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Resumo 

Um grande número de aplicac;Oes necessitam de esquemas que assegure:m 
uma execu~ao tolerante a falhas. Diversos algoritmos foram criados para im-. 
plementar técnicas de recuJlerac;ao de erros na execuc;ao de programas. Uma 
das mais conhecidas técnicas é a.d~. criac;ao de checkpoints. Atualmente há 
um grande esfor~o de pesquisa em tolerancia a falhas de programas em am
bientes distribuídos. Este a.rtigo apresenta a modelagem de um algoritmo de 
checkpoint em um ambiente de programa~ao distribuído. 

Abstract 

A large number of applications need to rely on resources that may assure 
a fault tolerant execution. Severals algorithms and techniques have been pro
posed for implementing error recovery in the execution of programs. One of 
the most known techniques is the scheme of checkpoints creation. Nowadays 
there is a considerable resea.rch effort going on fault tolerance in distributed 
environment. This paper present a modeling of a checkpoint algorithm for 
application in a distributed programming environment. 

1 Projeto financiado pelo CNPq e )i'INEP· através do Programa PAD 
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1 Introdu~ao 

Um dos servi~os mais comuns em tolerancia a falhas é a recupera~áo do sistema para 
um estado consistente [JAL94]. A recuper~áo de erros, que restaura o estado para 
um estado livrc de erros, é um passo essencial para suportar tolerancia a falhas. 

Ero. sistemas uniprocessados) quando um erro é detectado, a recupera~áo deste 
náo é uma tarefa difícil. ChecklJoints (ou pontos de recupera~áo) sáo estabelecidos 
periodicamente durante a execu~áo normal do processo através do salvamento de 
todas as informa~Oes necessárias para recome~ar o processo armazenado em um meio 
estável. A informa~áo' salva: inclui o valor das variáveis do processo,séú ambiente, 
informa<;oes de controle, valor do registradores, etc. 

Quando um erro é detectado, o processo é "rolado para trás" (rolled back) para um 
estado, previamente salvo, através da recuper~áo do último checkpoint armazenado 
do processo que fa.lhou: No caso do nodo falhar, a restaura~áo do estado pode ocorrer 
depois que o nodo falho tenha sido reparado. 

Quando existem múltiplos processos no sistema, e estes processos estáo se comu
nicando, como acontece em sistemas distribuídos, o estabelecimento de checkpoints 
e rollback do sistema nao é urna. tarefa trivial. A principal dificuldade se deve ao 
fato de que o estado do sistema agora inclui os estados de diferentes processos que 
estáo executando em diferentes nodos. E, o evento de estabelecer um checkpoint 
é uma a~áo que pode ser execu1;ada cm cada nodo somente para sellS dados locais 
(para sistemas distribuídos, considera-se o checkpoint de um nodo, como todas as 
informa~oes de todos os processos que estáo executando no nodo). Cada. nodo pode 
estabelecer um checkpoint localmente cm determinado instante de teIllPo, masnáo 
existe uro método direto para estabelecer um checkpoint ao mesmo tempo de todos 
os diferentes nodos para capturar o estado atual do sistema em uma. instancia de 
tempo. Esta necessidade de uma visao global requer que algum outro método seja 
usado para estabelecer um checkpoint global do sistema. 

U m método simples deveria fazer com que cada nodo estabelecesse \lm checkpoint 
independentemente, e a cole~áo destes checkpoints, um de cada nodo, deveria ser 
tida como uro checkpoint global do sistema. Intuitivamente, pode-se ver que num 
sistema com processos se comunicando, isto náo pode ser considerado como um 
estado válido para que o sistema. possa ser restaurado, pois as mensagens trocadas 
entre os processos podem náo estar apropriadamente refletidas neste estado. 

Em [K0087] considera-se o problema de trazer um sistema distribuído para um 
estado consistente após a ocorrrencia de uma falha. Dois componentes deste pro
blema sáo descritos através de um algoritmo distribuído para criar checkpoints, bem 
como, um algoritmo distribuído para recupera~ao do sistema para um estado con
sistente. 

Atualmente, os sistemas distr:ibuídos tem sido amplame:nteutilizados nos sistemas 
de computa~áo em gera)..Este fa.to deve':se, principalmente,a gúmde difusáo do uso 
de redes de computadores. O objetivo do uso destes sistemas é prover um aumento 
considerável no poder de processamento, pois sua estrutura é basicamente a seguinte: 
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vá.rios processos executam em processadores 'diferentes (d~~ iguais) e' corHu!l¿~-sk' 
através de mecanismos como, por exemplo, a troca de mensagens, buscando resolver, 
etnconjunto, algum problema. o o , 

Técnicas de tolerancia a falhas sao utilizadas, nesse sentido, visando deteCtar er~ 
ros °produzidos por falhas e recuperá.-Ios, para continuar urna opera~ao e retornar a 
computac;;ao normal ou, no mínimo, recuperar o sistema para um estado ant~rior con
sistente, restaurando seu contexto. Para isso, faz-se uso de técnicas de recuperac;ao 
de erros, que consistem em mecanismos que garantem urna recuperac;ao transparente, 
finita e consistente, cujo objetivo é recuperar a comput~~ feita pelos processos em 
urna máquina, nodo da rede, °defeituosa (falha). o o o, , ' 

2 A Linguagem DPC++ 

Processamento Distribuído em c++ (DPC++) é urna linguagem para programa~ao 
distribuída orientada a objetos baseada em C++. 

o Esta é urna linguagem de propósito ger~; que dispoe de reClUSOS que visam faci
litar a programac;ao de grandes ·sistem~. No entanto, sua principal área de atuac;ao 
3ao aplicac;oes que necessitam de concorrencia para melhorar seu desempenho, pois 
?ossui recursos de distribuic;ao de tarefas. 

As características de orientac;ao a objetos do DPC++ sao as herdadas do C++. 
Inclusive, a sintaxe dos programas é a mesma. Porém em DPC++ foi introduzido um 

p'- . 

:10VO tipo de classe, a classe dos objetos distribuídos. Em [CAV93], sao encontradas 
nutras considerac;oes e ,restric;oes da 1,inguagem DPC++. 

A simplicidade da escrita de aplic~oes distribuídas é garantida pelo uso de recur
BOS de manipula~ao do ambiente distribuído, provido pelo pré-processador DPC++. 
:~ste gera o código para ser submetido ao compilador C++. 

O mecanismo de comunica~~ utilizado é o d; ~ockets, com datagrama~ o (UDP), 
éL nível de transporte TCP ¡tí". enviando as mensagens. Este mecanismo nao oferece 
c:ontrole de fiuxo, controle de:: erros e nao é orientado a conexao. No ~ntaIlto, o uso 

.{: .; 

deste protocolo de comunicac;ao é mais simplificado e permite um desempenho melhor 
do sistema com confiabilidade aceitávef s~ for empregado em redes l,ocais [MID90, 
~;AN93]. 

Segundo [CAV94], urna das principais vantagens desta linguagem é que ela con
cilia as facilidades daprogramac;ao orientada a objetos com a obtenc;ao de melhores 
Índices de desempenhona execu~ao do programa,o'que é possível através da execu~ao 
distribuída da aplica~ao. 

Os conceitos básicos de orientac;ao a objetos sao aplicados ao modelo DPG++, 
conde encontram-se objetos que encapsulam todas as suas propriedades: dados 
(memória interna) e func;oes (métodos). A execuc;ao de programas é feita invocando
se métodos dos objetos, através do envio de mensagens. Ainda, no modelo DPC++ 
€ explorada a concorr€!llcia de execu~ao entre objetos, utilizando-os em sistemas di s
tribuídos. 
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3 0, Modelo Distribuido 

A linguagem DPC++ utiliza como modelo base de objetos distrihuídos a execu~ao 
da fun~ao dcstes em urna rede de processadores homogeneos. Onde cada nodo pode 
suportar n objetos distribuídos exccutando, sendoestenúmero limitado apenas pela 
capacidade de memória local disponíveL Um escalonador é responsável por compar
tilhar o uso do processador entre os objetos . 

• Objetos Distribuídos: 
A unidade de execu~ao distribuída do modelo DPC++ sao os objetos di s
tribuídos, entre eles é posHível haver concorrencia. Um objeto distribuído exe
cuta as invoc~oes dos seu métodos urna a urna, recebidas através de men
sagens e é composto por tres partes: métodos,estádo interho' e' interface de ::'. 
cOIIlunic~ao. 

A interface permite que a implementa~ao da aplica~ao seja facilitada, pois 
concentra todas as fun(,;Oes de distribui(,;ao do modelo DPC++. Isto faz com 
que o código escrito corresponda a.o de urna aplica(,;ao seqüencial e a introdu(,;ao 
das propriedades de execu(,;a.o distribuída no código é feita através do processo 
de compil~ao . 

• Objeto Diretório: 
É o objeto central do modelo, porém sua estrutura é semelhante a dos objetos 
distribuídos. Sua tarefa é realizar o controle dos objetos do programa do usuário 
e da carga de processamellto de cada nodo. Nele sao centralizados os pedidos 
de cri~a.o de objetos distribuídos e é decidido ondé instanciar o objeto, de 
acordo com astaxas de pl'Ocessamento de cada nodo. 

O Diretório mantém urna tabela da carga computacional dos nodos, que é 
atualizada' tegularmente at.ravés de solicita~oes aos objetos espiOes sobre. a carga 
de processamento do seu nodo. Entao, no momento da cria~ao dos .objetos esta 
tabela é consultada e o nodo que apresenta a menor carga' é selecionado para 
instanciá-lo. Entretanto, é possível determinar-se estaticamente a localiza(,;a.o 
de um objeto. 

O objeto Diretório manipula ainda urna tabela de controle dos objetos dis
tribuídos. Nesta tabela encontram-se informa(,;oes relativas a ·cada objeto, 
como: identifica(,;a.o dos objetos criados (através da qual sao endere~adas as 
mensagens), identifica~ao do objeto que requisitou sua cria~aoe o nodo onde 
está instanciado. 
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4, . Estado Global Consistente de 'uID,Sistema··'flis-
tribuido 

',' ~. ~ ~ j • " 

Em sistemas distribuídos, um evento pode ser urna transi~ao espont~nea de estado, 
ou o enviojrecebimento de urna mensagem feitos por um pr()cesso- [~EL93]. Um 
evento a acontece antes de um evento b se e sornente se: 

ea e b sao eventos do mesmo processo, e a ocorré antes -de bj oU:; 

e a é o envio de urna mensagem 1n por um processo e b é o recebimento da 
mensagem m por outro processo. 

o estado local de um processo p é definido pelo estado inicial de p e a seqüencia 
de eveIl.tos que ocorreram em p. O estado global do sistema é o conjunto de estados 
locais, um de cada processo. O estado dos canais para um estado global s é o conjunto 
de mensagens enviadas mas nao recebidas em s. 

A figura 1 mostra a ocorrencia de eventos na linha de tempo de dois processos, 
denotados por pontos. As setas representam mensagens trocadas entre os processos, 
e o estado global em determina.do instante é representado pelos cortes verticais c e 
c'. 

C' 

Figura 1 Estado global consistente e inconsistente. 

Informalmente, um corte (estado global) é consistente se nenhuma seta come~a 
a. direita do corte e termina a. esquerda deste. Esta no~ao de consistencia induz 
a. observa~ao de que urna mensagem nao pode ser rec~bida antes de ser enviada. 
Por exemplo, os cortes e e e' na figura. 1 sao estados \consistente e inconsistente, 
repectivamente. 

5 Modelo de Sistema Distribuido de KOO 

O sistema ~istribuído, considerado por [K0087], tem as seguintes características: 

l. Processos nao compartilham memória e comunicarn-se por mensagens enviadas 
através de canaisj 

2. Canais podem perder menHagens. Entretanto, eles podem fazer (virtualmente) 
controle de fluxo de mensagens segundo a política FIFO através de algum 
protocolo de transmissao fim-a-fimj e, 
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·3, Processos podem: falhar· por. parada;, ';é ,·sempre qU¡¿ ~Jm ;pToce~!fa1h"k;~tod08" 
os outros processos sao informados da falha em um intervalo~d~ tempo finito. 
Assume-se também que a. falha de um processo nunca particiona a recle de . -
comulllca~ao. 

Um checkpoint é'o estado local de umproccsso, 8fmaz.en.ado. Um. conjunto de, 
checkpoints, um por processo no sistema, é consistente se os estados armazenados 
formam um estado global consistente. Restaurar o sistema ·de um conjunto inconsis
tente de checkpoints pode causar problemas como mostrado abaixo. 

x falba 
p'~~~------~*~-

y 

Figura 2 Checkpoint inconsistente. 

Suponha que oprocesso p, figura 2, faz um checkpoint no instante X e envia urna 
mensagem para q. O processo q recebe a mensagem e faz seu checkpoint no instante 
Y. Subseqüentemente, p falha e recome~a do checkpoint feito no tempo X. O estado 
global em p recome~a inconsistente, pois o estado local de p mostra que nenhuma 
mensagem foi enviada para q, enquanto que o estado local de q mostra que urna 
mensagem foi recebida de p. Esta inconsistencia se verifica quando q é for~ado a 
realizar um rollback do checkpoint criado em Y. 

Outro problema, é que o Rollback-recovery de um checkpoint consistente pode 
causar a perda de mensagens, como mostrado na figura 3. 

x falba 

q~'--~----~--------y 

Figura 3 Mensagens perdidas devido ao rollback-recovery. 

O processo q envía' urna m(~nsagem 'm para o processo p, p a recebe e {alba. 
Entao, p e q restauram retroativamente e recome~am de X e Y, respectivamente. 
Neste ponto, q está em um estado em que já enviou m, e p está num estaclo em que 
m n~ foi ,recebida .. Além disto, o canal de q para pestá vazio. Logo, o sistema 
é restaurado do estado consistente X, Y em que a mensagem m está pérdida. O 
protocolo fim-a-fim deve garantir a recupera~ao da mensagem perdida. 
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6 Tolerancia a Falhas 

Tolerancia a falhas em um sistema de oomputa~ao normalmente é provida pela 
aplicac;ao de metodologías que visamgarantir que o sistema ~te~d,a as.,allas e8pe~ 
cifica~oes, suprindo deficiencias do meio externo e falhas q~e poss~ s~~gir nod~-' 
:;orrer do seu uso. Tais metodologias sao, geralmente, baseadas' em rédundancia de 
hardware e programa~ao diversitária. 

Um dos servic;os mais comuns em tolera.ncia a falhasé a recupera~ao do sistema 
}ara um estado consistente [JAL94]. A recuper~ao de erros, que restaura o estado 
)ara um estado livre de erros, é um passo essencial para suportartolera.ncia a falhas. 

A redundancia é explícita a distribui~ao, pois, em tais sistemas, conta-se coni 
'!ários elementos processadores. Com isso é possível continuar um processamento 
após a ocorrencia de {alhas em um determinado processador, bastando que o processo 
~.eja migrado para outro processador. Entao, obtém-se dire~ente urna d8$ técnicas 
de tolerancia a falhas, sem o uso de arquiteturas especiais e de custo elevado. 

A programa~ao diversitária consiste no uso de duas técnicas distintas: 

• Bloco de recuperac;ao: existem várias versoes de módulos do sistema com a 
mesma funcionalidade. No comec;o, o estado do sistema é salvo e a primeira 
alternativa é executada. Quando termilJ,a a sua execu~ao, os resultados ,compu
tados sao checados por um teste de aceita<;ao. Se o teste falha, a comput~ao 
é rolada para trás, reassumindo o estado inicial e urna versao alternativa é 
executada. 

• N-Versoes: várias versoes de um sistema, projetadas independentemente, sao 
executadas simultaneamente e seus resultados computados sao comparados. O 
resultado computado pela maioria das versoes é entao aceito como o resultado 
final da computac;ao. 

6.1 Problemas 

c;.uando os métodos de programac;ao diversitária sao aplicados em programas dis
tribuídos, depara-se com dois tipos principais de problema: 

• estilos de programa~ao: espera-se que as diferentes versoes do código sejam de
senvolvidas utilizando-se linguagens de program~ao diferentes. Mas nesse caso 
(sistemas distribuídos) , cada linguagem possui um estilo diferente: memória 
compa,~~,ilhada, troca de mensagens, abordagem cliente-servidor, etc. e ln

tegrá-Ias corno versoes alternativas é urna tarefa bastante complexa; 

• a ocorrencia do efeito dominó: os erros podem ter sido exportados para ou
tros processos atra.vés de dados trocados em urna comunicac;ao. Entao, urna 
falha que necessite que o processo seja rolado para trás, pode exigir que um 
outro proceSBO também seja rolado para trás, se ele tiver adquirido um dado 
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inconsistente. lsto pode causar retrocessos sucessivos, até retornar ao início da 
computac;ao, reassumindo seu estado inicial. 

6.2 Mecanismos de Recupera~ao 

Em sistemas distribuídos, especificamente na recuperac;ao de processos, sao utilizadas 
técnicas de recuperac;ao retroativas. Nestas técnicas, efetiva-se o retorno do estado' 
de urn ou mais processos do sistema a uro estado anterior a ocorrencia do erro, a 
partir da. onde entao a computac;ao é reiniciada. 

Para efetuar o retorno, é nec(~ssário dispor dos estados anteriores dos processos. 
Tais estados sao salvos periodicamente, possibilita.ndo sua restaurac;ao, caso seja 
necessário, no futuro. 

6.3 Cria~ao de Pontos de Recupera~ao 

Esta é urna operac;ao que armazena o estado correto de um processo em um tneio 
estável. Assim, o processo pode reassumir sua computac;ao normal a partir de um 
ponto de recupera~ao, em caso de falha, ao invés de reiniciar a computac;ao do estado 
inicial. 

No entanto, em sistemas distribuídos, o estado do sistema inclui o estado de dife
rentes processos executando em diferentes processadores, o que torna esta operac;ao 
mais complexa. Cada nodo, somente pode criar pontos de recuperac;ao para seus 
dados locais, ou seja, para toda.s as informac;óes de todos os processos que estao 
executando. Mas·ll:ma visao global do sistema somente é obtida se todos osdiferen
tes nodos estahe1ecerem, simultaneamente, pontos de recuperac;ao, para capturar o 
estado atual do sistema. 

7 Cria~ao de Checkpoints no Modelo DPC++ 

o modelo DPC++, até o presente momento, nao possui o suporte de nenhum meca
nismo de tolerancia a falhas. No entanto, esta é urna necessidade, pois a facilidade 
oferecida para a criac;ao de aplicac;óes distribuídas induz a urna situac;ao em que mais 
recursos sao utilizados ao mesmo tempo por urna mesma aplicac;ao, aumentando o 
risco de falhas. 

Entretanto él. aplicac;áo direta do algoritmo de KOO sobre o modelo DPC++ nao 
é possível, pois para isso deve-se assumir que o protocolo de comunicac;ócs garanta a 
recuperac;ao de mensagens perdidas. O que nao é () caso do modelo DPC++, onde 
o mecanismo de comunicac;ao utilizado é UDP (datagramas), que nao oferece esta 
garantia. 

Entao, para prover-se tolerancia a falhas, deve-se adaptar o algoritmo de KOO. 
Esta adaptac;ao consiste em uma modificac;ao para que o algoritmo garanta que nunca 
um ponto de recuperac;ao criado possa ocasionar a perda de mensagellS. Urna forma 
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prática de garantir-se isto é, a cada rnensagem enviada. criar úmponttici~~lpera~ 
no processo emissor e no processo receptor. 

Devé~se:considerar que o'meio de t'ransmissao é confiável ó' súfiCiente·, pata g'átán
tir que todas as mensagens 'enviadas pelo nodo oiigemsao cotie~airi~fité 'r~;é~hia~ 
pelo nodo destino. . .: :;,' ': 

.'. P~a q~e' o problema da perda de mensagens nao óc()rra,se~a.o~, pois .. ~ p,r9t'ocolo 
UDP/IP 'nao o garantirá, serao criados pontos de reGupe,ra~aO s~~p,~e ql;l~',d~i~: pr~ 

. cessos trocarem mensagens para invoca~áD de métodos.~, par.a retorno .d;e r~~ul~~q~. 
O procedimento ocorrerá da seguinte forma: 

1. p envia mensagem de solicita,~/retorno para q 

2. p espera confirma~ao de que q 

3. se p nao recebe confirma~ao em determinado tempo (timeout), entao 

(a) solicita ao Diretório status do objeto q 

(b) se q está "morto" é entao reCriado e restaura.doa partir do seu último ponto 
de recuper~ao 

(e) o Diretório retorna o novo endere~o de q para p que está aguardando 

( d) p volta para 1. 
" : .. ' 

(e) se q está "vivo" , p continua aguardando confirma~ao 

4. senao ¡'j(~ 

; '. ~ 

(a): oria seu ponto de recu:per~ao 

(b) prossegue e.x:ecu~a.o normalmente 

Através 'desta técrucagarantimos a cria~ao de pontos de recuper~ao consistentes e 
niitIí.temos o estado global do sistema. Devemos consisderat que o número de mensageris 
trocadas, no mínimo, duplica paia para cada meIisagem enviada é necessária umaoutra de 
tonfittíJ.agao. As mensagens de confirma~á;O(ACK) sao mensagens com tanianllo nítnimo 
d~l.J..'·.'bYtt'(:!, I 

n:'O:a.4!;otitmo de KOO [K0087]! envolve uro número bem IDaior :de mensagens pois 
quando hIn:' processo deseja criar um' 'checkpoint envia' mensagens a todos os protessos de 
quem recebeu mensagens desde a cria~a.o de seu último checkpoint. Estes processos por 
sua vez executam o mesmo procedimentp fazendo com que o número de mensagens seja 
bastante grande em fun~a.o do número de'processos. . 

O process%bjeto que recebe uma mensagem, após confirmá-Ia, cria seu ponto de 
recupera~ao armazenando seu estado atual e a mensagem recebida. Caso ocorra uma falha, 
nao é necessário que o pro ces so emissor da última mensagem retorne a um ponto anterior 
ao do envio da mensageni.. Este, continua sua. execu~a.o como se riada tivesse acontecido. 
Assim, a recuper~ao de processos é facilitada pois na maioria dos casos somente o processo 
que falhou é recuperado e restaurado. 
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8 Análise de Caso 
'1" 

N esta se!t3.0 anaJisa-se o fluxo de mensagens trocadas entre dois processos q'U~. in~~J~gem. 
Em determinado instante de tempo um dos processos faJha e ent3.0 é mostra4o ,c'?lIl:0 ,o 
diretório atua neste cenário.'· ,,' 

A figura 4 mostra urna situa!i3.0 hipotética onde dois processos pe q trocam mens~geri~. 
N um primeiro instante o processo p envia urna mensagem ml ao processo q, que efu,segui4a 
retorna a confirma!t3.0. Após enviar a mensagem de confirma!t3.0 (ACK)~ q estabelece seu 
primeiro pontode·tecupera!iao (Pql). o processo p também cria seu ponto de recuper~ao 
Ppl após receber a confirma!t3.0 de q. 

D1retorlo 
nh(q) 

Pql Pq2 
I .' I I 

ncwoq 

Pql Palha letltat(q) .- X I m2 ACK 
q 

m 1 ~CK m2 ead(q) 

I 1 
• I 

p 
Ppl pp2 

Figura 4 Fluxo de mensagens entre dois processos. 

Logo após estabelecerem seus rflspectivos pontos de reCllpera¡;ao o processo q falha. O 
processo p envia urna mensagem m2 a q e nao obtém confirma!t3.0. p entao envia mensagem 
ao Diretório solicitando o status de q. O Diretório verifica que o processo qfalhou (crash) 
e dispara-o novamente (rsh(q)). O novo processo q retorna ao diretório seu endere!i0 e 
restaura seu último estado armazenado Pq1. 

O piretório devolve para p, que até entao está bloqueado, o novo ender~o de, q . . O pro
cesso p ~nvia novamente a mensagem m2 e espera confirma!tao. Neste ponto o procedimento 
repete-se até que toda a comput~áo tenha sido ex:ecutada. 

N as figura 5 e 6 pode-se observar que somente o processo que falha precisa ser recu
perado. Nos casos em que o "efeito dominó" ocorre o sistema precisa recuperar vários 
processos adjacentes aquele que falllou pois as rel~oes estabelecidas ao decorrer da com
puta!ta.c., anteriormente a. faJha, poderiam ficar inconsistentes se isto nao fosse feito. 

q 

Pq1 
F!I~8 I 

I " 
m1 ACK 

p I 
pp1 

Figura 5 Falha no objeto que recebe solicita~a.o para execu~a.o de método. 
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N a caso da m04elageIn ~preseIl,tada, somente a processo ql,l~J~lla ~ refuperad~ •. Dq.t 
rante a cJ'ia~a.o de Um checkpoint S~LO armazenados o estado atual ,do processo (PC, regis~ 

• '. f • 

tradores, pilha, etc) e a última mensagem recebida. Sabendo ql,le um.d~tf-r:minado objeta 
só executa urna a~a.o se receber UUla mensagem de solicita~ao para a exe(;u~ao de algum 
método, «om exce~ao dos objetos que possuem' processos internos, e·razoo.vel adIJ:!itir· que 
através da recupera~ao da mensagem toda a computa~ao que precisa ser'refeita pode ser 
reiniciada. Uma mensagem contém a identifica~ao d.o ~étodo que <leve ser executado e.o 
¿onjunto de parametros ae'entrada~. se ho~vetétn. AtTav'~s da ·retupera~a.o da menság~m'o 
ob jeto pode rCdnidat a exec1i~a.o do niétodo qü~ estava 'executá.ildo quando bcorreu a falha. 

Pql 
J 
I q 

mi ACK 

p ~ 

I h"iba ppl 

Figura 6 Falha no objeto que solicita cxecuc;a.o de métod.o. 

9 Conclusao 
Através desta técnica garante-se a c:ria~ao de pontos de recuper~ao consistentes e mantém
se o estada global do sistema. Deve-se considerar que o número de mensagens trocadas 
duplica pois para cada mensagem enviada é necessária urna outra de confirm~ao. As 
mensagen.s de cOllfirma~ao (ACKs) sao mensagens com tamanho de 1 byte. 

O process%bjeto que recebe uma mensagem, após confirmá-Ia, cria seu ponto de 
recupera(,;ao armazenando seu estado atual e a mensagem recebida. Caso ocorra uma falha, 
nao é necessário que o processo cmissor da última mensagem retorne a um ponto anterior 
ao do envio da mensagem. Este, continua sua execu~ao como se nada tivesse acontecido. 
Assim, a recupera~ao de processos é facilitada pois na maioria dos casos somente o processo 
que falhou é recuperado e restaurado. 

Atualmente esta sen do desenvolvido um protótipo onde está sendo implementado o 
modelo descrito lleste trabalho. Através do protótipo pretende-se verificar o desempenho 
e eficácia do modelo proposto. 
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