição de Poisson, temos: 

P(k. fnlhns.em. [ O ,  t ] )  = 
e - " " ' [~ ( t ) ]~  

k ! 

I 

onde v(t) = ju(x)di 
o 

Equação 3 

A função u(t) é chamada de função de risco, que descreve a taxa de falhas 

individual de cada componente do sistema. Logo, a confiabilidade para não haver 

nenhuma falha seguindo uma distribuição de Poisson é: 

R(t) = e-v(" 

Equação 4 

A fim de calcular a confiabilidade do sistema todo, considerando que as falhas 

dos n componentes são independentes, basta calcular o produtório abaixo: 

Equação 5 

Uma vez definida e formalizada a confiabilidade, a disponibilidade pode ser 

definida como a probabilidade de que o sistema esteja operaclonal em um dado instante 

de tempo (OZSU, VALDURIEZ, 1999). A disponibilidade, ao contrário da 



confiabilidade, se refere a sistemas que podem ser reparados. De uma maneira geral, é 

mais fácil se construir altamente disponíveis do que altamente confiáveis. 

A fim de formalizarmos a disponibilidade. supondo que a chegada de falhas (h) 

segue uma distrib~liqão de Poisson e o reparo (p) é descrito por uma distribuição 

exponencial, a disponibilidade de um sistema pode ser calculada por: 

Equação 6 

Para efeito de simplificações no cálculo da disponibilidade e confiabilidade, são 

amplamente empregadas duas medidas: o tempo médio entre falhas (MTBF - mean 

time between failures) e o tempo médio para reparos (MTTR - mean time to repair). Na 

literatura também é citado o tempo médio até falhar (MTTF - mean time to fail). 

2.2.3 - Falhas 

As falhas são grandes responsáveis por motivar este trabalho. Um sistema, seja 

ele centralizado ou distribuído, está propenso a falhas. No caso de uma rede de peers, a 

todo momento um peer pode sofrer uma falha e ficar inoperável. Portanto, um sistema 

que se propõe a garantir a disponibilidade dos objetos distribuídos deve recorrer a 

técnicas de tolerância a falhas. 

As falhas podem ser classiiicadas como brandas e severas (OZSU, 

VALDURIEZ, 1999). As falhas brandas, desde o início da computação, apresentam-se 

em maior quantidade que a severas. Cerca de 90% das falhas de hardware são brandas. 

Além disso, a maior parte das falhas de software é transiente, e por conseqiiência, 

branda. Empiricamente, em nlriitos casos não 11á a necessidade de reparar o software, 

bastante reiniciá-10 para torná-lo estável novamente. 

As duas abordagens fimdamentais para lidar com as falhas em sistemas são a 

tolerância a falhas e a prevenção de falhas. A tolerância sabe que as falhas ocorrerão e 



sabe como tratá-las. Já a pl-evenqão tem como objetivo assegurar que o sistema n30 

possuirá falhas. 

A detecção de uma falha nem sempre é imediata, ou seja, existe um certo tempo 

entre a ocorrência da falha e sua detecção, portanto temos uma fidhn lcltente. Esse 

período é chamado de latência de erro. Existe também a métrica do tempo médio para 

detectar erro (MTTD - mean time to detect). 

O princípio básico empregado em todos os projetos de sistemas tolerantes a 

falhas é a existência de componentes redundantes no sistema. Em uma rede peer-to- 

peer, os objetos se tornam tolerantes as falhas dos peers através da replicação dos 

mesmos. 

2.2.4 - Falhas em Banco de Dados Distribuídos 

Um Sistema Gerençiador de Banco de Dados Distribuídos deve ser capaz de 

tolerar falhas dos diferentes nós da rede. Para isso, existe o gerenciador de recuperação 

de banco de dados, que lida com quatro tipos de falhas (OZSU, VALDURIEZ, 1999): 

falhas de transação, falhas de sites (ou nós), falhas de disco e falhas no link. 

Nas falhas de transação, a abordagem usual quando ocorre uma falha é abortar a 

transação. Desta maneira, a base de dados voltará ao estado anterior. Nas falhas de sites 

(o que num contexto P2P seria o peer), pode haver uma falha total (onde todos os sites 

falham) ou parcial. Ocorrida a falha, é impossível acessar o site. As falhas de disco ou 

mídia dizem respeito as falhas nos dispositivos de armazenamento que guarda o banco 

de dados. 

Os três tipos de falhas citadas no último parágrafo são comuns tanto a SGDBs 

centralizados quanto distribuídos. Já a falha no link é peculiar aos SGDBs distribuídos, 

que dependem de um canal para se con~unicarem. Um assunto interessante neste tipo de 

falha é o Particionamelito da Rede (DAVIDSON et al., 1985), onde cada partição pode 

continuar a operar de maneira independente. O problema é a manutenção da 

consistência do banco de dados distribuído entre as diferentes partições. 



Neste capítulo tivemos uma revisão de Banco de Dados Distribuídos, definimos 

formalmente confiabilidade, disponibilidade e, sempre que possível, observamos a 

aplicação dos conceitos estudados a redes peer-to-peer. Vimos como é importante a 

replicação para gerar a redundância necessária a fim de transpor uma característica 

inerente das redes peer-to-peer que são as falhas de seus nós, links, etc. Foi mostrado 

aqui também o problema de manter as réplicas consistentes. No capítulo seguinte 

veremos mais detalhes sobre as redes peer-to-peer. 



3.1 - Conceitos B5skos 

O termo peer-to-peer, amplamente difundido devido a popularidade de softwaxes 

como ~ a ~ s t e r ~  e K ~ Z ~ A ' ,  muita vezes é confundido como sistema de troca de arquivos. 

Segundo ORAh4 (2001). a Internet concebida no final de 1960 era um sistema peer-to- 

peer, pois o objetivo final da ARPANET"~ compartilhar recursos de compiitação de 

todo o território americano. 

Uma forma de esclarecer em que consiste o paradigma peer-to-peer é através de 

uma comparação de definições com o a arquitetura cliente-servidor. Vejamos a 

definicão elaborada por KELLERER (1998): " L h a  arqzlitetzaa de rede distribz~idu 

pode ser chcrm~rclcr Peer-to-Peer (P-to-P, PSP, etc.) se os participantes compnrtilharem 

parte de seus prhprios reczesos de harduclre (poder de processamento, ccpacidade de 

armazen~mzento. bandc~ de re& irnpressorns, etc.). Esses reczvsos sclo necessários para 

prover os serviços e conte~ído oferecidos pela rede (por exemplo, compartilh~~mento de 

arqzrivos ozl espqos de trabalho para colaboraçclo nztítua). 0 s  serviços e reczalios SUO 

í~cessiveis por todos os pares sem necessiclnu% de pusscrr por nenhzmcr entidade 

?I OS e intermediária. Os participantes dessa rede srio tanto provedores de rectwsos (seri 'ç 

contezido) como cíL.nzmzt1í~dor.e~ desses mesmos reczasos. " 

Para a arquitetura de cliente-servidor, KELLERER (1998) a definiu da seguinte 

forma: "Uma rede cliente-servidor possui zmza arquitetzrra ~iistribuícjn com um sistenzn 

de alto desempenho, o servidor, e vti~ios clienles, de menor perforrnuce. O servidor é 

zma unidade central de registro e tutnbém O único provedor de serviço e contezído. Um 

7 O site do Napster é httu:Itwww naVster.com. Hoje em dia o Napster passou a ser pago. 

http./'www.kazaa com. 

9 Progenitor da Intemet foi a rede ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), 

proveniente da agência pertencente ao Departamento de Defesa Americano. 



Portanto uma arquitetura peer-to-peer se refere a uin conjunto peers (ou nós) em 

uma rede de computadores que coinpartill-iam recursos entre si através de seus serviços, 

onde um mesmo peer ati~a con-io servidor e como cliente. Neste capítulo veremos 

algumas classificações para peer-to-peer, alguns exemplos de sistemas com diferentes 

objetivos e em seguida estudaremos a plataforma JXTA, escolhida como ferramenta 

para viabilizar este trabalho. 

Dentre uma gama de opções de sistemas peer-to-peers existente, é importante 

classificá-los para seu melhor entendimento. Segundo ROSS, RUBENSTEIN (2004), 

existem distintas categorias de peer-to-peer, conforme ilustra a Tabela 1. 

Tabela 1: Categorias de Sistemas Peer-to-Peer 

I Categorias I Exemplos 
I 

Compartilhamento de Arquivos I Napster, Gnutella, KaZaA, e ~ o n k e ~ "  

Distributed Hash Tables (DHTs) e 

I 

suas aplicações 

Comunicações 

Aplicações em overlays emergentes 

Instant Messaging, Voz sobre IP (skypel I )  

seti@homelL 

Chord (STOICA et ai., 2001), CAN 

(KANGASHARJU et al., 2001), Pastry 

(ROWSTRON et al. 2001), Tapestry (ZHAO 

et al., 2001) 

PlailetLab (PETERSON et al. 2002) 

Em ROSS, RUBENSTEIN (2004) são citadas ainda o ~ ~ t r a s  classificações para 

sistemas Peer-to-Peer: centralizados e descentralizados. A idéia de um sistema peer-to- 

'O http:i!www.edoiiltey2000.coiii 

" 1ittp:llwww.skype.cnm 

I' Projeto de coinputação distribuída que pesquisa existência de vida extra-terrestre. 



peer centralizado (p.e. Napster) é usar um servidor central para prover a coinunicação 

entre os nós da rede. A comunicaqão é sempre feita entre o solicitante e o servidor 

(contém os índices de recursos e peers) para localizar o recurso desejado. Uma vez 

localizado, é estabelecida a conexão ponto-a-ponto entre o solicitante e o portador do 

recurso. Esta abordagem implica na falha de toda a rede caso o servidor apresente 

problemas, o que toma esta abordagem não escalhvel. Na rede descentralizada. não 

existe um servidor central: tanto a localização de recursos quanto a transferência dos 

mesmos é feita ponto-a-ponto. 

Quanto sua estrutura, em ROSS, RUBENSTEIN (2001) sistemas peer-to-peer 

são classificados da seguinte maneira: entende-se por estruturadas as redes 

descentralizadas que apresentam algum mecanismo que determina a localização 

obrigatória de um recurso em um dado nó da rede. Portanto, o local onde fica 

armazenado um recurso é precisamefite determinado, como por exemplo, através do uso 

de Distributed Hash ~ a b l e s ' ~ ,  como em FL4TNASAMY et al. (7001). Existem ainda as 

redes descentralizadas fracamente estruturadas; que são menos rígidas na localização de 

um recurso na rede, pois usam uma dica (uma informação não precisa) para encontrar o 

objeto procurado, tal como ocorre no ~ r e e n e t ' ~ .  

As redes descentralizadas e não estruturadas são aquelas que não possuem 

servidor central para indexar recursos e nem controle preciso da localização dos 

mesmos. Podemos citar o ~nute l la"  como exemplo, que usa um n~ecanismo de busca 

baseado em j70odiin~'~ dos nós vizinhos, o que limita a escalabilidade deste modelo 

devido ao grande overhead de mensagens trocadas na rede. 

13 As DHT ou Tabela de Hash Distribuída possuem um papel importante aplicados a sistemas 

peer-to-peer no problema de alocação de recursos. A partir do cálculo do I m h  de um recurso, é 

determinada sua localização na rede. 

I I http:I'freenet sourceforqe.net 

l 5 http:Íi'www gniitella comi 

16 Técnica de envio de diversas requisições com a mesma consulta para os peers vizinhos. Estes, 

não sabendo a resposta da consulta, reenviam requisições para seus vizinhos, provocando um efeito bola- 

de-neve ou flooding da rede. 



3.1 -2 - Sistemas Peer-to-Peer existentes 

3.11 2.1 - Compartilhamento de Arquivos 

O conipartilhamento de arquivos. e111 especial o con~partill~ai~leilto de niúsicas, é 

apontado como um dos responsáveis pela disseminação de sistemas Peer-to-Peer. 

Softwares como o Napster tornaram-se fan~osos em sua ampla utilização por pessoas do 

mundo inteiro. A repercussão deste tipo de software Peer-to-Peer tornou-se ainda maior 

quando a RIAA (Recording Industry Association of America) resolveu abrir processo 

legal contra o Napster, assim como o fez contra Audiogalaxy, Morpheus, Kazaa, 

Grokster, Madster e MP3Board. A RIAA sentiu-se ameaçada pelo intercâmbio de 

músicas que é viabilizado pelos programas, alegando pirataria na justiça americana. 

A fim de ilustrar a dimensão da quantidade de sistemas P2P que tem como 

fimcionalidade o compartilhamento de arquivos, podemos citar os seguintes nomes": 

Acquisition, Ainister (Madster), Ares, Ares Lite, Audiogalaxy, BearShare, BitTorrent, 

Blubster, Direct Connect, eDonkey, FreeLVire, Gnotella, Gnucleus, Grokster, GTK- 

Gnutella, iMesh, Kazaa Lite, Kazaa Lite K++, Kazaa Media Desktop, LimeWire, 

LordofSearch, Mactella, Morpheus, Napster, NeoNapster. OneMX, Phex, Piolet, Qtella, 

Shareaza, SoulSeek, SwapNut, TrustyFiles, Warez P2P. WinMX, XoLoX 

O projeto Freenet (CLARKE et al., 2004) desenvolveu um software livre peer- 

to-peer agregando como principal característica o anonimato dos peers. O Freenet se 

auto-define como um sistema de armazenamento distribuído de informações com o 

propósito de manter a privacidade alheia. Freenet emprega uma arquitetura totalmente 



descentralizada, empregando parte do disco rígido em desuso cle cada peer para formar 

um sistema de arquivos virtual. 

Enquanto que P2P existentes como o Napster e Gniilella provêem o serviço de 

compartilhamento de arquivos, o Freenet provê o serviço de compartilhamento de 

armazenamento, isto é, o objetivo do sistema não é trocar recursos em si, mas sim 

permitir que os integrantes da rede guardem seus dados no conjunto união dos 

dispositivos de annazenamento existentes. O Freenet implementa um algoritmo 

probabilístico de adaptação ao padrão de uso de recursos, o que gera replicações e 

deleqões automáticas de arquivos armazenados no sistema de arquivos virtual, de forma 

a tomar o espaço utilizado mais útil. A arquitetura do software possui dois tipos de 

chaves: o content-hash key (CHK): usado para armazenamento primário, e o signed- 

subspace key (SSK), criado para o uso humano, ambos usando hash seguro SHA-1 

(EASTLAKE, JONES, 2001). O projeto Freenet realizou siinulações com cerca de 

200.000 nós e o sistema provou escalabilidade e tolerância à falhas. 

O projeto Ed~ttella (NEJDL et al., 2003) consiste em um infra-estrutura open 

source peer-to-peer tendo como linguagem de descrição dos dados o RDF (BECKETT, 

MCBRIDE, 2003) e usando o JXTA para utilizar abstrações de rede P2P. O projeto 

possui uma linguagem própria para consultas distribuídas na rede peer-to-peer Ed~ltella, 

denominada RDL-QEL (query exchange language), definida em cinco níveis diferentes. 

O primeiro foco de aplicação da infra-estrutura do Edutella é um ambiente distribuído 

de anotações educacionais entre universidades alemãs (Hannover, Braunschweig e 

Karls~ihe), universidades suecas (Stockholm e Uppsala), a universidade de Stanford, 

entre outras. 

Os primeiros serviços projetados para o Edutella foram: 

1. Serviço de Consulta: padronização da busca e recuperação de meta-dados 

escritos em RDF 

2. Serviço de Replicação: prover persistência, disponibilidade dos dados, 

balanceamento de carga, integridade dos dados e consistência dos dados. 



3. Serviço de Mapeamento: permitir traduções entre diferentes vocabulários 

de meta-dados permitindo a interoperiibilidade de diferentes peers. 

4. Serviço de Anotação: possibilita anotações em qualquer i-ilaterial 

armazenada na rede edutella. 

O Projeto JXTA é uma iniciativa open-source da Sun Microsystems 1nc.I8, 

originalmente concebido e desenvolvido por um pequeno grupo de especialistas, 

acadên~icos e corporações, que vem crescendo a cada dia o número de integrantes. 

Atualmente conta com mais de 100 projetos e mais de um milhão de downloads da 

tecnologia. Segundo o site do projeto'9, empresas, governos, corporações estão 

planejando e desenvolvendo soluções baseadas em JXTA. 

O JXTA (do inglês j~lstaposè ou justaposição) especifica um conjunto de 

protocolos que criam uma rede virtual auto-organizável sobre uma topologia de rede 

real, seja ela qual for, permitindo a comunicação entre diferentes peers. A Figura 4 

mostra a idéia da rede virtual criada pelo JXTA: 



Rede Fiçiêa 

Figura 4: Mapeamento entre a rede física e a rede virtual do JXTA" 

O JXTA permite que, além dos administradores de rede, desenvolvedores de 

aplicaqões possam definir suas topologias de rede, atingindo assim a nlelhor 

configuração para cada necessidade especifica. Para exemplificar, n~últiplas redes ad 

hoc2' podem ser criadas e dinamicamente mapeadas em apenas uma rede física. O 

JXTA foi projetado para ser independente de linguagens de programação (atualmente 

existem implementações em C, Perl, Python e Java) , plataformas (tal como Microsoft 

Windows e Unix), definiqões de serviços (RMI~', WSDL") e protocolos de rede 

(TCPIIP, Bluetooth). Desta maneira, o JXTA abrange PCs, laptops, PDAs, sensores, 

eletrônicos, roteadores, servidores de data-centers e sistemas de aimazenamento. 

10 Figura extraída do site littp:i/w\\~.sun coinlaboutsun,lmediaipressl<itsíixta1ixta slides.htin1 

21 O termo ad hoc vem do Latim e significa "para uma proposta especítica". Redes Ad Hocs são 

aquelas que não possuem uma infra-estrutura pré-definida. Elas se organizam conforme a necessidade de 

resolver uma tarefa específica. 

" RMI (Reinote Method Invocation) é um conjunto de protocolos que permite a objetos Java se 

comunicarem remotamente. 

73 WSDL (Web Services Description Language) é um protocolo baseado eni XML para a troca 

de informções em um ambiente distribuído. 



A versão 1 .O do JXTA foi lançada em Abril de 200 1, porém aqui será descrita a 

versão 2.0 da especificação, que possui diferenças significativas em relação a anterior. 

Tais diferenças vão desde novos conceitos introduzidos, como ~-endezi.ous peer view 

(WV)  a otimizações no controle de threads, filas e tratamento de buffers. 

3.2.2 - Conceitos 

A arquitetura do JXTA é con~posta por três camadas idealmente definidas (veja 

a Figura 5):  

s Camada da Plataforma (JIYTA Core) - encapsula o mínimo e as 

primitivas essenciais para o f~~ncionamento da rede P2P. 

e Camada de Sewiços - é a camada que contém os serviços que são 

comuns e desejáveis a aplicacões P2P. 

Camada de Aplicação - utiliza as demais camadas para criação de 

aplicações P2P. 



ApBBca~ões 
JXTA 

Serviços 
JXTA 

Primitivas 
JXTA 

Figura 5: Camadas do J?(TA'~ 

A fronteira entre a camada de servicos e aplicação não é rígida. Como exemplo, 

uma aplicação para um cliente pode ser vista como um serviço para outro cliente. 

Uma rede P2P dingmica como a rede JXTA necessita suportar diferentes níveis 

de acesso a recursos. Além disso, cinco requisitos básicos de segurança devem ser 

providos: 

1. Confidencialidade - garantia de que o conteúdo de uma mensagem não 

será aberto por indivíduos não a~itorizados. 

2. Autenticação - garantia que um remetente é o indivíduo que ele diz ser. 

3. Autorização - garantia que um remetente é autorizado a enviar uma 

mensagem. 

24 Figura adaptada do site Iitt~:~/www.sun.co~niahoutsu~~/~~~edialressits/ttaslides.htmI 



4. Integridade dos Dados - garantia que uma mensagem não foi modificada 

acidentalmente ou deliberadamente em seu percurso. 

5. Ref~~tabilidade - garantia de que a mensagem foi transmitida por um 

remetente identificado pelo remetente e que não é uma mensagem 

ante!-ior repetida. 

O JXTA conta com um modelo de segurança distribuído, o que evita custos de 

gerenciamento e implantação de uma infra-estrutura centralizada de Autoridades 

~ertificadoras". O modelo de segurança do JXTA especifica que peers podem ser as 

Autoridades Certificadoras. P x a  este fim, fortes algoritmos de criptografia são usados. 

O Internet Engineering Task Force's (IETF) Transport Layer Security (TLS) (DIERKS, 

ALLEN, 1999), continitação do SSL versão 3 (FRIER et al., 1996), é implementado 

como transporte virtual entre peers, onde a cifra default é o RSA (RIVEST et al., 1978). 

Além do TLS, faz parte da visão do JXTA ter seus protocolos compatíveis com 

os mecanismos de segurança na camada de transporte que são amplamente utilizados, 

tal como o SSL. 

3.2.2.3 - JXTA IDs 

Cada recurso (peer, peergroup, endpoint, service, content) da rede JXTA possui 

um identificador único, um ní~mero aleatório de 128 bits denominado JXTA ID. Através 

dessa abstração, um recurso pode ser referenciado independentemente de sua 

localizaqão física. Por exemplo, um laptop que recebe via DHCP um IP diferente a cada 

período de tempo, possui o mesmo Peer ID. 

"~utoridades Certificadoras são instituições responsáveis por emitirem Certificados Digitais que 

permitem a comunicação segura entre quaisquer entidades. 



Um peer emlpoint é associado a unlpeer ID contendo todos os endereços físicos 

de rede daquele peer. A analogia que é feita para o conceito do peer endpoint é o cartão 

de visitas, que contém todas as formas de se entrar em contato com uma determinada 

pessoa. 

Quando um peer recebe um ndvertisement (veremos em seguida) de um peer 

endpoint, é escolhida a forn~a mais eficiente de se estabelecer comunicação entre 

ambos, selecionando um dos endereços Iisicos listados no peer endpoint (usando 

TCPIIP diretamente sempre que possível ou HTTP sobre TCPIIP se existe um firewall). 

Todos os recursos da rede JXTA (peers, yeergrorps, pipes. services, meterirzg. 

1-oute. content, rendezvolrs, peer endpoint, trclnsport) possuem crdvertisements, que são 

descritores (meta-dados) dos recursos e são representados por docuníentos XML. 

Interessante salientar que os advertisements são extensíveis, o que permite ao 

desenvolvedor criar seus próprios tipos de metadados. Adver.tisenzents podem descrever 

virtualmente qualquer coisa: código-fontes, scripts, binários, classes, JiEE containers, 

etc. Todos nílvertisenzerzts são publicados com um tempo de vida (default é de 15 

minutos). As Figuras de 6 a 10 mostram alguns exemplos de advertisements. 



<jxta:PeerAdvertisement> 
<Name> name of the peer</Name> 
<Keywords>search keywords </Keywords> 
<Pid> Peer Ia </Pid> 
<Services> 

<jxta: ServiceAdvertiserner~t> 

Figura 6: Peer Advertisernent 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 
<jxta:ServiceAdvercisement; 

<Name> name of the Çervice</Name> 
<Version> Version Id </Version> 
<Keywords>search keywords </Keywords> 
<PipeService> Pipe advertisement</PipeService> 
<Params> service configuration params </Param> 

. . . 
<Params> service configuration params </Params> 
<Uri> service provider location</URI> 
<Provider> Service Provider</Provider> 
<Security> TBD </Security> 
<Cede> class name </Cede> 

</jxta:Service~dvertisement> 

Figura 7: Servíce Advertisement 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 
<jxta:PipeAdvertisement> 

<name> name of the pipe</narne> 
<id> Pipe Id </id> 

</jxta:PipeAdvertisement> 

Figura 8: Pipe Advertisernent 



<?xml version="l. 0" encoding="UTF-S "?> 
<jxta:PeerGroupAdvertisement> 

<Name> name o£ the peer group</Name> 
<PeerName> name o£ the peer</PeerName> 

<Keywords>search keywords </Keywords> 
<Pid> Peer Id </Pid> 

<Gid> Peer group Id </Gid> 
<isKendezvous>true or false</isRendezvous> 

<Services> 
<jxta:ServiceAdvertisement> 

Figura 9: Peer Group Advertisernent 

<?xml version="l. G" encoding="UTF-5 " ? >  
<jxta:EndpointAdvertisement> 

<Name> name of the endpoint</Name> 
<Keywords> search string </Keywords> 
<Address> endpoint logical address </Address> 

<Transport> <jxta:TCPTransportAdvertisement/> <Transport> 
<Transport> <jxta:HTTPTransportAdvertisement/> <Transport> 

</jxta:EndpointAdvertisement> 

Figura 10: Endpoint Advertisement 



Os peers da rede JXTA que em geral possui uin interesse con~um se organizam 

em peer-grozps, um grupo de peers. A especificação diz como um peergrolp deve ser 

criado, anunciado e descoberto. Quanto ao inomento criação, fica a critério da 

aplicação, desenvolvedor elou administrador da rede. 

Existem três motivações básicas para a existência de pcergrolps: 

I .  Criar domínios seguros para a troca de conteúdo protegido. 

2. Criar um ambiente com escopo delimitado. Algumas mensagens ficam 

restritas ao grupo. 

3. Criar um ambiente de monitoramento, p.e., inspeção de tráfego. 

Os grupos do JXTA são criados de maneira hierárquica. Todo peer faz parte do 

grupo NetPeerGroup, o pai de todos os grupos (nó raiz). Peergrotps tipicamente 

publicam um conjunto de serviços chamado peergrozp services. Por default, os 

peergrozps services de um grupo são: discovery service, resolver, yipe, peer info e 

re~?dezvous. Peergrozp services são compostos de uma coleção de instâncias (réplicas) 

de um serviço rodando em múltiplos peers do grupo. Desta maneira, se um yeer falha, o 

serviço não é afetado. A Figura 1 I ilustra a abstração do peergroup. 
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Figura 11: Comunicação entre peers dentro de um Peergroup, adaptada de 

TRAVERSAT et al. (2003) 

Os pipes possibilitam efetivamente a comunicação entre peers. Por exemplo, 

para enviar uma mensagem, um peer A abre um outp~lt pipe(pipe de envio) para um 

peer B, que possui um inputpipe (pipe de recebimento). Os pipes. assim como demais 

recursos, possuem advertisements, que publicam sua existência. 

Existem dois tipos básicos de comiinicação porpipes: 

e Point-to-point pipe - conecta exatamente dois pipes em um canal 

unidirecional e assíncrono, sem suporte a acknowledgments ou replies. O 

payload da mensagem pode conter um pipe advertisement para abertura 

de um novo pipe para resposta ao remetente inicial. 

Q Propugute pipe - conecta um outpzrt pipe a múltiplos inputs pipes 

(interno ao peergvozp) . 



Pipes bidirecionais, confiáveis e seguros são piyes ser.vices implementados em 

cima dos dois tipos bLLsicos descritos. 

3.2.2.8 - Network Services 

Peers podem invocar nehvork services, que são serviços implementados por um 

ou mais peers. Peers descobrem network services atráves do Peer Discovery Protocol 

(veremos em 3.2.4.4). 

Existem dois tipos de network setvices: 

1. Peer Services - acessível apenas em um peer que publica o serviço. Se o 

peer sair da rede, o serviço fica indisponível. Múltiplas instâncias do 

serviço podem rodar em diferentes peem, mas cada instância com seu 

próprio ndvertisement. 

2. Peer Group Services - é composto por uma coleção de instâncias 

(potencialmente cooperando umas com as oiitras) de um mesmo serviço 

rodando em n~últiplos membros de um peergroty. Se um peer sair da 

rede, o serviço continua disponível (assumindo que o serviço está 

presente em outros peers do grupo). Peer Group Services são publicados 

como parte de umpeer grozy advertisement. 

Serviços podem ser pré-instalados em um peer ou carregados dinamicamente 

conforme a necessidade. Neste último caso, o peer deve localizar uma implementação 

compatível com o serviço. Este processo de localização, download e instalação do 

serviço é similar ao processo de instalação de um plug-in em um web browser. 

3.2.2.9 - Modules 

Módulos JXTA são abstrações para representar qualquer pedaço de código, seja 

ele uma classe java, um .jar, uma biblioteca dinâmica DLL, mensagens XML, scripts, 

etc. É interessante este tipo de abstração para rede JXTA porque permite que um mesmo 



izetwork se~vice possua distintas implementações em diferentes plataformas, tais como 

Windows e Unix. 

Módulos provêem uma abstração genérica que pennite um peer instanciar um 

novo comportamento, p.e., quando um peer entra em um peergroup. Neste caso, um 

serviço de busca específico do grupo deve ser instanciado pelo peer. O framework de 

módulos do JXTA permite a representação e o advertisement dos comportamentos de 

forma independente da plataforma. Desta maneira, o peer poderá instanciar qualquer 

tipo de implementação de comportamento, seja uma classe Java ou programa em C, por 

exemplo. 

Descrever e publicar de forma independente da plataforma é essencial para 

suportar múltiplos grupos compostos de peers heterogêneos. Para permitir essa 

variedade de peers, a abstração dos módulos é dividida em três níveis: 

1. Module Class - é primariamente usado para anunciar a existência de um 

comportamento. A definição da classe representa um comportamento 

esperado e é identificado por um ID único (bloduleLlassID). 

2. Module Specification - é basicamente usado para acessar módulos. 

Contém toda informação necessária para acessar e invocar um módulo. 

Por exemplo, no caso de um serviço, o modz~le speclficcrtion pode conter 

umpipe ndvertisement a ser usado para a realizacão da comunicação com 

o serviço. Um module speczjkation é uma abordagem de prover a 

f~lncionalidade que aquele modzde class define. Pode haver múltiplos 

module specifications para um mesmo module clnss. Cada modde 

specijcation é identificado por um ID único (ModuleSpecID). Todas 

implementações de um dado modzde speclfication precisam usar os 

mesmos protocolos e são compatíveis, embora possam ser escritas em 

diferentes linguagens de programação. 

3. Module Implementation - é uma implementação de um dado module 

speczfication. Pode haver múltiplas module implernentations para um 

dado modzde speczficntion. Cada module implenzentation contém seu 



ModuleSpecID associado, rsferecianclo qual especificaqão é 

implementada. 

Pode ser citado como exemplo de uso de módulos o JXTA Discovery Service. 

Este possui apenas um ModuleClassID, identificando-o como um serviço de busca, sua 

função abstrata. Pode haver múltiplas especiGcac;ões do discovery service. cada uma 

possivelmente incompatível com outra. Cada uma pode usar diferentes estratégias em 

relação ao tamanho do yeergroup, sua dispersão na rede, ou outras abordagens. Cada 

especificação possui um ModuleSpecID, que referencia o ModuleClassID do discovery 

service. Além disso, para cada especificaqão, múltiplas implementações podem existir, 

apontando para um dado ModuleSpecID. 

3.2.3 - Arquitetura da Rede 

3.2.3.4 - Orgmização 

A rede JXTA é crd hoc. Conexões podem ser transientes e o roteamento entre 

peem não é deteminístico. Peers entram e saem da rede constantemente e as rotas entre 

eles mudam com freqiiència. 

A organização da rede JXTA mostrada a seguir não é obrigatória, mas na prática 

existem quatro tipos de peers: 

1. Minimal Edge Peer - envia e recebe mensagens, mas não armazena 

udvertisenzents ou mensagens de rotas de outros peers. Geralmente são 

peers de dispositivos com recursos limitados, por exemplo, PDAs e 

telefones celulares. 

2. Full-featured Edge Peer - envia e recebe mensagens. Tipicamente 

armazena (cuche) ndvertisements. Este tipo de peer responde a consultas 

(discovery repests)  com as informações contidas em seu cache, mas não 

encaminha discovery req~lests. A grande maioria dos peers em uma rede 

JXTA é deste tipo. 



3. Rendezvous Peer - como o ~ ~ t r o s  peers, iim rendezvozls armazena 

advertisenzents. Entretanto, rendezvozls também encaminha cíiscovely 

reqzlests para auxiliar a descoberta de recursos para outros peers. Quando 

um peer entra para um grupo. ele automaticamente procura por um 

rende;vous. 

4. Relay Peer - mantém informações sobre rotas para outros peers e route 

rnessnges para yeem. Um edge peer tipicamente olha primeiro em seu 

cnche para infornlações sobre rotas. Caso não encontre, o peer envia uma 

consulta para relcy yeers. Além disso, relnys também encaminham 

mensagens de yeers que ficam impossibilitados fisicamente de efetuar 

uma con~unicação direta. 

As peculiaridades dos rendezvozls e dos relcys serão analisadas adiante. Eles são 

conhecidos também como os s~iper-peers da rede JXTA por acumularem funções além 

dos edge peers. 

Sistemas distribuídos tradicionalmente possuem algum mecanismo de resolução, 

onde abstrações são mapeadas em objetos concretos. No JXTA, esse mecanismo é 

chamado de resolver. O resolver do JXTA é um protocolo genérico e é utilizado por 

padrão para resoluqao, mas nada impede que outras abordagens de resolução sejam 

implementadas, pois os protocolos do projeto JXTA não especificam como a busca dos 

advertisenzents deve ser realizada. Assim, desenvolvedores ficam livres para criar suas 

implementações de resolução, usando abordagens descentralizadas, centralizadas ou 

híbridas, conforme for a necessidade do domínio da aplicação. 

O JXTA tem como política defilult de resolução o uso de szper-peers 

denominados Rendezvous. Estes são peers que agregam a função de armazenar apenas 

índices que refereilciain ndvertisements. É fundamental perceber que a infra-estrutura 

de Rendezvous provê um mecanismo de busca de baixo-nível, assim como deixa o 

"gancho" para novos serviços de busca de alto-nível. 



A criação dos índices que são armazenados nos Rendezvous é feita pelo Shclred 

Resowce Distrihtltcd Indcx (SRDI) service onde cada peer é responsável pelo envio de 

seus índices, que pode acontecer de forma síncrona com a criação de um aclvei.tisenwu2t.s 

ou não (um daemon poderia enviar índices em certos períodos). Através do SRDI do 

JXTA 2.0, três mell.iorias em relação JXTA 1 .O podem ser citadas: a escalabilidade se 

torna maior quando um Rendezvous não precisa armazenar ndvertisenzents; existe a 

redução do problema de ah:ertisenzent.s desatualizados; consultas a cdvertisements 

percorrem apenas Rendezvous enquanto não encontrarem o índice correspondente ao 

peer que contém o alvo da busca, miniinizando tráfego na rede. 

JXTA prop6e o uso de uma Distributed Hash Table (DHT) para mapeamento 

dos índices distribuídos. Quando um índice se encontra desatualizado, entra em cena o 

mecanismo denominado Liunited-Range Walker. Através deste, é percorrido um 

conjunto de Rendezvous até encontrar o índice buscado, seguindo um subconjunto da 

lista de Rendezvous vizinhos. Esta lista é ordenada pelo peerID de outros Rendezvous 

no mesmo peerGroup e é denominada Rencic.z~:ous Peer View (RPV). A fim de se 

atualizar com rede, Rendezvous periodicamente enviam a outros Rendezvous 

(selecionados aleatoriamente de suas RPVs) um subconjunto aleatório de Rendezvous 

conhecidos, assim como também enviam uma mensagem estilo " I í n  nlive" a seus 

vizinhos mais próximos (o vizinho + I  e o -1 da RPV, onde O aponta o próprio 

Rendezvous). 

É interessante ressaltar que pode haver um particionamento da rede, i.e., 

subconjuntos que a princípio não possuem interseção de peers, o mesmo problema que 

aflinge os Sistemas de Banco de Dados Distribuídos. Entretanto, havendo pelo menos 

um Rendezvous pertecente as duas partições, o mecanismo de troca de RPVs entre 

Rendezvous irá realizar a união das partições. 

Quanto a conexão de um peer a um Rendezvous, ela acontece da seguinte 

maneira: 

1. Peer dispara 5 tentativas de conexões por vez com os Rendezvous 

referenciados em seus advertisements armazenados 

2. Caso não tenha sucesso na conexão (apenas uma conexão é permitida e 

necessária) em uin tempo ajustável (30 segundos por default), o peer 



dispara uma busca por Rendezvous \ia propcgute request ou via 

propcigute pipe do peerGrolp o qual faz parte. 

3. Caso não haja uma resposta de nenlmm Rendezvous em 30 segundos, o 

peer envia uma consulta aos seeding rendemoiu - uma lista de 

rendezvous pré-definidos (qualquer peer de um grupo pode se tornar 

um) 

4. Se os seeding ~.endezvous não responderam em um período (5 minutos 

por default), o peer irá tentar se tornar um Rendezvous (o peer pode 

voltar a condição de edge peer. i.e., não super-peer, quando encontrar 

um Rendezvous) e continuará a busca em background 

Os Rendezvous são criados dinamicamente, seguindo a política default do 

JXTA. Dependendo do cenário empregado, é interessante estruturar a rede, alocando 

Rendezvous fixos. como o caso de uma organização com servidores 24 por 716 OU 

manter o ambiente ud hoc. como por exemplo, um cenário de uma estação de metrô 

onde PDAs e celulares entram e saem da rede constantemente. Neste último caso, 

Rendezvous tendem a ser menos estáveis. 

Os reluys existem para permitirem a comunicaqão de forma transparente entre 

peers quando a realidade física não a permitiria, tal quando existem NAT elou 

Firewalls. Assim. um peer tentará 'falar' com outro peer diretamente. Caso não seja 

possível, tentará via um (ou mais) relcy(s). E talvez em uma outra mensagem, por 

outro(s) reluy(s). Isto demonstra a natureza não-determinística das rotas. que podem 

mudar rapidamente. Assim como os Rendezvous, relays mantém uma lista de reluys 

conhecidos e as enviam de maneira análoga. Existem também os seeding reluys, 

andogos aos seeding rendemous. 

26 Termo empregado para expressar que u m  sistema fica ligado todo tempo, ou seja, 24 horas por 

dia e 7 dias por semana. 



As rotas, assim como os demais recursos (pec~s, grupos, etc.), possuem 

advertisements. As rotas são construídas a partir do peer que envia uma mensagem. Os 

edge peers armazenam route advertisenzents, que descreve como chegar a um 

determinado peer seguindo uma seqiiência de hops (pulos), tipicamente reluys. Cada 

mensagem enviada armazena inforn~ações sobre a rota. O mecanismo de roteamento é 

chamado então de Adptive Sozrce-bosed Rolrling. 

Cada mensagem enviada possui uma credential, que quando presente no corpo 

da mensagem, é usado para identificar o remetente e seus direitos de envio daquela 

mensagem. Cada implementação de uma credential é específica, possibilitando a 

coexistência de miiltiplas técnicas de autenticação na mesma rede. Mensagens também 

podem ser criptografadas e assinadas para garantir irrefutabilidade, confidencialidade e 

integridade. Neste sentido, protocolos de transporte seguros como Transport Layer 

Security (TLS), Internet Protocol Security (KENT, ATKINSON, 1998) e Secure 

Socltets Layer (SSL) são amplamente aceitos no JXTA. 

O JXTA é composto por seis protocolos, divididos em duas categorias: core 

specijication protocols e stanclard services protocols. O mínimo necessário para uma 

implementação poder ser considerada complacente com a especificação do JXTA é 

implementar o core specijcation pi.otoco1.s. A Figura 12 mostra os protocolos do JXTA. 
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Figura 12: Protocolos do JXTA, extraída de TRAVERSAT et a!. (2003) 



O core specijictltion pr-otocols define dois protocolos: 

1. Endpoint Routing Protocol (EW) - protocolo o qual um peer deve usar 

para encontra uma rota para outro peer. 

3. Peer Resolver Protocol (PRP) - através dele, um peer lança um consulta 

genkrica para um ou mais peers, e recebe uma ou mais respostas a 

consulta. 

O stundnrd service pr.otocol.s define quatro protocolos: 

1. Rendezvous Protocol (RVP) - protocolo usado por um peer para se 

inscrever/desinscrever no serviço de propagação de mensagens. 

2. Peer Discovery Protocol (PDP) - o protocolo pelo qual um peer publica 

seus advertisements e descobre advertisements de outros peers. 

3. Peer Information Protocol (PIP) - através dele, uni peer pode obter 

informações sobre o estado de outros peers. 

3. Pipe Binding Protocol (PBP) - usado por peers para atar (bind) dois ou 

mais pipes de uma conexão mapeados em um peer endpoint físico. 

3.2.4.4 - Endpoint Wouting Protocol 

O Endpoint Routing Protocol define um coqjunto de mensagens de busca usadas 

para encontrar informações sobre rotas. Este tipo de informação é necessário para o 

envio de uma mensagem de um peer a outro. Quando um pecr é precisa enviar uma 

mensagem a um peer edpoint acldress, o peer primeiramente checa seu cnche para 

verificar se possui a rota desejada. Caso não a encontre, ele enviará uma route resolver 

query para seus relnys. Quando um relny rececbe uma consulta deste tipo, checa se 

possui a rota. Caso afirmativo, o peer retoma a informação sobre rota na forma de uma 

enumeração de hops. 

Informações sobre rotas incluem peer ID do remetente, peer ID do destinatário, 

um tempo de expiração ou time-to-live (TTL) para a rota e uma seqüência ordenada de 



peers IDs que serviram de gatewq*. Esta úftima pode não estar completa, mas deve 

conter pelo menos o primeiro reliy. 

3.2.4.2 - Peer Resolver Protocol 

O Peer Resolver Protocol (PRP) permite que yeers enviem uma consulta 

genérica a outros yeers. Consultas podem ser enviadas a um peer específico, ou podem 

ser propagadas se enviadas via um r.endeivoz~s service dentro de um yeergroup. 

O PRP serve de base para outros protocolos do JXTA, tais como o PIP (usado 

para extrair informações sobre um peer) e o PDP (descobrir recursos de uni peer). O 

PRP pode ser usado pode ser usado, por ser genérico, por qualquer aplicação 

desenvolvida para JXTA. 

Uma resolver. p e r y  nzessuge é usada para enviar um consulta a um servil0 de 

um outro membro do grupo. A resolver quer3; nzessuge contém a credencial do 

remetente, um único ID para a consulta, um service hn~zcller específico (quem irá tratar a 

mensagem) e a consulta propriamente dita. Cada serviço pode registrar um hnndler no 

peer grozp resolwr service para processar as consultas e gerar respostas. Para as 

respostas, existe resolver resyonse rizessuge que contém a credencial do remetente, um 

ID único para a consulta, um service hnndler específico e a resposta. Um peer pode 

receber zero ou mais respostas para uma consulta. 

3.2.4.3 - Rendezvous Prstocoi 

O Rendezvous Protocol (RVP) é responsável por propagar mensagens dentro de 

um peergrozp. Enquanto diferentes peergrotlys podem ter diferentes maneiras de 

propagar suas mensagens, o RVP é um protocolo simples que permite: 

Peers conectem a serviços (através das consultas e respostas propagadas) 

e Controle de propagação de mensagens (detecção de loopback, TTL, etc.) 



O RVP é iisndo por dois oulros protocolos: o Peer Resolver Protocol (PRP) e 

pelo Pipe Bindinç Protocol (PBP). 

3.2.4.4 - Peer Discovery Protocol 

O Peer Discovery Protocol (PDP) é usado para descobrir e publicar recursos, 

onde recursos podem ser peers, pecrgrozps, pipes, services, etc. Cada recurso possui 

um ndvertisement associado. 

O PDP permite que um peer encontre ndwrtisements em outros peers. O ?DP é 

o protocolo default de busca para todos os usuários de um dado grupo, assim como do 

peergroup default NeíPeerGroup. Serviços de buscas podem ser usados para melhorar o 

PDP. Se um peel,oimp não possui seu próprio discovery serilice, então o PDP é usado. 

3.2.4.5 - Peer Mosinatisn Protocol 

O Peer Information Protocol (PIP) extrai informaqões sobre o estado de um dado 

peer. Esta informação pode ser usada para deployment comercial ou interno. Como 

exemplo, em deployrnents comerciais, as informações podem ser usadas para determinar 

o uso de um peer service e geração da conta para os consumidores deste serviço. 

Exemplo de cleployrnelzt interno: L ~ I  departamento monitorando um peer para melhorar 

o roteamento e a desempenho da rede como uin todo. 

Além disso, o PIP possui a mensagem de ping para checar se um peer está 

online. A mensagem de ping especifica que tipo de resposta deve ser retomada: um 

simples a~knoi~vledge ou resposta completa (ndvertisement do peer requisitado). 



3.2.4.6 - Pipe Binding Psotocsl 

O Pipe Binding Protocol é usado por membros de umpeel.grozrp para atar (bind) 

um pipe ndiwtisement a um pipe emlpoint. Assim é criado o link na rede virtual do 

JXTA que é mapeado na rede física pela camada de transporte, tipicamente TCPIIP. 

A mensagem de consulta PBP é enviada por um peer pipe enclpoint para 

encontrar um pipe endpoint já atado ao mesmo piye advertisernent desejado. A 

mensagem de consulta pode conter um opcional peei. ID, significando que apenas o 

dado peer será respondido. 

A mensagem de resposta do PBP é enviada ao peer que enviou a consulta por 

cadapeer com um piye atado. Esta mensagem contém o pipe ID, o peer onde um input 

pipe foi criado e um valor booleano indicando se o iilput pipe existe no peer 

especificado. 

Por ser tratar um projeto criado pela Sun Microsysteins, é natural que Java seja 

pioneiro na implementação do JXTA, apesar de, como já foi mencionado, existem 

implementações em outras linguagens de programação. 

Para visualização da arquitetura implementada do JXTA, a Figura 13 apresenta 

uma visão geral do JXTA 2.0 iniplementado em J2SE (Java 2 Standard Edition). 



PeerGroup Ser& 

~ ~ 1 ~ ~ 1  Membership Seivice 

Resolver Service I ~ F I F I I  
I t 

I Endpoint Service I 

Figura 13: Arquitetura do JXTA impsementada em Java 

3.2.6 - Projetos usando JXTA 

O JXTA, desde seu lan~amento em 2000, vem atraindo a atenção de muitos 

grupos de pesquisa e o mercado em geral. Vejamos alguns projetos desenvolvidos 

usando a tecnologia. 

O Projeto ~ I s l a n d ' s ~ '  consiste em um framework para construir e distribuir 

agentes, onde cada peer consiste em um AIsland. onde agentes móveis viajam pelas 

ilhas (ou peers). Se um agente requisitar um módulo desconhecido em determinada ilha, 

a plataforma solicita a permissão do usuário para efetuar o carregamento do código 

necessário proveniente de uma outra ilha. 

O projeto inclui um editor de agentes (que são escritos em JavaScript), 

certificação dos módulos por assinatura digital, carregamento automático de módulos, 

interface gráfico em Swing (mostrada na Figura 14), entre outros. 



Figura 14: CUI do AISland 

O M~JXTA" versão Enterprise 2 é uma aplicação que foi projetada para ser 

fácil de usar, estender e implantar. As suas principais características dessa ferramenta 

são: 

Chat em grupo 

Q Chat privado seguro 

o Facilidades para Criação de grupos e credenciais 

e Coinpartilhamento de Conteúdo (proveniente do projeto CMS como 

veremos adiante) 

e Busca por recursos na rede JXTA 

a Text-to-Speech (FreeTTS) 



Por ser um dos mais con~pletos projetos deseiwolvidos em JXTA pela licença da 

Sun, o MyJXTA2 serviu de base para iinplementação do COPPEER (veremos em 4.1). 

A Figura 15 mostra a interface gráfica do MyJXTA2. 

Figura 15: MyJXTA2 e sua interface gráfica, mostrando um chat entre peers 

O Content Manager service19 (CMS) S um serviço baseado em JXTA que 

permite o compartill-iainento de arquivos dentro de um grupo de peers. Cada arquivo 

compartilhado poss~ii um ID único, gerado a partir do conteúdo do arquivo usando um 

hash MD5 (RIVEST, 1992). Todo arquivo também possui um advertisement que 

contém meta-dados como nome, descrição, tamanho e mime-type. O controle de 

transferência dos arquivos é feito através de pipes. A seguir um exemplo de 

advertisenzent do CMS. 



<?xml version="l. O"> 
<!doctype jxta:contentAdvertisement> 
<jxta:contentAdvertisement> 

<name>index.html</name> 
<cid>md5:la8baf7ab82c8fee8fe2a2d9e7ecb7a83</cid> 
<type>text/html</type> 
<length>23983</length> 
<description>Web site index</description> 

</jxta:contentAdvertisement> 

Figura 16: Exemplo de Advertisement do CMS 

Este capítulo mostrou o estado da arte dos sistemas peer-to-peer e focou 

especialmente em JXTA. 

Ao longo do capítulo, percebemos t'arnbém que problemas como alocação de 

arquivos, integridade dos dados, replicaqão e seguranqa permanecem comuns a sistemas 

peer-to-peer e banco de dados distribuídos. 

Alguns dos projetos aqui iliistrados mostraram a versatilidade de aplicações JXTA. 

Um deles, o projeto MyJXTA2, foi utilizado como base para o desenvolvimeiito da 

plataforma COPPEER, como veremos no capítulo seguinte. Também veremos como a 

Garantia de Disponibilidade se introduz neste contexto e como o COPPEER atua para 

resolver os desafios comuns de banco de dados distribuídos e sistemas peer-to-peers. 



Neste capítulo veremos como a garantia de disponibilidade pode auxiliar um 

sistema peer-to-peer a oferecer uina premissa dos bancos de dados: a completude da 

consulta. Veremos como f~inciona o COPPEER (BRAGA et al., 2004): framework peer- 

to-peer da COPPE e em seguida é descrito o modelo implementado para garantia de 

disponibilidade. 

4.1.1 - O Conceito 

Como vimos nos capítulos anteriores. existe uma série de sistemas peer-to-peer 

que apresentam funcionalidades interessantes, que vão desde a voz sobre IP (Skype3') 

até troca de mensagens em tempo-real (MSN ~essenger"). Dentro deste mar de 

opções, um grande empecilho é que não existe interoperabilidade entre a maioria deles. 

No caso dos inessengers, existem até alguns aplicativos que focam em tornar 

interoperáveis demais sistemas pesr-to-peer, como é o caso do ~rillian)'. 

Programar aplicações diretamente em JXTA pode ser uma tarefa complexa, 

dependendo da experiência do desenvolvedor com a tecnologia. Existem algumas 

abordagens que tentam minimizar este impacto que é programar em JXTA, tal como o 

EZEL/JAL~~, que abstraem alguns detalhes de implementação e tornam mais fácil o 

desenvolvimento. 

32 1ittp:li'w~vw.trillian-1iiesse~er.de! 

JAL (JXTA Abstract Layer) e EZEL (Easy Entry Library for JXTA) são APIs que buscam 

facilitar o desenvolvimento de aplicações peer-to-peer usando JXTA. 



Além da interoperabilidade e facilidade de desenvolvimento. há entre os distintos 

sistemas peer-to-peer características comuns, como por exemplo, a troca de mensagens 

entre os peers, implementado pelo JXTA. Se nos aprof~mdarmos e pensarmos em uma 

aplicação colaborativa tal como o COE (XEXÉO et al.. 2004), perceber a presença dos 

demais peers da rede é uma característica importante. assim como a consistência dos 

dados e a completude da busca por ontologias. Essas características podem ser pensadas 

como serviços comuns a aplicações diversas que fazem uso da comunicação ponto-a- 

ponto. 

Para preencher este nicho foi projetado o COPPEER (BRAGA et al., 2004), um 

framework de aplicações peer-to-peer. Uma aplicação pode ser plugada ao container 

estruturado com um microkemel (veremos em 4.1.2) que por sua vez oferece as 

facilidades de: 

Uso dos serviços do COPPEER (Controle de Transação (DE SOUZA et 

a].. 2004). Garantia de Disponibilidade, Memória Compartilhada. etc.) 

Maior nível de abstração para o dese~n~olvimento das aplicações em 

JXTA 

Interface Gráfica Padronizada para as Aplicações 

Suportar aplicações colaborativas 

O COPPEER é um framework que facilita o desenvolvimento de aplicações 

colaborativas peer-to-peer. A Figura 17 mostra a GUI do COPPEER executando o COE, 

a aplicação de ed i~ão  colaborativa de ontologias. 



Figura 17: COE -editando e trocando ontologias entre peers pelo COPPEER 

4.3.2 - Microkcernell CBPPEEW 

O microkernel é a estrutura responsável por agregar novas aplicações peer-to- 

peer ao COPPEER, de forma a agrupar aplicações desacopladas em uma estrutura 

coesa. Através da utilização das interfaces do COPPEER, uma aplicação pode ser 

desenvolvida e incorporada ao container. 

É importante notar que a aplicação a ser desenvolvida e adicionada ao container 

não invoca diretamente métodos do COPPEER. A aplicação, alem de implementar as 

interfaces, necessita de um arquivo de configuração em XML para ser implantada 

(deploy) no container, um ft~ncionamento similar ao de aplicações EJB (THOMAS, 

1998). 



Do ponto de vista do n~icrokernel, aplicaqões são componentes que devem ser 

gerenciados. O COPPEER utiliza o framework ~ ~ r i n g ~ ' ,  que implementa a estrutura de 

microkernel necessária usando o padrão Inversão de Controle (IoC) ou mais 

precisamente Dependency. ~nject ion~j .  O Dependency Injection é nome genérico dado a 

três outros sub-padrões: Intcujbce Injection (1 IoC), Setter Injection (2 IoC) e 

Constructor Injection (3 IoC). No COPPEER, é utilizado o Setter. Injection, apesar do 

framework Spring suportar 2 IoC' e 3 IoC. 

O padrão Inversão do Controle é que vai promover o suporte ao desenvolvedor 

da aplica$io abstrair chamadas a componentes. A aplicação não invocará classes 

concretas e sim interfaces, onde o microkernel irá assinalar a iiiterface à implementação 

do componente. 

Atualmente existem outros containers que implenientam o Dependency 

Injection, tais como: ~ i c o ~ o n t a i n e r ~ "  que possui Setter Injection e Constructor 

Injection; ilvalon3', um dos containers mais completos. 

PJeni do Deyendencj hqection, outro pattern, denominado Sei-vice Locrrtol; é 

tanibdm considerado Inversão de Controle. Dependendo do tipo de aplicação, deve ser 

ponderado o uso do Ser.vice Loc~llor ao invés do Dependency Injection. 

34 http:ilwww.~prinu,fi-a~iie~~~ork.or~docu~ne~itation.ht~nl 

35 htt~:íiwww.inarti~ifowler.co~niarticles/in~ectio~i.ht~nl 

36 litt~:!;/www.picocontainer.or~ 

37 http:l!avalon.ai~ache.oi-ri. Atualmente o Avalon foi descontinuado. 



Um serviço do COPPEER é uma aplicação que possui como finalidade auxiliar a 

execução de uma outra aplicação. Esta con~unicação é feita por intermédio do 

microkernel. 

O COPPEER possui atualmente dois seiviços: o controle de transação e a 

garantia de disponibilidade. O controle de transação pode ser sintetizado em manter a 

consistência dos dados das aplicações peer-to-peer. Já a garantia de disponibilidade se 

resume a prover a uma estabilidade dos dados que não é própria de um ambiente peer- 

to-peer. Este tema será abordado em detalhes a seguir. 

iço de Garantia 

Vimos que os Bancos de Dados Distribuídos ampliam as fimcionalidades dos 

bancos de dados centralizados ao mesmo tempo em que trazem novos desafios. Um dos 

problemas estudados em SBDD é a alocação de arquivos, uma vez que é precisa definir 

quais dados estão disponibilizados em determinados locais da rede. A alocação ótima é 

um problema NP - difícil, sendo viabilizado através do uso de heurísticas. 

Na arquitetura peer-to-peer JXTA do COPPEER, seus objetos permanecem 

online enquanto o peer que os contém está na rede. Quando o peer se desconecta, por 

algum motivo como por exemplo, a queda da conexão do link ou o simples desligar da 

máquina por parte do usuário, seus objetos deixam de estar disponíveis para os demais 

peers da rede. 

Através do mecanismo de garantia de disponibilidade, fica a critério do usuário 

ou da aplicação colaborativa desenvolvida para o COPPEER (plugin) decidir se um 

determinado objeto deve continuar online ou não, independentemente do estado do peer. 

Cada objeto é tratado de uma maneira diferente, i.e., possui um parâinetro que 



determina seu grau de disponibilidade (varia de zero a um). Por exemplo, uma aplicacão 

como o COE (Editor Colaborativo de Ontologias) pode determinar que certo conjunto 

de ontologias básicas deva estar altamente disponível, ou seja. possui um grau de 

disponibilidade próximo a 1 (100% disponível), enquanto que demais ontologias 

derivadas possam ser menos importantes e, portanto é aceitável que sejam definidas a 

priori como menos disponíveis. 

Grandes clusters de servidores, dentro da arquitetura clientelservidor. se 

encarregam de manter sites online a maior parte do tempo. Para mantê-los altamente 

disponíveis, é desenvolvido um projeto que quantifica, por exemplo, o número de 

máquinas, HDs, RAID)~. múltiplos links, enfim. toda a redundância envolvida para este 

fim. 

A arquitetura peer-to-peer permite envolver uma enorme quantidade de 

máquinas para fins distintos. Dentro de 11n1 grupo COPPEER onde haja o interesse de 

manter disponíveis os objetos isto é feito através da ativação do serviço de garantia de 

disponibilidade do mesmo. Apesar de não haver necessariamente grandes clusters de 

servidores 34 por 7 mantendo os objetos online, a quantidade de máquinas presente no 

grupo da rede peer-to-peer e a redundância gerada pelo serviço de garantia de 

disponibilidade tendem a surtir o mesmo efeito de uma maneira ad hoc. 

4.3 - Modelo de Replica~ão 

Em sistemas distribuídos a replicação é um reconhecido mecanismo de aumento 

da disponibilidade. Através dela, é atingida a redundância para que, no caso de falha de 

um dos componentes do sistema, haja outro que possa suprir a necessidade 

momentânea, i.e., é provido um mecanismo de tolerância à falhas. 

Em BORGHOFF, SCHLICHTER (2000) é citado que a principal razão para 

adoção de um modelo distribuído e replicado é alcançar uma maior disponibilidade dos 

38 Redundant Array of Independent (ou Inexpensive) Disks - conjunto de HDs que promovem 

mais disponibilidade através de suas redundâncias. 



dados do groupware. Vale lembrar que a replicação pode ser acionada para outros fins, 

como o aumento do desempenho da busca, como em COHEN, SHENKER (2002). 

Nosso objetivo é replicar para aumentar a disponibilidade. A seguir foram elaboradas 

questões para descrever nosso nlecanisnlo de replicação. 

4.3.1 - O que replicar 

Alguns sistemas peer-to-peer como e - ~ o n k e ~ ' ~  e ~ i t ~ o r r e n t "  particionam seus 

arquivos em pedaços menores e os compartilha. Esta técnica de fragmentação, segundo 

KUBIATOWICZ et al. (2000), a~imenta a conficlbilidade das réplicas. 

Em GRIBBLE et al. (2001). é definido o conccito de Granularidade de Dados 

como uma dimensão do problema de alocaqão de arquivos. Desta forma, para atingir 

uma alocacão ótima, conjuntos de arquivos podem ser formados ou. de maneira 

contrária, arquivos podem ser quebrados em pedaqos, ger'mdo uma hierarquia de 

granularidade. Esta hierarquia descreve como os objetos se inter-relacionam, i.e., qual 

pai-te forma o todo. 

No nosso modelo de replicação, assim como a aplicação colaborativa define qual 

o grau de disponibilidade é desejado para um determinado objeto, a Granularidade de 

Dados fica a critério da mesma. Também fica a critério da aplicação a associação dos 

objetos replicados, pois o serviço não prevê um controle sobre relacionamentos. Desta 

forma a aplicação ganha Ilexibilidade na escolha do que replicar. Grandes objetos 

podem ser divididos em pequenas partes de tamanho fixo e tratadas como objetos 

independentes. Vejamos um exemplo: s~iponha que um objeto X de 500 MBytes com 

grau de disponibilidade (threshold) igual a 99% seja particionado pela aplicação em 

objetos de 50 MBytes. A aplicacão ficará encarsegada de definir para cada uma das 10 

partes o threshold de 99% e montar uma estrutura de meta-dados (uma ontologia, por 

exemplo) que define as ligações entre fragmentos de objetos. A replicação das partes 

fica a cargo do serviço de disponibilidade, inclusive da estrutura que define a ligação 



entre os objetos. Qimndo um usuário da aplicação em outro peer desejar acessar o objeto 

X. este deverá procurar primeiro pela estrutura que define a ligação entre os fragmentos 

(meta-dados) e posteriorn~ente terá as informações para procurar pelas partes. Este 

processo de busca pode ser automatizado por um serviço de busca agregado ao 

COPPEER. 

4.3.2 - Quem inicia o processo de repkação 

O processo de replicação deve ser iniciado de alguma forma dentro da rede de 

peers. O processo pode ser definido de duas formas: autônomo (cooperação assíncrona) 

ou coordenado (cooperação síncrona). 

Um processo de replicação a~itônomo viabiliza a geração de réplicas pelos peers 

de uma maneira independente, i.e., um peer da rede que sinta a necessidade de criação 

de novas réplicas o fará sem trocar informações ou delegar atos aos demais peers. Esta 

forma autônoma possui vantagens como: 

1. Rapidez no processo decisório de replicação, pois o consenso e eleições 

serão descartados; 

2. Menor volume de mensagens trafegadas na rede. 

Apesar de sua independência e isolamento, trata-se de uma forma de cooperação 

- pois um peer que aciona a replicação está o fazendo para aumentar a disponibilidade 

de um ou mais objetos para o grupo - e é assíncrona, pois não envolve a sincronização 

dos peers no processo. A desvantagem desta abordagem é que, como os peers não se 

comunicam para relatar suas ações, o trabalho pode ser replicado também, ou seja, uma 

replicação de um objeto X pode ser realizada por um ou mais peers simultaneamente, o 

que irá gerar um dispêndio maior de banda e espaço de armazenamento (excesso de 

réplicas de X na rede). Este esforço poderia ter sido evitado com a comunicação entre os 

peers. 



O processo coordenado envolve a comunicação nas decisões de replicar. Esta 

abordagem evita esforço repetido por replicações simultâneas como acontece no caso da 

replicação autônoma. 

Uma forma de realizar a coordenaç50 é através da divisão de papéis entre os 

peers: o peer coordenador, aqui clian~ado de Master, e os demais peers que serão os 

receptores de réplicas. 

A existência do Master evita replicação excessiva (no caso de peers replicando 

simultaneamente no processo assíncrono) e consequentemente diminui custos de 

armazenamento, banda e monitoramento, que veremos adiante. 

O peer Master é responsável pela geração e monitoramento das réplicas. Cada 

objeto é controlado por um Master, que checa periodicamente seus peers coordenados. 

A Figura 18 mostra dois objetos coordenados por diferentes Masters em um mesmo 

grupo, onde a linha representa que um Master (M) checa se o peer coordenado (C) e sua 

réplica estão ainda online. 

Figura 18: Diferentes camadas de coordenação envolvendo o mesmo grupo de peers 



Para se chegar a um nó Master, é realizada uma e le i~ão por algum peer (ou o 

peer criador do objeto ou algum peer que já contém aquele objeto e detectou que não 

existe um nó Master) segundo algum critério, que no nosso caso está baseado seguintes 

parâmetros noimalizados: 

Disponibilidade Absoluta (A) - mede a razão entre o tempo que o peer fica 

online sobre o tempo de vida do peer - desde a primeira entrada do peer na 

rede. Quanto mais tempo um peer permanece online, maiores as chances de 

ele ser eleito nó Master. Como eslamos trabalhando no nível de abstração de 

um grupo JXTA, perceben~os a rede por este ângulo. Portanto se um link 

fisico cai, determinaclos peers dependentes deste li& cairão também, 

excluindo-os do grupo e deixando de contabilizar tempo online. O tempo 

online é u n ~  parâinetro relativo e portanto estaremos relacionando-o com 

uma máquina seeding rendezsoz~s do JXTA, i.e., se um peer for capaz de 

alcaçá-Ia, estará online. Assim, fatores externos como a queda de um link ou 

o congestionamento de uma rota podem ser percebidos por esta métrica de 

disponibilidade. 

2. Número de Coordenações (h!) - mede a razão entre o número de objetos 

coordenados pelo peer sobre o núnlero total de objetos armazenados 

(coordenados e não-coordenados por este). Se um nó já possui muitas 

responsabilidades de coordenação, ele tende a ser menos cotado para o papel 

de Master. Este critério é fundamental para evitar a concentração de 

coordenação em alguns poucos nós. Para exemplificar, quando existem 

super-peers na rede, i.e., nós que contêm alta disponibilidade, grande 

capacidade de armazenainento e largura de banda suficiente para suas 

necessidades, tenderiam a acumular as coordenações. A idéia deste 

parâmetro é diminiiir a sobrecarga dos super-peers da rede. 

3. Espaço de Armazenanlento para o Objeto (S) - mede o percentual de 

utilização de espaço para armazenamento para novos objetos no peer. Fica a 

critério da aplicação configurar as partições dos peers: a partição de objetos 

- destinada para armazenamento de objetos criados ou coordenados pelo 

peer - e a partição de réplicas - designada para armazenar réplicas de objetos 



coordenados por outros peers do grupo. A Figura 19 ilustra uin exemplo de 

partições configuradas com o mesmo tamanho, diferenciados pelo uso. 

Partisao de Objetos Partiçao de Réplicas 

Figura 19: Exemplo de Particionamento adotado pela aplicação colaborativa 

Na eleição e computada, para cada peer, a seguinte equação: 

C(pee1; ) = M', * A(peer, ) + li;, (peeq ) * M + w3 'k S(peer, ) 

Equação 7 

O peer que possui o maior C compiltado é eleito nó Master. O ajuste feito aos 

pesos wl ,  w2 e \v3 será analisado na secão 4.4.4. 

Na nossa simulação, o peer criador de um objeto atribui seu grau de 

disponibilidade e aciona os demais peers para tomar decisão sobre a replicação: a 

eleição do nó Master. Definido o coordenador, ele será responsável por gerar 

efetivamente as réplicas do objeto e monitorá-las no tempo. 

4.3.3 - Quando acontece a rep!icaçãs 

A replicação precisa ser iniciada quando há um número de réplicas abaixo do 

necessário para manter o grau de disponibilidade definido pela aplicação. Podemos 

enumerar os dois eventos em que há a necessidade da replicação: 

1. Um novo nó Master foi eleito 

2. O nó Master detectou que uma ou mais réplicas não estão mais online 



O 2" evento mostra que a tarefa de monitoramento é essencial para preservar a 

disponibilidade de um objeto de acordo com um predeterminado tlireshold. O nó Master 

tem a responsabilidade de, para cada um de seus peers coordenados, checar 

periodicamente se um peer está zlp e se sua réplica continua armazenada nele @.e., uma 

política de remoção de réplicas poderia tê-la apagado). 

Na sin~ulação deste trabalho, o período entre checagem é feito baseado no 

histórico do peer, mais precisamente no tempo médio que dura o estado zlp de um peer. 

Portanto se um peer apresenta uma disponibilidade alta será requisitado menos vezes 

que um peer com menor disponibilidade. 

A disponibilidade pode ser avaliada de formas distintas. No e-Donkey, a 

disponibilidade de algum recurso é computada como o número de peers online que o 

possuem. Em OZSU: VALDURIEZ (1999), a disponibilidade de um sistema 

(availability) tem sua definição baseada nas métricas Tempo Médio entre Falhas 

(MTBF - Medium Time Between Failures) e Tempo Médio entre Reparos (MTTR - 

Medium Time To Repair), detinida como: 

Avnilahili@ = 
MTBF 

iZ/ITBF+MTTR 

Equação 8 

Enl SCHMITT et al. (2003), a partir da definição básica de disponibilidade 

mostrada acima, os autores refinaram a fórmula. Considere as seguintes definições: 

e Um serviço é disponível quando tanto os dados como o sistema no qual o 

serviço executa está disponível 

e Um dado é disponível quando é acessível em um dado tempo 

e Um sistema é disponível quando tanto os nós quanto os links de 

coniunicação estão disponíveis 

e Um link é disponível quando ele não falha e há recursos suficientes que 

podem ser alocados para transmitir dados requisitados por uma aplicação 



Um nó está disponível quando estâ UP, i.e., n5o está desconectado da 

rede (medida por ~&nrnlics). Ciclos de CPU, espaço para armazenaineilto 

e memória são medidas por inirinsics. 

Baseados nestas definições, os autores do referido trabalho definiram três tipos 

de disponibilidade: 

A vnilrbility,,.,,,., = A vnililbility ,,,, * Avail~lhilily,~ ,.,, 

Q Avdnbility ,,, ,,,, = Avriliibility ,,, * Avnilobility ,,,,, 

Avail~bili ty:~~~,, ,  = A~ailabi l i ty ,~ ,,', O .,,,, ,,L, * A vrilability ,,,,,,,,,,,,,, 

De uma fornla hierárquica, podemos visualizar as definições: 

I Service I 

dynainics intrinsics 

Existem outras formas de computar a disponibilidade. Em BHAGWAN et al. (2003), é 

analisada a disponibilidade também em funcão da hora do dia. Poden~os computá-la, por 

exemplo, como: 

1. Tempo que o Peer ficou efetivamente Online sobre o Tempo que o Peer 

desejava estar Online 

2. Tempo Online sobre o Tempo desde o primeiro estado UP do peer no 

grupo da rede JXTA 



3. Tempo Qnline sobre o Tempo desde que o grupo da rede JXTA foi 

criado 

Para efeitos de simulação e considerando a abstração de grupo fornecida pelo 

JXTA, adotamos como Disponibilidade Absoluta a 2". métrica definida acima. 

4.3.4 - Onde replicar 

Definir o destino das réplicas é essencial. A abordagem de COOPER, GARCIA- 

MOLINA (2003) consiste basicamente em um esquema de troca de compartilhan~entos 

entre peers de uma mesma comunidade. Em RANGANATHAN et al. (2002), os peers 

mais aptos são escolhidos para receberem as réplicas, considerando dois critérios para a 

tomada desta decisão: 

1. O Custo de Armazenamento da réplica 

2. O Custo de Transferência pela Rede 

No modelo proposto por este trabalho. o peer Master é responsável por definir 

quais peers do grupo são mais indicados para receber as réplicas de seu objeto e é 

abstraído o custo da transferência pela rede, já que se situa no nível de um grupo JXTA 

de uma aplicação COPPEER. No entanto, o custo da rede vai ser ponderado de maneira 

indireta, pois um dos nossos critérios é a quantidade de coordenações (papei de Master) 

que o peer host possui. Por exenlplo, se um peer possui muitas coordenações, que 

d+essante envolve um custo de rede para monitoramento das réplicas. ele será menos inta 

para armazenar um objeto. 

Adicionamos ainda um outro critério para a tomada de decisão: a disponibilidade 

absoluta (definida na seção anterior) do peer que é candidato a receber a réplica. Quanto 

mais disponível, mais apto a ser host. 

Portanto, podemos enumerar os critérios da eleição do peer que recebe réplica: 

1. Disponibilidade Absoluta (A) 

2. Número de Coordenações (M) 

3. Espaço de Arn~azenamento para a Réplica (S) 



Note que são os mesmos critérios da eleição de um nó Master. No entanto, os 

pesos dados a estes critérios distinguem as duas eleições. A Equação 7 é aplicada neste 

caso também. 

O número de réplicas a ser gerado deve ser basicamente um compromisso entre 

custo / benefício. O custo: que serh discutido mais detalhadamente adiante, envolve 

armazenamento, rede, cpu, n~emória, i.e., recursos comp~itacionais. O beneficio é a 

garantia de haver ao longo do tempo a acessibilidade desejada a um determinado objeto. 

Os dois casos extremos serim: 

P Não replicar - implica em uma disponibilidade do objeto igual a do peer 

que o contém. Se o peer sai da rede, o objeto se toma inacessível. 

Q Replicar Tiido em Todos - implica em gerar réplicas de todos os objetos 

de cada peer em todos os peers. Envolve custos altíssimos e é 

impraticável. 

Portanto, para determinar o número ideal de réplicas que um Master precisa 

gerar, iremos fazê-lo baseados na idéia de RANGANATHAN et al. (2003): com o 

refinamento de que cada peer possui uma disponibilidade distinta. 

Suponha que cada peer contendo uma réplica tem certa disponibilidade AbeerJ .  

A probabilidade de que todas as réplicas r estejam indisponíveis é dada por: 

Consequenteinente, a probabilidade de que haja pelo menos uma réplica 

disponível é computada da seguinte forma: 

6 1 



Equação 10 

Considerando que as réplicas são encontradas por uin serviço de busca, o grau 

de disponibilidade de um objeto pode ser delimitado pelo threshold da seguinte 

inequação: 

Seguindo Equação 11, podemos computar o número de réplicas do serviço de 

garantia de disponibilidade conforme o algoritmo abaixo: 

Function ComputeNumberGfReplic~s 

number0fReplicas = O 

product = 1 

for each node in bestNodesInTheGroup 

if node is VP then 

product= product * (1 - Availabilityinode)) 

numberGfReplicas= numbar0fReplicas + 1 
end i£ 

availability = 1 - product; 

if availability >= threshold then 

break 

end if 

end for 

return number0fReplicas 

End of Function 



Note que o número de réplicas depende dos melhores nós escolhidos no grupo, 

segundo o critério de eleição de peers definido anterioimente. O número de réplicas 

depende apenas da qualidade dos nós existentes e, quanto mais nós existirem, maior a 

probabilidade de haver nós com boa qualidade, i.e., que atendam melhor o critério da 

eleição de peers. 

Vejamos um exenlplo: suponha uma rede contendo 100 peers que possuem 

disponibilidade igual a 50% cada. Nossa aplicação Editor Colaborativo de Ontologias 

pl~igada ao COPPEER requer que o recurso OntologiaGeral tenha grau de 

disponibilidade igual 90% . 

Da Equação 1 1, temos: 

(1 - (1 - 0.5)r) 2 0.9 

= (1 - (0.5)") 2 0.9 

Iteração 

r = 1 0.5 2 0.9 

I r = 2 3 0.75 2 0.9 

Portanto, serão necessárias 4 réplicas para garantir a disponibilidade do recurso 

OntologiaGeral. 

Resultado 

Falso 

Falso 

r = 3 a 0.875 2 0.9 

r = 4 3 0.9375 2 0.9 

4.3.6 - Monitoramento das Réplicas 

Falso 

Verdadeiro 

Em uma rede peer-to-peer, mudanças de estados ocorrem constantemente em 

seus nós, i.e., os peers entram e saem da rede a qualquer tempo. Este cenário pode ser 

visto como um sistema falível, onde cada componente que falha deve ser rec~iperado e 

durante a recuperação um componente redundante deve assumir a f~mção do anterior. 

Para que um sistema seja resistente a falhas é necessário que ele as detecte, conforme 

abordado na seção 2.2.3. O quanto antes detectá-las, melhor será a resposta ao 

problema. 



Não podemos nos restringir e assumir que a falha é voluntária, i.e., quando um 

peer sair da rede ele irá enviar m a  mensagem comunicando o evento. De fato, ocorrem 

muitas falhas involuntárias, como queda da conexão, problemas em algum nível da 

pilha de protocolos da rede, etc. 

'4 fim de detectar efetivamente quedas de peers existe a tScnica de poolirzg, que 

consiste basicamente em enviar periodicamente mensagens entre pares de peers para 

checar seu estado na rede. Uma questão que surge diante da aplicação do pooling é 

quais pares de redes serão arranjados para um inonitoramento ótimo, aquele que 

minimiza o tempo de detecção de uma falha no sistema. 

No modelo sin~ulado, agregamos ao nó Master a responsabilidade de monitorar 

as suas réplicas. Conforme mostrado na Figura 18, para cada objeto são montados elos 

entre os peers que armazenam as réplicas e o nó Master, que os inonitora através do 

envio de mensagens periódicas pela rede. A periodicidade da transmissão de mensagens 

é determinada pela média de duracão de um estado tp de cada peer, ou seja, quanto 

maior for esta média de um peer X. menos mensagens um nó Master irá enviar para X. 

A Figura 20 ilustra o processo de monitoraniento. 

Uin nó Master aguarda uma resposta do peer coordenado durante certo tempo 

(tinieozlt). Quando este tempo expira, o coordenador considera a falha como uma perda 

da réplica e reinicia o processo de replicacão do objeto para estabilizar novamente o 

grau de disponibilidade. 



Tirneout expira f 
1 

Figura 20: Monitoramento ao longo do tempo 

4.3.7 - Falhas no  Coordenador (Master) 

Um nó coordenador em geral é um peer que possui uma disponibilidade maior 

que os demais membros que mantêm suas réplicas. No entanto, o nó coordenador 

também está suscetível à fallias. 

Quando um nó Master falha e, portanto fica inacessível, ele perde este papel de 

coordenação na rede. Os peers que contém réplicas recebem normalmente uma 

mensagem de checagein de seus estados pelo nó coordenador. Quando esta mensagem 



1120 chega. o peer busca pelo nó Master. Caso se confirme a suspeita da ausência do 

coordenador, o peer inicia uma nova eleição para coordenação. 

4.3.8 - Custos da Replica~ão 

A replicação envolve custos coniputacionais a serem ponderados quando se 

decidi que determinado recurso deve possuir um grau de disponibilidade específico. Os 

custos estão relacionados a consumo de banda na rede, espaço usado para 

arinazenamento de objetos e réplicas e, em menor escala, ao tempo pi-ocessamento da 

CPU e ineiriória principal alocada para o serviço. 

Através da Tabela 2 mostrada a seguir são discriminados os custos das principais 

atividades do modelo proposto por este trabalho. 

Tabela 2: Custos da Replicação 

Eleição de Peers Hosts 

Monitoranlento 

O Modelo proposto neste trabalho passou por quatro etapas de avaliação, cada 

uma servindo de ii~sumo para a etapa posterior. As duas primeiras etapas foram 

computadas através de simulação, a 3". etapa usou análise estatística e a última a técnica 

de Algoritmos Genéticos. 

Atividade 

Eleição de Master 

Replicação 

Rede 

S irn 

Requisito 

Troca de Mensagens 

Troca de Mensagens 

Troca de Mensagens 

Asmazenamenito 

Não 

Transferência de Réplicas 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Sim Sim 



Identificado o problema da disponibilidade dos recursos e definida uma proposta 

de resolução através do modelo de replicação descrito anteriormente, a simulação foi 

delegada a tarefa de relatar o comportan~ento da rede de peers usando o serviço de 

garantia de disponibilidade (SGD). O simulador tem o propósito de avaliar efetivamente 

o SGD proposto ao COPPEER. 

O COPS (COPPEER Siinulator) foi desenvolvido em Java. utilizando a engine 

de simulação de eventos discretos denominada Jist4' - Java in Simulatioli Time. Essa 

tecnologia é o coração do COPS, pois ela simplifica bastante a manipulação do tempo 

sim~ilado. A Figura 21 mostra a GUI do COPS simulando uma rede com 1 recurso e 10 

peers, onde o SGD elegeu 1 nó Master e 6 nós peer l~osts. 



" P4oilePeer: t41-5730 (EkO 51198094711315831 
U - Resoiirce = R6-5730-01770564190 pdf 

Threshold= O 9999 

"PlodePeer = P.12-5730 (EkU.597?40ã265723769) 
0 - Resource = R6-5730-0177056149O pdf 

laster = NU4730 (EP=O 9949041 51 36554781 
Threshold O 9999 

O- Resource: R6-57?0.0177U564.190 pd i  
Threshold= O 99% 

'NodePeerz N3-5730(EP.=O 50900l0650OEt543) 
O - Resource = R6-5730-017705644K pdf 

Threshold = 0.9989 

-NodePeer: N5-5730 (EkO 62847?9483JZY58?) 
O -  Resouice = R6-5730-31770564190 pdf 

Thresnold = O 9999 

'blodepeer = N6-5730 (E~0.533777?10529?397) 
O - Resoiirce = R6-5730-017i05644Y0 odf 

Threshold= 0.8999 

'P.lodePeer= NR5730 (ER=O 5G0697?260131061) 
O - Resource = R6-5730-01770561490 pdf 

Threshold= 0.3359 

Figura 21: GUI do COPPEER Simulator 

Outras tecnologias foram agregadas ao COPS, como: 

e ~ ~ r e e ~ h a r t "  - usado aqui para geração de gráficos de acompanhan~ento 

e análise de resultados 

e X M L B ~ ~ ~ S ~ ~  - usado para mapear arquivos XML em classes Java e 

vice-versa, facilitando sua manipulação 

Outras configurações são necessárias ao COPS para ajustar a máquina virtual 

Java para um melhor desempenho da aplicação, tal como o uso da tecnologia HotSpot 

(veremos adiante) em modo servidor e alteracão nas partições de memória da Java 

Virtual Machine. 



O f~lncionamento do COPS consiste receber como entrada um cenário de 

sin~ulação, calcular o comportamento da rede durante o tempo especificado no cenário e 

gerar um log de resultados como saída. Uma classe Analisador de Log compila e 

armazena os resultados em um SGBD relaciona1 (M~sQL~",  facilitando a manipulação 

dos dados. 

Na Figura 22 há o esquema dos cenários do COPS seguido de um exemplo na 

Figura 23. Cada nó da árvore XML é um parâinetro analisado pelo COPS durante a 

simulação, cujas fungões são: 

e Volatility - este parâmetro especifica a volatilidade da rede simulada. 

Cada nó da rede possui uma Taxa de Falhas (probabilidade de falharlsair 

da rede) e uma Taxa de Recuperação (probabilidade de se 

recuperarlvoltar a rede). Essas taxas são distribuídas segundo uma lei de 

potências ", usando a volatilidade como expoente. 

Q NumberOfNodes - este parânletro determina quantos nódpeers existem 

na rede simulada. 

e NumberOfS~iperNodes - determina o níimero de super-peers haverá na 

rede. No COPS, um super-peer é um peer que possui as Taxas de 

Recuperação e Falhas pré-definidas pelo usuário e geralmente são taxas 

que permitem disponibilidade absoluta próxima de um. 

e Failure Rate - define a taxa de falhas do supernode. 

e, Repair Rate - define a taxa de recuperação do s~ipernode. 

0 InitialNun~berOfResources - define o número inicial de recursos na rede, 

ou seja, quantos objetos terão que ser trabalhados para garantir suas 

disponibilidades. 

44 httu./ '~w~.mvsc! l .com/  

45 Uma distribuição é dita como uma distribuição de lei de potência (power law distribution), se 

P(k) - kA-y, onde y >O é chamado de expoente da distribuição. 



ResourceCrzationProbability - determina a probabilidade de criação de 

recursos em cada peer. Um recurso, quando criado, passa a necessitar do 

serviço de garantia de disponibilidade, segundo seu threshold (adiante). 

ResourceThresl.iold - determina qual é o valor do threshold, i.e., o grau 

de disponibilidade dos recursos criados na rede. Pode ser aleatório 

(valor=RAND). 

UnlimitedSpace - determina se os peers simulados não possuem restrição 

de armazenamento de objetos, i.e., se o espaço é ilimitado. Nas 

simulações estudadas, consideramos sempre este parâinetro como falso 

(false). 

ObjectPartitionSize - define o tamanho da partição dos objetos dos peers. 

Esta partição armazena objetos coordenados elou criados pelo peer. 

ReplicaPartitionSize - define o tamanho da partição de réplicas dos 

peers. Armazena as réplicas no peer enviadas por um Master. 

MasterElectionWeights - grupo de nós XML que contém os pesos 

norinalizados da eleiç50 Master. 

ReplicationElectionWeights - grupo de nós XML que contém os pesos 

norinalizados da eleição de peers hosts de réplicas. 

AbsoluteAvailability - este peso determina quão importante para decisão 

na eleição da Disponibilidade Absoluta dos peers. 

MasterRoles - este peso se refere a quantos papéis de Master L ~ I  peer 

possui. Quanto maior o número de papéis Master, menos interessante o 

peer para ser eleito. Norn~aln~ente este peso possui valor negativo (entre 

-1 e O). 

ObjectSpaceUsageCost - este peso determina o quão importante será 

para a eleição a quantidade de espaço disponível na partição de objetos 

de um peer. 

ReplicaSpaceUsageCost - este peso determina o quão importante será 

para a eleição a quantidade de espaco disponível na partição de réplicas 

de um peer. 

SimulationTiine - tempo de simulação que o cenário deve levar. O 

tempo de simulação é controlado pela eizgine do Jist e tratado dentro do 

COPS. 



Figura 22: Esquema da Configuração do COPPEER Simulator 



< ! - -  Heuristic created by ScenarioCreator --> 

-- 

Figura 23: Exemplo de Configuração do COPS 



4.4.1 -2 - Par2metros de Saída 

Os parâmetros de saída são armazenados nos logs da simulação à medida que 

são gerados. Esses parâmetros buscam caracterizar a rede de forma a possibilitar uma 

analise comparativa entre diferentes configurações de entrada. Cada um deles varia no 

tempo de simulação e, portanto. a saída apresenta uma média aritmética dos parâmetros. 

São eles: 

1. Eficiência - medida do desempenho do algoritmo de replicação. É 

definida em f~mção do Threshold Real, i.e., quão disponível se tornou um 

objeto e do Threshold Desejado - o grau de disponibilidade definido a 

priori pela aplicação. É realizada a soma dos threholds para cada objeto 

(n objetos) a fim de permitir uma análise global do resultado. 

3. Esforço - se refere à quantidade de réplicas que foram necessárias para 

atingir o objetivo de manter o grau de disponibilidade requerido. É 

definido em função do número de réplicas geradas por objetos e pelo 

número de objetos originais (não-réplicas) da rede. O somatorio é 

realizado de maneira análoga ao da Eficiência. 

Equação 13 

4. Espalhamento - medida inversa ao agrupamento de coordenações. É 

definida em função do número de nós que possuem alguma coordenação, 



i.e.: são Masters de algum objeto e do número total de nós (inclusive 

supernós) na rede. 

N~inzer.oDeNÓsCoi~zCoor.dennçclo 
Espcilhamento = 

iLTzimeí*o TotnlDe Nós 

Equaçiio 13 

4.4.11.3 - Desempenho 

O desempenho da simulação foi assunto estudado durante este trabalho. Existem 

muitos simuladores de eventos discretos, sendo um dos mais citados o NS - Network 

~iinulato?~.  No nosso caso foi adotada a engine de simulação do Jist, trazendo consigo 

as seguintes vantagens: 

Escrever a simulação na mesma Linguagem de Progran~ação que o 

COPPEER: Java 

Bom desempenho (veja o quadro con~~ara t ivo~ '  com demais tecnologias) 

Simplicidade de uso da API 

Uma vez definida a tecnologia de sin~ulação e escrito o simulador, foi necessário 

ajustar a máquina virtual a fim de adequar configurações de alocação de memória e 

garbage collection. Foi fundamental o uso da tecnologia HotSpot da JVM. 

A Tecnologia HotSpot é respoixável pela melhora no desempenho da máquina 

virtual Java (JVM). Incorporada a partir do Java 2 Standard Edition (J2SE) versão 1.4.1, 

o HotSpot se insere nas f~mdações da JVM. As mais distintas aplicacões de Java, que 

47 Quadro comparativo de Jist com outras tecnoloçias em http://jist.ece.coinell.edu/ 



variam de celulares a inainí'saines, são beneficiadas com mais desempenho e 

escalabilidade. 

Seu impacto alcança até a reusabilidade de código, pois se dá mais liberdade ao 

programador desenvolver métodos virtuais e abstrações que o otimizador será capaz de 

gerar um bom desempenho. 

4.42 - Escolha das Configura@es 

As configurações para o COPS permitem um estudo abrangente do 

comportamento de uma rede JXTA usando os mecanismos de eleição citados 

anteriosmente. Compondo diferentes parâmetros de entrada, o simulador permite a 

análise detalhada de resultados bastante diversificados. 

Conforme foi visto na seção 4.4.1.1, existem muitos pasâmetros, o que implica 

em um número grande de configura~õzs possíveis. É importante notar que, muitos dos 

atributos de coilfiguração são características da rede, ou seja, o ambiente o qual o 

Serviço de Garantia de Disponibilidade estaria atuando. 

Para efeitos de demonstração do modelo aqui proposto e considerando o custo 

coinp~itacional da realização de sucessivas simulações, dentro do grande número de 

configurações possíveis, foram escolhidas aquelas que são importantes para cada etapa, 

mantendo os demais parâmetros fixos. 

4.4.3 - Primeira Etapa 

A primeira etapa teve caráter exploratório, buscando pelas variáveis que 

poderiam ser determinantes para o funcionamento do modelo. Foram geradas 

configurações para cenários com: 

64, 256 e 1024 peers 

e Thresholds iguais a 25%, 50% e 90% 



e Definidas 5 heurísticas disrintas para os pesos das eleições de Master e 

Peers, confoime especificado abaixo: 

o Heurística 1 : Aleatória 

o Heurística 2 : Critério único é a Disponibilidade dos peers 

o Heurística 3 : Critério íinico é o No. de Coordenações dos peers 

o Heurística 1 : Critério íinico é o Espaço Disponível dos peers 

o Heurística 5 : Critério que prioriza a Disponibilidade dos Peers 

mas considera também o Espaço Disponível e o No. de 

Coordenações 

Temos um total de 45 configurações computadas nesta etapa. Em todas elas, os 

peers tinham baixa probabilidade (0,01%) de criação de novos recursos, o que justifica 

em alguns resultados a queda do esforço. 



Os resultados desta etapa descrevem eficiências muito distintas entre as 

configurações. Na verdade. a eficiência calculada nesta etapa foi con~putada como a 

razão entre a Disponibilidade Real do Recurso ao fim da simulação sobre o Thresliold 

Desejado (Equação 15). A Disponibilidade Real foi definida como o produto das 

disponibilidades dos peers que contéii~ um dado recurso (Equação 16). 

Equação 15 

A definição da Eficiência em f~ulção da Disponibilidade Real do recurso gerou 

resultados muito próxin~os do parâmetro de saída Esforço, de forma inversa. A medida 

que o Esforço aumenta, i.e., mais replicas são necessárias, r a~imenta, o produto da 

disponibilidade dos peers decresce e, portanto, a Disponibilidade Real diminui. Logo, 

neste caso, a eficiência é inversamente proporcional ao esforço. Nos gráficos do Anexo 

B - Resultados da Etapa pode ser observada esta relação. Portanto a análise da 

eficiência desta etapa é equivalente a análise do esforço, feita a seguir. Na segunda 

etapa a eficiência recebeu uma redefinição mais apropriada (Equaqão 12) para analise 

final do trabalho. 

O esforço variou conforme o número de nós, o thresliold dos recursos e os pesos 

pré-definidos das eleições. Para as Heurísticas 2 e 5, a variação do número de nós e do 

tlireshold teve pouco impacto nos resultados. As Heurísticas 1,3 e 5 apresentaram a 

necessidades de maiores esforços e atingiram um esforço de até 25 vezes maior que os 

das Heurísticas 2 e 5.  



O espalhamento apresentou variucões conforme o níiinero de nós, o threshold 

dos recursos e os pesos pré-definidos das eleições. A medida que o número de nós 

cresce, o espalhamento apresentou decrescimento. para as 5 Heurísticas. O 

espalhamento cresce conforme o threshold. A Heurística que apresentou maior 

espalhamento foi a 3, seguida pelas 1 e 4. O desempeilho das Heurísticas 2 e 5 foi pior 

para este parimetro de saída. 

4.4.4 - Segunda Etapa 

Conforme os resultados apresentados na primeira etapa, pode ser notado que os 

pesos das eleições são fundamentais para um bom desempenho do Serviqo de Garantia 

de Disponibilidade. Nesta etapa, os experimentos foram preparados, através da criação 

de config~iraqões especíikas, variando apenas os pesos das eleições. Os demais 

parâmetros de configuração foram especificados idealizando o comportamento de uma 

rede qualquer. 

Conforme a definição de configuração do simulador (vide Figura 22), nesta 

etapa temos os seguintes valores fixados: 

Volatility = 0.5 

NumberOfNodes = 256 

NumberOfSuperNodes = O 

InitialNun~berOIResources = 5 

ResourceCreationProbability = O 

ResourceThreshold = 90% 

ObjectPartitionSize = 999999999 

ReplicaPartitionSize = 2000000 

SimulationTime = 100000 

Quanto a variação dos pesos das elei~ões, devemos considerar que: 

1. Os pesos foram norrnalizados e, portanto cada peso possui um 

valor absoluto entre zero e um 



2. 4 fim de reduzir o número de combinações possíveis. cada peso 

pode assumir os valores absolutos: 0.0,O.j e 1 .O 

3. Aqueles pesos que são fatores n~ultiplicativos das 

disponibilidades em cada eleição, são sempre maiores ou iguais 

aos outros dois pesos da eleição (número de coordenações e 

espaço de armazenamento) - vide Equação 7. Este critério foi 

estabelecido já que sabemos a priori que o Threshold (Equação 

l l ) ,  nosso maior objetivo, é calculado baseado na 

Disponibilidade e portanto, deve ser privilegiado. 

4. Durante a eleição do Master, dentre os custos de armazenamento 

(ObjectSpaceUsageCost e ReplicaSpaceUsageCost), devemos 

considerar apenas o custo de amazenamei~to de objetos, já que o 

objeto coordenado será depositado na partição de objetos. Este 

fato exclui uma variável do problema. 

5. De maneira análoga ao do item anterior, durante a eleição dos 

peers hosts, devemos considerar apenas o custo de 

arrnazenamento de réplicas, já que a réplica será depositada na 

partição de réplicas. Exclui outra variável do problema. 

Feitas as devidas considerações, temos seis variáveis correspondentes aos pesos 

(três para cada eleiqão), cada uma podendo assumir três valores distintos. Desta forma, 

teríamos um total de 36 = 729configurações possíveis a serem simuladas (sem aplicar a 

3". coiisideração). Acionando a terceira consideração, onde é privilegiada a 

disponibilidade, temos um total de 195 configurações possíveis. 

Cada uma das 195 configurações foi simulada três vezes (3 roz~nds) e computada 

uma média aritmética como resultado final. 

4.4.4.1 - Resultados 

Conforme pode ser visto no Anexo C - Resultados da Etapa 2, os experimentos 

mostraram que, para as 195 configurações simuladas, a eficiência apresentou pequenas 

variaçoes, assim como o espalhamento. A variável que apresentou um desvio padrão 



sigilificarivo foi o Esforco de Replicação e esta foi o alvo da análise de regressão 

realizada na etapa posterior. 

4.4.5 - Terceira [Etapa 

A terceira etapa consistiu na análise dos resultados usando um pacote estatístico 

com método de Regressão Linear Múltipla. A regressão foi realizada sobre os dados da 

segunda etapa. 

Através da regressão é obtida uma fóm~ula matemática que descreve cada 

parâmetro de saída da simulação (eficiência, esforço e espalhamento) em função das 

entradas do algoritmo (os pesos das eleiqões). A partir dos modelos gerados é possível 

compreender melhor a relação entre as variáveis do simulador. 

O pacote estatístico usado foi o ~ n a l ~ z e - l t ' ~  versão 1.68, da empresa homônima 

ao software. Esta ferramenta é iim add-in do MicrosoiVE Excel que permite, dentre 

outras hncionalidades~ a análise de regressão de dados em uma planilha. 

4.4.5.1 - Análise de Regressão 

Em um estudo da relaqão entre as alturas dos pais e filhos, Francis Galton (1 822- 

191 1) usou pela primeira vez o termo regressão para análise estatística. Desde então, 

os modelos de regressão vêm sendo amplamente aplicadas em todas as áreas do 

conhecimento: con~putação, administração, engenharias, biologia, agronomia, saúde, 

sociologia, etc. 

Os modelos de regressão utilizam variáveis, contínuas ou discretas que são o 

objeto de estudo (target) e a partir delas tentamos aproximar uma fimção que descreve o 

fenômeno observado. A função descreve aproximadamente o relacionamento entre 

variáveis preditoras e variáveis de resposta. 



4.4.5.1.1 - Regressão Linear Simples 

Existem fenômenos que apresentam relações entre variáveis que os descrevem. 

Podemos pensar alguns fenônienos como: quanto mais um político gasta eni 

propaganda, mais chances ele tem de vencer; quanto mais se estuda, melhor nota é 

obtida; quanto mais dorme, menos sono há. A expressão de causa e efeito pode ser 

descrita através de uma função matemática que relaciona variáveis dependentes com as 

independentes. Por exemplo, os gastos do político são independentes, enquanto que a 

chance dele vencer depende de seus gastos. Através da observação dos fenômenos são 

formuladas hipóteses dadas por funções. Uma ferramenta que provê uma hipótese ou 

teoria a ser testada é a Regressão Linear. A Regressão Linear Simples fornece um 

modelo dado por: 

Equação 17 

O parâmetro E é O erro pertinente ao modelo, chamado de erro residual. 

Suponha que se observa o fenômeno do consumo relacionado a renda familiar. 

Os dados coletados estão descritos conforme a tabela a seguir: 

Tabela 3: Dados coletados relacionando Consumo e Renda Familiar 

Consumo (R$) Renda Familiar (M) 



Estes dados da Tabela 3 plotados em um plano cartesiano são mostrados na 

Figura 24. 

Figura 24: Gráfico Renda Familiar x Consumo 



A hipótese form~ilada para este fenômeno é dada por uma equação do tipo 

I' = d + b : o que nos fornece uma reta. Intuitivamente, é desejável que a reta passe 

próximo ao inaior i~úinero possível de pontos do gráfico. Um dos métodos de regressão 

linear mais usados para este fim é o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) 

(SHROEDER et al., 1986), que miniiniza a distância vertical entre a reta e os pontos do 

gráfico simultaneamente. No exemplo dado da renda familiar, a reta fornecida pelo 

MMQ é dada pela Equação 18 e plotada na Figura 25: 

Figura 25: Reta gerada a partir do MMQ que aproxima o fenômeno Renda Familiar x Consumo 



Nos exemplos trabalhados anteriormente, os fenômenos observados atribuíam a 

variável dependente apenas uma variável independente. A Regressão Linear Múltipla 

funciona de maneira análoga a Regressão Linear Simples, com o acréscimo de quantas 

variáveis iiidependentes conforme necessário. 

O modelo da regressão linear múltipla é dado pela seguinte equação: 

O Teste de Hipótese (SHROEDER et al., 1986) nos permite comprovar teorias 

para uma população inteira a pastir de algumas amostras. É preciso validar o modelo 

resultante da análise de regressão linear múltipla, no caso, através do teste de hipótese. 

4.4.5.2 - Resultados 

Computando todas as observações realizadas na etapa anterior de simulação, foi 

possível chegar a uma massa de dados capaz de alimentar o pacote estatístico que por 

sua vez gerou um modelo matemático para a análise do problema. O modelo foi 

validado através dos testes de Hipótese e pode ser visto com mais detalhes no Anexo D 

- Resultados da Etapa 3. 

A análise de regressão linear múltipla nos forneceu os seguintes resultados para 

Eficiência do Algoritmo de Garantia de Disponibilidade (El), Esforço de Replicação 

(E2) e Espalhamento das Réplicas (E3) em fiinção das variáveis independentes que são 

os pesos das eleições de peers Masters (Mw) e peers que armazenam as réplicas (Rw): 



O modelo apresentado pela Eqiiaqão 20. Equação 21 e Equação 22 comprovam o 

que havia sido notado einpiricanlente na etapa dois: o esforço apresenta maior variação 

em fi~nção dos pesos das eleições. Portanto, o esforço passa a ser a variável principal 

que determina que pesos devem ser adotados para as eleições de forma a minimizar seus 

custos. Tendo em vistas que os pesos possuem valor absoluto entre O e 1 (Mwl e Rwl 

possuem pesos negativos), teremos menor esforço possível quando minimizarmos E2. A 

Tabela 4 mostra OS esforços dados pelo modelo gerado a partir da regressão e pela 

sinlulação. 

Tabela 4: Pesos que rninimizam o esforqo de replicação 

I 

Mwl I 0,o 

MwO 

Esforço Simulado 1 6,6700 I 

1 :O 

Esforço da Equação 23 -1:5543 



A partir dos resultados computados para ininimização do esforço de replicação, 

os critérios a serem considerados na eleição do nó Master são a disponibilidade e sua 

capacidade de arnlazenainento, assim como os critérios para eleição de um nó que 

armazena uma réplica terá mais chances de ser escolhido se poss~iir disponibilidade e 

capacidade de aimazenamento alta. O critério de número de coordenações fica 

descartado durante as eleições. 

Nesta etapa, optan~os por trabalhar com outra abordagem para otimizar o 

resultado da busca. Aqui procuramos concentrar a atenção em obter o menor esforço de 

replicação possível nas sim~llaçõt-s, visto que as etapas anteriores demonstraram uma 

variância pouco significativa para os parâmetros de saída eficiência e espalhamento. 

A técnica adotada para esta etapa foi o uso de Algoritmos Genéticos, conforme 

veremos a seguir. 

4.4.6.1 - Algoritmos Genéticos 

Algoritmos Genéticos são algoritmos de busca baseados na idéia da seleção 

natural. A cada geração, um novo conjunto de indivíduos (comumente representados 

por uma string de bits) é criado usando características (pedaços da string de bits) dos 

mais aptos da geração anterior. Os Algoritmos Genéticos exploram de maneira eficiente 

informações históricas a fim de especular novos pontos que resultem em desempenho 

melhorado. 

Quatro operações são aplicadas a cada geração: Avaliação (computar a 

adequação dos indivíduos), Seleção (selecionar os mais aptos), Crossover (fazer o 



cruzamento dos genes dos selecionados) e Miitação (inserir um fator aleatório nos genes 

dos novos indivíduos). Quando os algoritmos genéticos executam pela primeira vez, os 

indivíduos da população recebem genes aleatórios. 

No estudo feito por DE JONG (1975) sobre algoritmos genéticos, é sugerido 

que, para maximizar o desempenho, seu conjunto de parâmetros deve possuir uma alta 

probabilidade de crossover, uma baixa probabilidade de mutação e um tamanho 

moderado para população. 

No COPS, os parâmetros atributos para as simulações com Algoritmos 

Genéticos foram definidos conforme mostra a Tabela 5. 

Tabela 5: Parâmetros do Algoritmo Genético configurados para o COPS 

I Parâmetro I Valor 

/ Taxa de Crossover 1 100% 

Número de Gens 

Niimero de Indivíduos 

60 

128 

4.4.6.2 - Resultados 

I 

Ao utilizar algoritmos genéticos, é preciso estabelecer critérios de parada. 

Alguns critérios comumente usados são: 

Taxa de Mutação 

Gerações - o algoritmo atinge um número pré-definido de gerações e 

deve parar. 

Tempo - o algoritmo executa por um determinado tempo. 

Limite de fitness - o melhor valor da função de avaliação da geração 

corrente supera um determinado limite pré-definido. 

Stall generations - o algoritmo executa um determinado número de 

gerações sem mellioria na função de avaliação. 

Stall time limit - o algoritmo executa um determinado tempo sem 

melhoria na função de avaliação. 

1% 



No COPS, utilizamos o critério 4 pré-definindo 13 gerações como limite de 

melhoria na fi~nção de avaliação. Foram avaliadas 5 I gerações, totalizando 6528 

indivíduos, onde cada um foi simulado 3 vezes e extraída uma média aritmética de seu 

output. A Figura 26 mostra, em média, qual foi o esforço totalizado por cada geração. 

Figura 26: Esforço Médio por Geração 

A seguir, na Figura 27, mostramos um gráfico do menor esforço obtido por 

geração. Note que a geração número 5s obteve o menor esforço: 2.5412. Após essa 

geraqão, nenhuma outra conseguiu gerar um indivíduo que obtivesse melhor 

desempenho. Ao fim das 13 gerações sem melhoria, na 5 Ia, o algoritmo parou. 



A tabela 6 mostra os pesos do melhor individuo simulado. 

Tabela 6: Configuraçáo &ma obtida pelo Algoritmo Gendtico 

MwO 

Mwl 

Avaliando os resultados, temos que as sin~ulações usando algoritmos genéticos 

0.03 13 

0.0 

Esforço Simulado 

avaliaram 6528 config~u-ações e resultaram em um esforço mínimo de 2.541, 61.9% 

2.5412 

menor que o esforço da Etapa 2, cujo esforço mínimo foi de 6.67 e foram avaliadas 195 

configurações. Essa ampliação de avaliações na etapa 4 foi possível graças as 

otiinizações e refactorings realizados no código do simulador. Adicionalmente, note que 

com até 2% réplicas por recurso (aproximadamente) foi possível garantir a 

disponibilidade de 90%. 



Este trabalho se propôs a mostrar como tornar sistemas Peer-to-Peer (P2P) mais 

confiáveis, buscando os desafios comuns entre bancos de dados distribuídos e a 

arquitetura peer-to-peer, onde propostas de solução dos bancos de dados distribuídos 

podem e efetivamente são aplicadas ao P2P. Destacamos a oportunidade que é usar o 

JXTA que vem se consolidando como protocolo padrão para comunicação na área e o 

nicho em que se encaixa o COPPEER. um framework de aplicações P2P que apresenta 

uma série de vantagens ao desenvolvedor e conseqiientemente ao usuário final. 

Uma das características as quais o COPPEER foi idealizado é um serviço que 

possibilite garantir os recursos da rede independentemente da volatilidade de seus peers. 

denonlinado Serviço de Garantia de Disponibilidade, o objetivo maior deste trabalho. 

O nlodelo apresentado para o Serviço de Garantia de Disponibilidade (SGD) é 

baseado na redundância através da replicação de recursos de maneira coordenada, onde 

os peers exercem papéis distintos para efetuar um trabalho organizado e eficiente. 

A eficiência do modelo proposto foi comprovada através de sin~ulações realizadas 

em diferenciados cenários e técnicas de otiniização. Além disso, obtivemos um 

resultado ótimo para a realização da replicação com o menor esforço possível, 

minimizando custos computacionais como o armazenamento e consumo de banda da 

rede. 

Como trabalho fiituro, é importante a implantação do serviço de garantia de 

disponibilidade como um plugin do microkernel do COPPEER, usufruindo de todos os 

resultados simulados. Pode se pensar também em uma possível integração entre o SGD 

e os peer group services do JXTA, que possuem um mecanismo de tolerância a falhas 

mas não minimizam o impacto da falhas no f~~ncionamento dos serviços em grupo. 



Uma primeira contribuiqão é que o Editor Colaborativo de Ontologias (COE) e 

outras aplicações P2P que venham a ser desenvolvidas poderão usufruir deste trabalho 

para manter seus objetos na rede com a disponibilidade que julgarem necessária. 

Uma outra contribuição deixada por este trabalho é que outras pesquisas que 

desejem simular o comportamento de redes P2P podem aproveitar o COPS e estender 

suas f~mcionalidades. 

Concl~iindo, o crescimento vertiginoso do núinero de comp~itadores na sociedade 

revela a oportunidade de aproveitar esse potencial computacional para garantir a 

disponibilidade dos dados e quem sabe alcanqar um dos objetivos mais antigos dos seres 

humanos: a imortalidade, porém apenas para os dados. 
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Figura 28: Diagrama de Pacotes 

Figura 29: Pacote simulator 

Figura 30: Pacote loganalyzer 



Figura 31 : Pacote strategy 

Figura 32: Pacote util 

Figura 33: Pacote view 



Figura 34: Rede com 64 n6s e Threshold 25% 



Figura 35: Rede com 256 nós e ãhreshold 25% 

Figura 36: Rede com 1024 nós e Threshoid 25% 



Figura 37: Rede com 64 nós e Threshold 50% 

Figura 38: Rede com 256 nós e Threshold 50% 



Figura 39: Rede com 102% nOs e Threshold 50% 

Figura 40: Rede com 64 nós e Threshold 90% 



Figura 41: Rede com 256 nós e Threshold 90% 

Figura 42: Rede com 1024 nós e Threshold 90% 



Tabela 7: Média dos 3 rounds das 195 simulações 

id ~ W O  , mW1 mW2. N O  rW1 rW2 eficiência' esforço espalhamento 









Fit efficiency v mWO, mW1, mW2, rWO, rW1, rW2 I I 

Tabela 8: Análise de Regressão Linear Múltipla da Eficiência 

Performed by José Nogueira I Date 1 2 abril 2005 

Jeçt 

RZ 

Adjuçted R* 
SE 

Linear segreçsion 

Terrn 
Intercept 

mWO 
mW1 
mW2 
rWf0 
rWl 
rw2 

Source of variation 
Due to regression 
About regression 

F 
3,63 

P 
0,0020 

Total 

ssq 
0,000 
0,000 
0,000 

DF I MSq 

180 

6 
174 

0,000 
0,000 



Intercept 
mW0 
mW1 
mW2 
rW0 
rWi 
rW2 

Tabela 9: Análise de Regressão Linear Múltipla do Esforço de Replicação 

Source of I I I I I 

Test 

Fit 

Perfomed by 

regression 
About 

regression 
Total 

Linear regression 

effort v mWO, mW1, mW2, rWO, rW1, rW2 

José Nogueira Date 2 abril 2005 



Tabela 10: Análise de Regressão Linear Múltipla do Espalharnento 

Date 1 2 abril 2005 

Test 

Fit 

Perfomed by 

T e m  

Intercept 
mW0 
mW1 
mW2 
rW0 
rWl 
rW2 

Linear regression 

masterpresence v mWO, mW1, mW2, rWO, rW1, rW2 

Jose Nogueira 

Sowrce of 
wariation 

Due to 
regression 

About 
regression 

Total 

SSÇI 

0,005 

0,003 
0,008 



Devido ao grande número de configurações geradas, incluímos as 50 melhores 

durante a etapa dos alçoritmos genéticos. 

Efficiency Efdcart MasterPresence 




