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Resumo.As pesquisas em tolerância a faltas em sistemas distribúıdos têm um impor-

tante papel no desenvolvimento de aplicações confiáveis. Este trabalho apresenta a

ferramenta GROUPPAC juntamente com seus serviços que incluem suporteà tolerância

a faltas na arquitetura CORBA fazendo uso de t́ecnicas de replicação de objetos. O

GROUPPAC é uma implementação de código aberto do padrão FT-CORBA produzida

nos laboratórios UFSC visando prover uma suporte de middleware tolerante a faltas

de alta qualidade.

Abstract. The research about fault tolerance in distributed systems take a important

role in the development of trustful applications. This paper presents the GROUPAC tool

with the services that include fault tolerance support in the CORBA architecture using

replicated objects. The GROUPPAC is a open-source FT-CORBA implementation crea-

ted at UFSC labs with the main goal of provide a high quality fault-tolerant middleware

support.

1. Introdução

Visando definir uma arquitetura para objetos distribuı́dos tolerantes a faltas, a OMG

(Object Management Group) criou o padrão FT-CORBA (Fault-Tolerant CORBA)

[Object Management Group, 2002]. Este padrão introduz suporte à tolerância a faltas na

arquitetura CORBA fazendo uso de técnicas de replicação de objetos. Este suporte é construı́do a

partir de um conjunto de objetos de serviço usados no gerenciamento de objetos de aplicação que

são replicados usando abstrações de grupos. A tolerância a faltas fornecida usando os serviços

definidos pelo padrão está fundamentada em premissas de falhas de parada.

As implementações do FT-CORBA se reduzem a poucas experiências acadêmicas: o

GROUPPAC que será apresentado neste trabalho, o IRL desenvolvido na Università di Roma “La

Sapienza”, o DOORS desenvolvido no Bell-Labs, e o ETERNAL desenvolvido originalmente pela

Universidade da Califórnia - Santa Bárbara e atualmente comercializado pela Eternal Systems.

Com relação ao GROUPPAC, é a única implementação completa do padrão aberto FT-CORBA

desenvolvida dentro da filosofia de software livre. A implementação de uma plataforma de mid-

dleware deste porte, considerando a especificação FT-CORBA, envolvem pesquisas desenvolvidas

na UFSC desde 1999, quando as primeiras versões do GROUPPAC foram lançadas.

Naturalmente, como o GROUPPAC foi originado a partir de protótipos gerados em projetos

de pesquisa, ele ainda está longe da qualidade exigida de um software maduro, que possa ser usado

∗Realizado com recursos do CNPq (projeto número 401802/2003-5).
†Bolsista PGI/CNPq.
‡Bolsista PIBIC/CNPq.
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em projetos reais. Esta situação se acentua se levarmos em consideração o ambiente para o qual

o GROUPPAC foi desenvolvido: software cŕıtico. Desta forma, em dezembro do ano passado o

projeto foi contemplado com um aporte de recursos do CNPq (Projeto CT-INFO/Software Livre)

para sua transformação de protótipo para um produto de qualidade, que possa ser usado pelos

diferentes setores da sociedade que necessitam desenvolver software de alta disponibilidade.

Este artigo traz uma breve introdução ao GROUPPAC. Sua arquitetura básica e seus objetos

de serviço são descritos na seção 2, na seção 3 temos algumas considerações a respeito de sua

implementação e na seção 4 são apresentadas as conclusões do artigo.

2. GROUPPAC

O GROUPPAC [Lung et al., 2001] é uma implementação completa do padrão FT-CORBA desen-

volvida pelo grupo de sistemas distribuı́dos do LCMI/DAS/UFSC. Inicialmente desenvolvido para

dar suporte a sistemas de larga escala, o GROUPPAC foi uma das primeiras implementações do

padrão FT-CORBA desenvolvidas, e ainda hoje é uma das poucas disponibilizadas livremente

(http://grouppac.sourceforge.net). A idéia básica é fornecer um conjunto de serviços e facilida-

des para a construção de aplicações tolerantes a falhas. Estes serviços estão representados na

arquitetura da figura 1.
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Figura 1: Arquitetura FT-CORBA/GROUPPAC.

O serviços apresentados na figura 1 fornecem toda a infraestrutura básica para o suporte a

tolerância a faltas em objetos distribuı́dos CORBA. Dentre estes serviços alguns merecem maior

destaque (para maiores detalhes veja [Lung et al., 2000]):

Serviço de Gerenciamento de Replicação - SGR: Para dar suporte a replicação de objetos,

um serviço de fundamental importância é o gerenciamento de grupos. Este serviço é

responsável pelo ciclo de vida dos grupos de réplicas. Duas funcionalidades básicas

são oferecidas pelo mesmo: Gerenciamento de Propriedades, onde as propriedades da

replicação (tipo de replicação usada, número mı́nimo de réplicas, etc.) são definidas e alte-

radas; e o Gerenciamento de Grupos, que oferece mecanismos para o controle da criação

e destruição de grupos, bem como de seus membros (réplicas). Outra caracterı́stica de

fundamental importância a cargo do gerenciador de replicação é a manutenção de uma

referência de grupo (que contém o endereço de todas as réplicas), cuidando das entradas

e saı́das de membros do grupo e mantendo uma lista atualizada das réplicas pertencentes

ao mesmo (membership).
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Serviço de Gerenciamento de Falhas - SGF:Envolve um conjunto de objetos que cooperam

na detecção, notificação, análise e diagnóstico de falhas. Quando uma falha é detectada

esta é repassada ao SGR para que este execute as ações necessárias e mantenha a lista de

membros sempre atualizada. Existem três nı́veis de detecção de falhas: objetos, processos

e hosts. A monitoração é realizada através do envio periódico de mensagens do tipo

is alive() aos objetos monitorados.

Serviço de Gerenciamento de Recuperação e Logging - SRL: O SRL é responsável pela con-

sistência dos estados das réplicas. Este serviço define mecanismos para a recuperação

de réplicas e do próprio grupo, bem como da configuração de estados em membros que

entram no grupo após o serviço replicado já estar em funcionamento. Entre estes meca-

nismos está um suporte para construção de logs usados no armazenamento de requisições

enviadas ao grupo e um mecanismo para atualização de membros através de checkpoints.

Além disso também é responsabilidade do SRL atuar na recuperação de réplicas faltosas

através da atualização de seus estados.

Serviço de Comunicação de Grupo - SCG:Algumas atividades realizadas pelo GROUPPAC,

em especial a replicação ativa [Schneider, 1990], necessita de serviços de comunicação

de grupo mais elaborados, usualmente disponibilizados por ferramentas de comunicação

de grupos. Diante disto foi criado o framework SCG (Suporte de Comunicação de Grupo)

[Bessani et al., 2004b], que define um mecanismo através do qual o GROUPPAC inte-

rage com diferentes ferramentas de comunicação de grupo para utilizar os serviços de

comunicação necessárias a ele. Através deste mecanismo é possı́vel a integração de qual-

quer suporte de comunicação de grupo a arquitetura do FT-CORBA através da construção

de adaptadores que se integram como plugins no GROUPPAC.

Atualmente estão implementados plugins para as ferramentas EN-

SEMBLE (http://www.cs.cornell.edu/Info/Projects/Ensemble/ ) e JGROUPS

(http://www.jgroups.org) e para o protocolo baseado em serviços do próprio ORB

[Bessani et al., 2002].

Existem ainda outros serviços no GROUPPAC, como por exemplo o Serviço de

Inicialização, responsável pela criação e inicialização dos demais serviços e o Serviço de Trans-

ferência de Estados, usado para a transferência de estado entre as réplicas em caso de falta ou

inclusão de novos membros em um grupo.

O GROUPPAC conta ainda com ferramentas administrativas que permitem a criação e

gerenciamento de grupos de réplicas. Estes grupo podem ser especificados em arquivos XML

(respeitando uma sintaxe definida por um XML Schema) ou através de uma ferramenta gráfica.

Estes mecanismos são descritos com detalhes em [Bessani et al., 2004a].

3. Implementação

A implementação do GROUPPAC vem sendo realizada desde 1999, e atualmente se encontra na sua

versão 3.0. O software está disponı́vel em seu sı́tio na Internet (http://grouppac.sourceforge.net)

sob licença GPL. As implementações são feitas utilizando a linguagem Java tendo como base o

ORB JACORB (http://www.jacorb.org). Tanto este ORB como todas as demais ferramentas e

pacotes de software utilizados também são livres.

Atualmente estão sendo desenvolvidos testes unitários para o GROUPPAC, através da

ferramenta JUNIT (HTTP://WWW.JUNIT.ORG)´. Além disso o projeto está sendo documentado

através da construção de javadocs e de um manual de referência.

4. Conclusão

Este trabalho apresentou brevemente o GROUPPAC, um middleware que implementa as

especificações FT-CORBA e introduz suporte à tolerância a faltas na arquitetura CORBA fazendo

uso de técnicas de replicação de objetos. As vantagens de se ter um suporte a tolerância a faltas de
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alta qualidade aberto1 e desenvolvido no Brasil são muitas: a liberdade na construção de sistemas

crı́ticos (sempre necessários em setores delicados como saúde, militar, aeroespacial e finanças), a

facilidade em se alterar este software na medida das necessidades do projeto em questão, a não

dependência de pacotes de software comerciais de alto custo que desempenham a mesma função

(geralmente provenientes de empresas estrangeiras) e a geração de mão de obra qualificada neste

tipo de ambiente, são só algumas destas vantagens.

Construir uma aplicação tolerante a faltas a partir deste middleware é relativamente sim-

ples, uma vez que a complexidade inerente aos protocolos de comunicação e gerência de grupos

é toda encapsulada no suporte, deixando os desenvolvedores apenas com os aspectos funcionais

da aplicação. Nossas iniciativas atuais pretendem tornar esta tarefa ainda mais simples através da

integração dos serviços do GroupPac com ferramentas de desenvolvimento Java. Esta integração

se dará através de plugins para as ferramentas NETBEANS (http://http.netbeans.org) e ECLIPSE

(http://http.eclipse.org).
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1Software livre (portanto código aberto) e baseado em padrões aberto (definidos pela OMG).
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