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Uma abordagem reexiva baseada no modelo de omponentetolerante a falhas ideal para o desenvolvimento de sistemasorientados a objetos on��aveisDelano M. Beder Luiane L. Ferreira Ce��lia M.F. Rubirae-mail: fdelano,972311,mrubirag�d.uniamp.brResumoTolerânia a falhas �e um importante requisito no desenvolvimento de sistemas om-putaionais modernos. Entretanto, a ontru�~ao de sistemas tolerantes a falhas �e umaatividade omplexa espeializada durante todo o ilo de desenvolvimento do sistema.Al�em disso, idealmente a provis~ao de tolerânia a falhas deveria ser feita de forma es-truturada e n~ao-intrusiva. Neste ontexto, propomos um onjunto de padr~oes (deis~oesde projetos) que auxiliam o desenvolvimento de sistemas orientados a objetos toleran-tes a falhas. Estes padr~oes s~ao baseados no modelo de omponente tolerante a falhasideal. O oneito de reex~ao omputaional �e utilizado objetivando a obten�~ao de umasepara�~ao expl��ita entre o omportamento normal e anormal dos omponentes. As ati-vidades normais, que implementam os requisitos funionais da aplia�~ao, s~ao implemen-tados no n��vel base, enquanto as atividade anormais, que implementam os meanismosde tolerânia a falhas, s~ao implementados no meta-n��vel, atrav�es de meta-objetos. Ospadr~oes representam deis~oes de projeto que devem ser tomadas no desenvolvimento desistemas orientados a objetos tolerantes a falhas objetivando a obten�~ao de um projetoestruturado, onde a introdu�~ao dos meanismos de tolerânia a falhas �e feita de formaontrolada e onsistente. AbstratFault tolerane represents a major hallenge to design of moderns omputing systems.However, the onstrution of fault-tolerant systems is not a simple task. It requires theuse of appropriate tehniques during the whole software development yle. Besides,ideally fault-tolerane mehanisms should be inorporated to the original system in astrutured and non-intrusive manner. In this ontext, we propose a set of patterns(design deisions) that make easier the task of building fault-tolerant objet-orientedsystems. This patterns are based on idealised fault-tolerant omponent model. Theomputaional reetion onept is used aiming a lear separation of the normal ati-vity from the abnormal ativity of a software omponent. The normal ativities, thatimplement the funtional requirements, are implemented by base-level objets, whilethe abnormal ativities, that implement the fault tolerane mehanisms, are implemen-ted by meta-level objets. The patterns are design hoies that should be taken duringthe software development yle aiming a strutured design, where the fault-toleranemehanisms is inorporated to the original system in a strutured and ontrolled man-ner. 1



1 Introdu�~aoMuitas aplia�~oes modernas requerem alto grau de tolerânia a falhas, disponibilidade, omoexemplo, entrais telefônias, banos de dados, sistemas distribu��dos, et. E os usu�ariosdessas aplia�~oes esperam que falhas sejam toleradas sem deteriorar a funionalidade eon�abilidade do sistema. Entretanto, a ontru�~ao de sistemas tolerantes a falhas �e umatarefa omplexa espeializada durante todo o ilo de desenvolvimento do sistema. Al�emdisso, idealmente a provis~ao de tolerânia a falhas deveria ser feita de forma estruturada en~ao-intrusiva.Neste ontexto, propomos um onjunto de padr~oes (deis~oes de projetos) que auxiliamo desenvolvimento de sistemas orientados a objetos tolerantes a falhas. Estes padr~oes s~aobaseados no modelo de omponente tolerante a falhas ideal de�nido por Lee e Anderson [6℄.Um omponente tolerante a falhas ideal possui uma separa�~ao lara entre o seu omporta-mento normal e anormal, e uma interfae bem de�nida que inlui as respostas normais eexepionais que podem ser retornadas pelos seus servi�os.O onjunto de padr~oes tamb�em utiliza o oneito de ontrato [4, 7℄, n~ao apenas na espei-�a�~ao de um omponente tolerante a falhas ideal mas tamb�em no projeto e implementa�~aodo mesmo. O objetivo �e garantir que os requisitos de tolerânia a falhas nos omponentessejam onsistentes em todas as fases do ilo de desenvolvimento do software orientado aobjetos. O oneito de reex~ao omputaional �e utilizado objetivando a obten�~ao de umasepara�~ao expl��ita entre o omportamento normal e anormal do omponente. As ativida-des normais, que implementam os requisitos funionais da aplia�~ao, s~ao implementados non��vel base, enquanto as atividade anormais, que implementam os meanismos de tolerâniaa falhas, s~ao implementados no meta-n��vel, atrav�es de meta-objetos. A vis~ao a ser adotadaneste trabalho �e que deveria ser poss��vel projetar um sistema onentrando-se apenas nosseus requisitos funionais e, ent~ao, integrar os omponentes respons�aveis pelos requisitosn~ao-funionais do sistema sem prejudiar a arquitetura do sistema original. A obten�~aodessa separa�~ao n��tida entre os requisitos funionais e n~ao-funionais do sistema pode re-duzir a omplexidade do sistema �nal, e tamb�em failitar sua extens~ao e manuten�~ao. At�enia de reex~ao omputaional pode ser de grande importânia para a obten�~ao dessatransparênia desejada pois permite alterar o modo omo um programa �e exeutado, semalterar o que o programa faz.Os padr~oes representam deis~oes de projeto que devem ser tomadas no desenvolvimentode sistemas orientados a objetos tolerantes a falhas objetivando a obten�~ao de um projetoestruturado, onde a introdu�~ao dos meanismos de tolerânia a falhas �e feita de formaontrolada e onsistente, em todas as fases do ilo de desenvolvimento do software. Ospadr~oes s~ao fortemente relaionados, e ada um resolve um problema dentro de um ontextopartiular em ada fase de desenvolvimento dos omponentes da aplia�~ao.Na se�~ao 2 apresentamos o oneito de omponente tolerante a falhas ideal de�nido porLee e Anderson [6℄. Na se�~ao 3 apresentamos algumas t�enias orientadas a objetos paraa estrutura�~ao de software tais omo padr~oes de projeto e reex~ao omputaional [3℄. Autiliza�~ao de tais t�enias possibilita um alto grau de reusabilidade, melhor estrutura�~ao emenor usto no desenvolvimento das aplia�~oes tolerantes a falhas. Na se�~ao 4 apresenta-mos o onjunto de deis~oes de projeto proposto que auxilia o desenvolvimento de sistemas2



orientadas a objetos tolerantes a falhas. Na se�~ao 5 apresentamos um exemplo do usodos padr~oes na implementa�~ao de um omponente tolerante a falhas ideal. E �nalmente,na se�~ao 6 sintetizamos as prinipais id�eias deste trabalho e apontamos nossos trabalhosfuturos.2 Componente tolerante a falhas idealSeguindo a terminologia de�nida por Lee e Anderson [6℄, um sistema onsiste de um on-junto de omponentes que interagem sobre o ontrole de um projeto. Componentes porsua vez tamb�em podem ter sub-omponentes. O projeto do sistema tamb�em �e um ompo-nente, mas om arater��stias espeiais, omo exemplo, a responsabilidade de ontrolar aintera�~ao entre os omponentes do sistema. Componentes reebem requisi�~oes de servi�ose produzem respostas a estas requisi�~oes (�gura 1). Com o intuito de produzir respostas auma dada requisi�~ao de servi�o, um omponente pode soliitar a seus sub-omponentes umdeterminado servi�o.
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Sub-ComponentesFigura 1: Componente geral de um sistemaAs respostas de um omponente podem ser partiionadas em duas ategorias: normais eanormais. Respostas normais s~ao aquelas que um omponente produz quando tudo oorreorretamente e as respostas anormais s~ao aquelas produzidas quando algo anormal oorreudurante a exeu�~ao do omponente. As respostas anormais de um omponente s~ao deno-minadas de exe�~oes e signi�a que alguma situa�~ao exepional oorreu neste omponenteou em algum sub-omponente deste.Como onseq�uênia do partiionamento das respostas em duas ategorias, a atividadede um omponente tamb�em pode ser partiionado em atividade normal e atividade anormal(tratamento de exe�~oes). A atividade normal implementa o servi�o normal do omponenteenquanto a atividade anormal implementa as medidas para tolerar as falhas que ausaramas exe�~oes. Esta separa�~ao entre a atividade normal e anormal leva-nos �a de�ni�~ao doomponente tolerante a falhas ideal [6℄ (�gura 2).Exe�~oes podem ser lassi�adas em três grupos: exe�~oes de interfae, exe�~oes internase exe�~oes de falha. Exe�~oes de interfae s~ao sinalizadas em resposta a uma requisi�~ao deum servi�o n~ao dispon��vel na interfae do omponente. Uma poss��vel ausa �e uma falhano projeto do omponente. Exe�~oes internas s~ao geradas quando um omponente deteta3



Atividade Normal Atividade Anormal

Exceções

de serviços
Respostas Exceções

de interface
Exceções
de falhas

Exceções
de interface

Exceções
de falhasde serviços

Respostas

normais
Requisições

Requisições
normais

Retorno a atividade normal

internasFigura 2: Desri�~ao de um omponente tolerante a falhas idealuma situa�~ao inesperada durante sua atividade normal. Se esta exe�~ao n~ao pode sertratada pelo pr�oprio omponente, ent~ao uma exe�~ao de falha �e levantada indiando que poralguma raz~ao este omponente n~ao pode prover o servi�o espei�ado. Se um omponentereebe uma resposta anormal (exe�~ao de interfae ou de falha) de uma invoa�~ao de umoutro omponente ou deteta uma ondi�~ao anormal (exe�~ao interna) durante sua exeu�~aonormal, ele invoa os apropriados meanismos de tolerânia a falhas. Se estas exe�~oes s~aotratadas ent~ao o omponente pode voltar a prover o servi�o normal. Entretanto, se oomponente n~ao onsegue tratar a exe�~ao, uma exe�~ao de falha �e sinalizada.3 T�enias OO para estrutura�~ao de softwareO modelo de objetos apresenta-se omo um modelo promissor para o desenvolvimento desoftware tolerante a falhas devido as arater��stias inerentes ao pr�oprio modelo de objetos,tais omo, abstra�~ao de dados, enapsulamento, heran�a e reutiliza�~ao de software. O uso det�enias orientadas a objetos failita o ontrole da omplexidade do sistema porque promoveuma melhor estrutura�~ao de seus omponentes. Al�em disso, h�a uma forte orrespondêniaentre o modelo de omponentes desrito na se�~ao 2 e o modelo de objetos. Da mesma formaque omponentes, objetos têm uma interfae externa bem de�nida que fornee opera�~oesque manipulam e enapsulam estados internos. Devido a estas semelhan�as, omponentespodem ser tratados omo objetos [6℄. Entretanto, o modelo de objetos difere do modelo deomponentes pelo uso de oneitos omo heran�a e polimor�smo.A seguir, apresentamos algumas t�enias orientadas a objetos para estrutura�~ao desoftware utilizadas na onstru�~ao de omponentes tolerantes a falhas. Estas t�enias s~aoutilizadas objetivando: um alto grau de reusabilidade, melhor estrutura�~ao e menor ustono desenvolvimento das aplia�~oes distribu��das.3.1 Padr~oes de projeto e reex~ao omputaionalPadr~oes permitem que solu�~oes de software previamente testadas sejam reutilizadas, permi-tindo o desenvolvimento de aplia�~oes ex��veis, elegantes e reutiliz�aveis. Eles apturam aexperiênia dos projetistas, permitindo que a mesma seja repassada a outros, aumentando4



o grau de reutiliza�~ao de uma aplia�~ao. Um padr~ao provê solu�~oes em diferentes graus deabstra�~ao, desde linguagens de programa�~ao at�e arquitetura de sistemas e têm sido utiliza-dos nos mais variados ontextos. Um exemplo �e o padr~ao reex~ao [3℄ que aptura o oneitode reex~ao omputaional.Neste padr~ao, uma aplia�~ao �e dividida em duas partes: uma que provê informa�~aosobre propriedades seleionadas do pr�oprio sistema (o meta-n��vel) e outra que implementaa l�ogia da aplia�~ao (o n��vel base). Em geral, no n��vel base de uma aplia�~ao, existemomponentes que olaboram entre si para ofereerem ao usu�ario as funionalidades do sis-tema. O meta-n��vel onsiste de um onjunto meta-objetos. Cada meta-objeto enapsulainforma�~ao seleionada aera de um �unio aspeto da estrutura, omportamento, ou estadodo n��vel base.Um protoolo de meta-objetos estabelee uma interfae entre os omponentes do n��velbase e os omponentes do meta-n��vel. A transparente assoia�~ao entre o meta-n��vel e on��vel base �e feita atrav�es de meanismos de interepta�~ao. Cada pedido de servi�o enviadopara um omponente, �e intereptado e dirigido ao seu meta-objeto e este �a enarregadoda exeu�~ao do servi�o. O objeto emissor (liente) do pedido de servi�o n~ao toma onhei-mento da omputa�~ao reexiva: ele envia pedidos de servi�os para omponentes e reebe oresultado esperado, sem saber que o pedido de servi�o foi desviado para um meta-objeto.A �gura 3 ilustra tal omportamento.
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Cliente Figura 3: Reex~ao omputaionalA vis~ao a ser adotada neste trabalho �e de que se deveria ser poss��vel projetar um sistemaonentrando-se apenas nos seus requisitos funionais e, ent~ao, integrar os omponentesrespons�aveis pelos requisitos n~ao-funionais do sistema sem prejudiar a arquitetura dosistema original. Um requisito n~ao-funional �e uma arater��stia de um sistema que n~aoest�a de�nida na sua desri�~ao funional. Geralmente, estes requisitos endere�am aspetosrelaionados �a on�abilidade, e�iênia, seguran�a entre outros. A obten�~ao dessa separa�~aon��tida entre os requisitos funionais do sistema e seus requisitos n~ao-funionais pode reduzira omplexidade do sistema �nal, e tamb�em failitar sua extens~ao e manuten�~ao. A t�enia dereex~ao omputaional pode ser de grande importânia para a obten�~ao dessa transparêniadesejada pois permite alterar o modo omo um programa �e interpretado, sem alterar o queo programa faz. 5



4 Deis~oes de projetoComo menionado anteriormente, os padr~oes orrespondem a deis~oes de projeto que devemser tomadas durante todas as fases de desenvolvimento de um sistema r��tio que utiliza omodelo de omponente tolerante a falhas ideal. A desri�~ao de ada padr~ao inlui:� A deis~ao de projeto (ou padr~ao), que resume o que deve ser feito dentro de umontexto partiular de desenvolvimento.� O problema que oorre em um determinado ontexto, inluindo as restri�~oes e exigêniasque devem ser atendidas pela solu�~ao.� A solu�~ao detalhada do problema.� As onseq�uênias, positivas e negativas, obtidas om aplia�~ao do padr~ao.4.1 Utilize ontratos na espei�a�~ao dos omponentesProblema: A espei�a�~ao de um omponente tolerante a falhas ideal n~ao �e uma tarefatrivial. Os seus servi�os devem ser on��aveis, ou seja, eles devem ser exeutados orreta-mente e retornar um resultado esperado, ou devem retornar uma exe�~ao sinalizando que oservi�o n~ao pode ser exeutado normalmente. Desta forma, a espei�a�~ao deve inluir n~aoapenas os requisitos funionais dos omponentes, que orrespondem ao seu omportamentonormal, mas tamb�em todos os aspetos exepionais que podem oorrer. Deve-se, portan-to, espei�ar detalhadamente todas as pr�e-ondi�~oes que devem ser atendidas para queum servi�o seja exeutado normalmente, as p�os-ondi�~oes que s~ao esperadas pelos lientesque utilizam o servi�o, e a invariantes do omponente, que s~ao as restri�~oes sobre o estadode ada instânia que devem ser respeitadas na exeu�~ao de qualquer servi�o. Qualquerviola�~ao destas ondi�~oes deve gerar uma resposta exepional na exeu�~ao de um servi�o.Solu�~ao: A espei�a�~ao de um omponente tolerante a falhas ideal pode ser feita uti-lizando a metodologia de projeto por ontrato introduzida por Meyer [7℄. Um ontratode�ne os aspetos observ�aveis pelos lientes de um omponente de software. Contratos s~aode�nidos atrav�es de pr�e-ondi�~oes e p�os-ondi�~oes e invariantes de lasses. Se uma destasondi�~oes �e violada, ent~ao uma exe�~ao �e levantada. Um ontrato espei�a obriga�~oes edireitos dos ontratuentes: o liente e o servidor. Ele espei�a quais s~ao as restri�~oessobre os parâmetros de entrada de um servi�o que devem ser satisfeitas pelo liente, ou seja,as pr�e-ondi�~oes, e qual �e o omportamento que pode ser esperado pelo liente na exeu�~aode um servi�o, aso estas restri�~oes sejam atendidas, ou seja as p�os-ondi�~oes. Al�em dis-to, espei�a as invariantes da lasse, que s~ao todas as restri�~oes impostas sobre o estadointerno de todas as instânias da lasse.Conseq�uênias: A utiliza�~ao de ontratos na espei�a�~ao de um omponente tolerantea falhas ideal obriga �a determina�~ao rigorosa das ondi�~oes exepionais do omponente nasprimeiras fases de desenvolvimento do software. Todas as fases subseq�uentes devem seguir6



esta espei�a�~ao, obtendo-se assim mais onsistênia entre as fases de desenvolvimento,diminuindo-se tamb�em erros devidos �a omiss~ao dos poss��veis asos exepionais e dos seusrespetivos tratamentos.4.2 De�na uma lasse Contrato que faz a transi�~ao da espei�a�~ao parao projeto dos omponentesProblemas: A metodologia de projeto por ontrato tem omo suporte a linguagem Eif-fel [7℄, que implementa a veri�a�~ao de pr�e e p�os-ondi�~oes e as invariantes da lasse embuti-dos na pr�opria linguagem. O problema est�a em fazer o mapeamento dos ontratos de�nidosna espei�a�~ao para o projeto e implementa�~ao de lasses, onsiderando-se linguagens quen~ao forneem este tipo de suporte. Idealmente, a implementa�~ao do ontrato deve ser feitade uma forma n~ao intrusiva da lasse do omponente, para n~ao ompliar a implementa�~aodos m�etodos da mesma, evitando-se uma programa�~ao defensiva (om um n�umero exes-sivo de testes). Isto failita o entendimento e manuten�~ao da lasse do omponente, queimplementa os seus servi�os sem se preoupar om o umprimento do ontrato.Um outro problema que deve ser onsiderado no projeto e implementa�~ao de ontratos�e o problema de heran�a restrita (subtipo), onde uma sublasse deve honrar o ontrato dasua superlasse. O subontrato de uma lasse derivada deve atender �as pr�e e p�os-ondi�~oese as invariantes da lasse estabeleidos no ontrato da superlasse, podendo tornar as pr�e-ondi�~oes mais leves, as p�os-ondi�~oes mais restritas, e a invariante da lasse deve sermantida, podendo-se aresentar ondi�~oes para as instânias da sublasse. Quando a lin-guagem de programa�~ao n~ao d�a suporte para a implementa�~ao de ontratos e subontratos,o projeto e a implementa�~ao destas restri�~oes deve ser feito de uma forma sistem�atia e amais expl��ita poss��vel.Solu�~ao: Para o mapeamento de um ontrato de�nido na espei�a�~ao para o projetoe implementa�~ao das lasses dos omponentes ideais, de�na uma lasse que representa oontrato. A lasse Contrato de�ne m�etodos que implementam os testes de invariantes dalasse, pr�e e p�os-ondi�~oes para ada servi�o r��tio do omponente, retornando exe�~oesaso as ondi�~oes n~ao sejam veri�adas. Na lasse Contrato, para ada servi�o de�nidona lasse do omponente, existe um m�etodo orrespondente que veri�a as pr�e-ondi�~oes,testando os parâmetros de entrada, podendo tamb�em testar ondi�~oes relaionadas om oestado interno do objeto antes de um servi�o ser exeutado (�gura 4). Do mesmo modo,para ada servi�o do omponente, existe um m�etodo que testa as p�os-ondi�~oes que devemser satisfeitas pelo resultado do servi�o, podendo testar tamb�em estados internos do objetodepois que um servi�o �e exeutado. Al�em disto, existe um m�etodo que testa as invariantesda lasse, que orrespondem �as ondi�~oes sobre o estado interno de todas as instânias dalasse. Todos os m�etodos da lasseContrato devem reeber omo parâmetro uma referêniapara o objeto do omponente ideal, para que possam fazer os testes sobre o estado internodo objeto.Todos os m�etodos da lasse Contrato retornam omo resultado um valor booleanoverdadeiro, aso as ondi�~oes sejam satisfeitas, ou retornam exe�~oes, aso ontr�ario. Osm�etodos que testam pr�e-ondi�~oes retornam exe�~oes que orrespondem �as exe�~oes de in-7
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Invariante (Componente):bool:exceçãoFigura 4: Diagrama de lasses para o padr~ao Contratoterfae do modelo do omponente ideal (�gura 2). Os m�etodos que testam as p�os-ondi�~oesretornam exe�~oes que orrespondem �as exe�~oes de falha no modelo do omponente ideal,visto que, se o resultado do servi�o n~ao atende �as p�os-ondi�~oes impostas pelo lado lientedo ontrato, implia que o omponente falhou em prover o servi�o. O m�etodo que testa asinvariantes da lasse tamb�em retorna exe�~oes de falha, pois se as ondi�~oes sobre o estadointerno do omponente s~ao violadas, o omponente n~ao pode prover os seus servi�os orre-tamente. A lassi�a�~ao das exe�~oes deve ser feita de forma sistem�atia, e este problemaser�a disutido om mais detalhes em outra deis~ao de projeto (se�~ao 4.4).A lasse do omponente ideal pode ser estendida atrav�es de heran�a, e deve-se garantirque o ontrato da sublasse honra o ontrato da superlasse, n~ao violando as ondi�~oesimpostas neste �ultimo. Para isto, �e neess�ario uma onstru�~ao sistem�atia de lasses deontratos e subontratos, atendendo �as seguintes regras:� Pr�e-ondi�~oes: as pr�e-ondi�~oes estabeleidas no ontrato da superlasse podem serrelaxadas no subontrato estabeleido para a sublasse. O subontrato pode, por-tanto sobrearregar os m�etodos que implementam as pr�e-ondi�~oes, podendo diminuirrestri�~oes impostas sobre os parâmetro ou estado interno do objeto, ou at�e mesmoelimin�a-las.� P�os-ondi�~oes: as p�os-ondi�~oes estabeleidas no ontrato da superlasse podem sermais restritas no subontrato da sublasse. Ou seja, no m��nimo, as restri�~oes im-postas sobre o resultado dos m�etodos da superlasse s~ao atendidas, podendo aindaser mais fortes. Desta forma, garante-se que o lado liente do ontrato da superlasseest�a sendo obedeido, seguindo-se as regras de subtipo, esseniais para a aplia�~ao depolimor�smo. Para que isto seja garantido, os m�etodos do subontrato que imple-mentam as p�os-ondi�~oes devem invoar o m�etodo de p�os-ondi�~oes do superontrato,garantido-se que estas p�os-ondi�~oes s~ao atendidas.� Invariante: as invariantes da superlasse devem sempre ser atendidas pelas instâniasda sublasse, podendo-se ainda estender as ondi�~oes impostas om novas restri�~oessobre estado interno de uma instânia da sublasse. Portanto, o m�etodo do subon-trato que implementa a invariante da sublasse deve sempre invoar o m�etodo deinvariante no seu superontrato, podendo aresentar novas ondi�~oes.8



Conseq�uênias: A lasse Contrato faz o mapeamento da espei�a�~ao de um ontratopara o projeto das lasses do omponente ideal de uma forma mais expl��ita, onde to-das as ondi�~oes estabeleidas no ontrato s~ao implementadas expliitamente na forma dem�etodos. Al�em disto, a separa�~ao da implementa�~ao das ondi�~oes do ontrato do ompo-nente tolerante a falhas ideal da implementa�~ao da funionalidade dos seus servi�os torna aimplementa�~ao destes servi�os menos omplexa, sem a neessidade de testes exessivos paraa veri�a�~ao de erros. A de�ni�~ao de uma hierarquia de ontratos, paralela �a hierarquia deomponentes, torna mais f�ail a implementa�~ao direta das regras impostas para o subon-trato, que garantem a onsistênia de subtipo. A solu�~ao prop~oe uma forma sistem�atiapara a rede�ni�~ao dos m�etodos do ontrato da superlasse na lasse que implementa o sub-ontrato, que sugere o umprimento das regras. Entretanto, n~ao existe garantia de que,seguindo estas regras, o subontrato n~ao viola o ontrato da superlasse, visto que o re-laxamento das pr�e-ondi�~oes e a restri�~ao das p�os-ondi�~oes dependem da implementa�~aodestas ondi�~oes.Esta deis~ao de projeto prop~oe a de�ni�~ao de uma lasse Contrato omo solu�~ao parao mapeamento entre o ontrato de�nido na espei�a�~ao e o projeto e implementa�~ao delasses do omponente ideal. Entretanto, surge um outro problema que se refere �a loali-za�~ao do �odigo que ir�a invoar os m�etodos de veri�a�~ao de ontrato para ada servi�o doomponente ideal. A pr�oxima deis~ao de projeto sugere uma solu�~ao para este problema,utilizando a estrutura do padr~ao de arquitetura reex~ao [3℄, para que esta dete�~ao sejafeita de uma forma transparente para o omponente ideal.4.3 De�na uma lasse MetaContrato que deteta viola�~oes de ontratode forma transparenteProblema: A deis~ao de projeto anterior prop~oe a de�ni�~ao da lasse Contrato para aimplementa�~ao expl��ita das ondi�~oes impostas em um ontrato que estabelee os servi�oson��aveis de um omponente ideal, mas �e preiso de�nir onde estes testes ser~ao invoados.A dete�~ao de erros �e feita geralmente no �odigo que implementa os servi�os dos ompo-nentes. Considerando-se que foi de�nida uma lasse Contrato que implementa as pr�e ep�os-ondi�~oes e invariantes da lasse, �e neess�ario de�nir onde estas veri�a�~oes devem serinvoadas para garantir que os servi�os sejam on��aveis. O padr~ao Error Detetion [9℄prop~oe uma solu�~ao para a loaliza�~ao dos detetores de erros de uma forma mais organiza-da e sistem�atia, testando pr�e-ondi�~oes no in��io do m�etodo e p�os-ondi�~oes e as invariantesda lasse no �nal do m�etodo. Mas esta solu�~ao ainda oloa as hamadas aos detetores naimplementa�~ao de ada servi�o. Idealmente, a implementa�~ao dos servi�os que se referem�as atividades normais do omponente ideal n~ao deveria se preoupar nem om a dete�~ao deerros nem om o tratamento dos mesmos, deixando mais expl��ita a separa�~ao das atividadesnormais das atividades que se referem aos meanismos de tolerânia a falhas.Solu�~ao: Para obter a separa�~ao entre a implementa�~ao dos servi�os funionais do om-ponente, das atividades que garantem que estes servi�os sejam on��aveis, utilize o padr~aode arquitetura reex~ao [3℄. A solu�~ao prop~oe a de�ni�~ao de uma lasse no meta-n��vel,hamada MetaContrato, respons�avel pela invoa�~ao dos m�etodos que veri�am as pr�e e9



p�os-ondi�~oes e invariantes da lasse, de uma forma transparente para o omponente idealde�nido no n��vel base. Para isto, utiliza o meanismo de interepta�~ao e materializa�~aode mensagens provido pelo protoolo de meta-objetos. A lasse MetaContrato (�gura 5)implementa dois m�etodos b�asios: um que inspeiona uma opera�~ao intereptada antes queesta seja exeutada e invoa os testes de pr�e-ondi�~oes (por exemplo, Trata(Opera�~ao)); eoutra que inspeiona o resultado da opera�~ao, e invoa os testes de p�os-ondi�~oes e invari-ante da lasse (por exemplo, Trata(Resultado)). Com esta solu�~ao, o omponente ideal n~aopreisa refereniar diretamente o seu respetivo ontrato, nem fazer invoa�~oes expl��itasaos m�etodos que fazem os testes.
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Figura 5: Diagrama de lasses para o padr~ao MetaContratoConseq�uênias: O uso de reex~ao omputaional e dos meanismos de interepta�~ao ematerializa�~ao de mensagens torna a implementa�~ao do ontrato transparente para a lassedo omponente ideal. O MetaContrato funiona omo uma extens~ao �as linguagens deprograma�~ao que n~ao implementam os testes de invariante da lasse, pr�e e p�os-ondi�~oesembutidos na pr�opria linguagem, dando a ilus~ao de que estes testes s~ao feitos automati-amente. Ou seja, o �odigo dos servi�os do omponente n~ao preisam inluir nenhumahamada aos m�etodos da lasse ontrato. Isto failita tamb�em as extens~oes ou modi�a�~oesquanto �as ondi�~oes do ontrato do omponente ideal, visto que um meta-objeto, instâniade MetaContrato pode ser assoiado ao omponente ideal dinamiamente, e pode seralterado separadamente, sem afetar a lasse do omponente ideal. Entretanto, om a as-soia�~ao dinâmia entre estes meta-objetos, instânias de MetaContrato e omponentes,pode-se tamb�em fazer assoia�~oes indesejadas, por exemplo, assoiando-se uma instâniade um omponente ideal a um meta-objeto que n~ao implementa o ontrato da sua lasse.10



4.4 De�na uma hierarquia de exe�~oes que permita a sinaliza�~ao e otratamento de exe�~oes de forma sistem�atia e ontroladaProblema: De aordo om o modelo de omponente tolerante a falhas ideal, todos os seusservi�os podem retornar uma resposta normal ou uma resposta anormal. A resposta anormalorresponde a uma exe�~ao que deve ser retornada na adeia de hamada dos m�etodos.A sinaliza�~ao de exe�~oes e o seu respetivo tratamento devem ser feitos de uma formasistem�atia por todos os omponentes r��tios do sistema, e a espei�a�~ao e lassi�a�~aodas exe�~oes devem ser feitas o mais edo poss��vel, nas primeiras fases do projeto. Al�emdisto, no ontexto de tolerânia a falhas, uma exe�~ao possui algumas lassi�a�~oes quedevem ser onsistentemente utilizadas por todos os omponentes ideais do sistema.Considerando-se o paradigma de objetos, existem tamb�em alguns problemas relaio-nados om a determina�~ao de todas as exe�~oes levantadas pelos m�etodos de um objeto.Uma arater��stia importante do sistema orientado a objetos �e a heran�a, que permitea reutiliza�~ao do projeto e implementa�~ao de lasses, que evoluem desde a an�alise at�e aimplementa�~ao. Desta forma, uma lasse pode ser espeializada e a funionalidade dos seusm�etodos podem ser estendidas. De aordo om o oneito de subtipo, um m�etodo estendidon~ao pode retornar um resultado que n~ao atenda �as p�os-ondi�~oes do m�etodo da superlasse.Como as exe�~oes fazem parte da interfae p�ublia do m�etodo, toda nova exe�~ao levantadadeve ser um subtipo de alguma exe�~ao da superlasse. Com isto a sublasse �a restritaa um subonjunto de exe�~oes que pode n~ao orresponder a nenhum dos novos tipos deexe�~oes que devem ser levantados devido a extens~ao da nova funionalidade. �E neess�arioportanto, estabeleer uma hierarquia de exe�~oes gen�eria que possa ser utilizada onsisten-temente por superlasses e sublasses, de forma que seja mantido o aspeto de subtipo dasexe�~oes, e ao mesmo tempo, n~ao se restrinja a sinaliza�~ao de novas exe�~oes pelos m�etodosdas sublasses.Solu�~ao: De aordo om o modelo de omponente ideal, existem dois tipos de respostasexepionais que podem ser retornadas por um servi�o: exe�~ao de interfae, que orres-pondem �as falhas nos parâmetros de entrada do m�etodo, e exe�~oes de falhas, que indiamque o omponente n~ao pôde prover os seus servi�os normalmente. Considerando-se tamb�emas falhas de viola�~ao de ontrato, �e poss��vel obter uma lassi�a�~ao gen�eria de todas asposs��veis exe�~oes que podem ser retornadas pelos servi�os de um omponente. Esta las-si�a�~ao pode ser feita nas primeiras fases de desenvolvimento de software, e podem serespeializadas nas fases subseq�uentes, de�nindo-se tipos mais espe���os. Todos os servi�osdevem prever a sinaliza�~ao de, no m��nimo, todos os tipos de exe�~oes mais b�asios, assimomo os omponentes lientes devem, no m��nimo, prever o tratamento para estas exe�~oes.Utilizando-se um modelo de exe�~oes que as de�ne omo lasses, obt�em-se a seguintehierarquia de exe�~oes:Todas as exe�~oes s~ao derivadas de uma lasse b�asia Exeption, que generaliza todasas lasses de exe�~oes que podem ser sinalizadas e propagadas por um omponente. Asexe�~oes foram lassi�adas iniialmente em duas exe�~oes mais gen�erias:� PreConditionExeption: generaliza todas as exe�~oes que podem ser levantadas11



devido a uma viola�~ao de pr�e-ondi�~ao do ontrato, e que s~ao veri�adas antes doservi�o ser exeutado. As exe�~oes de pr�e-ondi�~oes podem ser espeializadas em:InterfaeExeption, que orresponde �as viola�~oes nas ondi�~oes e restri�~oes sobreos parâmetros de entrada do m�etodo e InternalStateExeption, que orrespondem�as pr�e-ondi�~oes impostas sobre o estado interno do objeto, antes que ele possa realizarum servi�o.� FailureExeption: de aordo om o modelo de omponente ideal, uma exe�~aode falha orresponde a qualquer resposta anormal que pode ser retornada por umomponente que india que este n~ao onseguiu prover os seus servi�os normalmente.As exe�~oes de falha podem ser espeializadas em: PosConditionExeption, queindia que as p�os-ondi�~oes impostas no lado liente do ontrato n~ao foram satisfeitas;InvariantExeption, que india que a invariante da lasse foi violada, e portanto, oomponente n~ao pôde realizar o servi�o normalmente; e ServieFailureExeption,que orresponde a qualquer outro tipo de falha que pode oorrer durante a exeu�~aode um servi�o, e que o omponente n~ao onsegue tratar.
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InterfaceException InternalStateException PosConditionException InvariantException ServiceFailureExceptionFigura 6: Hierarquia de exe�~oes gen�eriaA hierarquia de exe�~oes (Figura 6) deve ser onsiderada na interfae de todos os servi�osdos omponentes ideais, desde a an�alise at�e a implementa�~ao. Pode-se iniiar a an�alise doomponente ideal onsiderando-se apenas os ino tipos mais b�asios de exe�~oes que s~ao:InterfaeExeption, InternalStateExeption, PosConditionExeption, Invarian-tExeption, e ServieFailureExeption. As fases de projeto e implementa�~ao devemespeializ�a-las em lasses de exe�~oes mais signi�ativas, que ajudam a determinar maisespei�amente o tipo de falha que oorreu dentro de um ontexto. O que �e neess�ariopara que os meanismos de tratamento de exe�~oes onsiga realizar adequadamente a re-upera�~ao dos erros. Atrav�es da espeializa�~ao progressiva e ontrolada das exe�~oes, �eposs��vel estender a funionalidade dos m�etodos de uma lasse sem a viola�~ao do oneitode subtipo, pois qualquer exe�~ao nova pode ser lassi�ada omo um subtipo das inoexe�~oes gen�erias.
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Conseq�uênias:� A de�ni�~ao de uma hierarquia gen�eria que lassi�a todos os tipos poss��veis de ex-e�~oes que representam as respostas anormais de um omponente ideal, torna a sina-liza�~ao e o tratamento de exe�~oes mais sistem�atio e homogêneo em todos as lassesdos omponentes ideais.� A onsidera�~ao de todas as poss��veis falhas na interfae dos servi�os dos omponentes,desde an�alise at�e a implementa�~ao, diminui os risos de defeitos no sistema devido �aomiss~ao dos asos exepionais.� A hierarquia de exe�~oes permite que as sublasses de�nam novas exe�~oes sem queestas violem o ontrato da superlasse, sinalizando apenas exe�~oes derivadas daquelasque foram previamente de�nidas pelas superlasses. Ao mesmo tempo, as sublassesn~ao �am restritas a um onjunto de exe�~oes limitadas, o que oorreria se a hierarquiade exe�~oes n~ao obrisse todos os tipos de repostas exepionais poss��veis.4.5 Separe transparentemente as atividades normais das atividades anor-mais de um omponenteProblema: De aordo om o modelo de omponente tolerante a falhas ideal, a parteanormal do omponente implementa o tratamento de exe�~oes, onde o omponente tentareuperar-se das falhas que ausaram as exe�~oes atrav�es dos seus respetivos tratadoresde exe�~oes. Idealment, o �odigo que implementa os tratadores de exe�~oes deveria estarseparado do �odigo que implementa a sua parte normal, pois o tratamento de exe�~oesrepresenta um desvio no uxo de exeu�~ao normal do programa. Este desvio iniia-se omuma busa por um tratador assoiado �a exe�~ao na adeia de hamada do m�etodo. Quandouma exe�~ao �e tratada, o uxo de ontrole do programa volta �a sua exeu�~ao normal, queorresponde �a parte normal do omponente ideal.Geralmente, os tratadores de exe�~ao s~ao de�nidos no �odigo dos m�etodos onde as ex-e�~oes s~ao levantadas ou dos m�etodos que fazem parte da adeia de hamada do sinalizadorda exe�~ao. No ontexto de tolerânia a falhas, os tratadores implementam algum meanis-mo de reupera�~ao de erros, e qualquer altera�~ao nestes meanismos ausa uma altera�~ao no�odigo que implementa os requisitos funionais de um omponente. Idealmente, todo o me-anismo de tolerânia a falhas deveria ser introduzido no sistema de uma forma transparentee n~ao intrusiva, separadamente da parte que implementa os requisitos funionais.Na maioria dos meanismos de tratamento de exe�~oes, a propaga�~ao de exe�~oes oor-re na adeia de hamada de um m�etodo. Isto ria um aoplamento entre as lasses destesobjetos, o que pode di�ultar a manuten�~ao e extens~ao destas lasses. Por exemplo, se umomponente (liente) utiliza um servi�o de um outro omponente (servidor) e este �ultimo�e estendido para adaptar-se a novos requerimentos, sinalizando alguma exe�~ao mais espe-ializada, os tratadores de exe�~oes do omponente liente devem ser espeializados paratratar de uma forma mais adequada a nova exe�~ao. Utilizando a hierarquia de exe�~oesda deis~ao de projeto 4 (se�~ao 4.4) pode-se garantir que a nova exe�~ao pertene a umaategoria de exe�~oes que era prevista pelo omponente liente, mas este tratamento pode13



n~ao ser o mais adequado e espe���o para o novo subtipo de exe�~ao. Com a implementa�~aodos tratadores de exe�~oes no �odigo que implementa a parte normal do omponente, umaextens~ao nos tratadores de exe�~ao poderia impliar em uma extens~ao da lasse do om-ponente para a rede�ni�~ao dos m�etodos que implementam os tratadores de exe�~ao maisespeializados.Solu�~ao: Para tornar expl��ita a separa�~ao dos �odigos que implementam a parte normale e a parte anormal de um omponente tolerante a falhas ideal, os projetistas das aplia�~oesdeveriam estruturar as suas aplia�~oes em duas hierarquias de lasses ortogonais (�gura 7).Uma hierarquia de lasses normais que implementa as atividades normais dos omponentesda aplia�~ao e uma hierarquia de lasses exepionais que implementa os tratadores dasexe�~oes (parte anormal dos omponentes da aplia�~ao). A hierarquia de lasses exep-ionais permite que sublasses exepionais herdem tratadores de suas superlasses o queproporiona a reutiliza�~ao de �odigo anormal.
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os mesmos tratadores assoiado ao objeto b2, isto �e, estes objetos est~ao assoiados a umamesma lasse exepional (Exeptional b2). Desta forma, b2 e b3 tem omportamentosanormais idêntios mas diferentes do omportamento anormal de b1.Para obter a transparente assoia�~ao entre a hierarquia de lasses normais da hierar-quia de lasses exepionais, utilizamos o padr~ao de arquitetura reex~ao [3℄. Exe�~oeslevantadas pelos omponentes s~ao intereptadas pelo meta-n��vel e a proura pelo adequadotratador para aquela exe�~ao �e efetuado por meta-objetos de forma transparente para oprogramador da aplia�~ao. A �gura 8 apresenta a lasse MetaHandler que �e respons�avelpelo gereniamento das atividades de tratamento de exe�~oes. Baseado nas opera�~oes e nosseus resultados, instânias deMetaHandler exeutam as seguintes atividades: (i) prourado tratador assoiado �aquela exe�~ao; (ii) invoa�~ao deste tratador; (iii) retorno ao uxonormal da aplia�~ao. Nesta �gura o objeto x1 est�a assoiado a duas lasses exepionais:uma que implementa os tratadores espe���os a este objeto (Exeptional x1 ) e uma queimplementa os tratadores omuns a todas as instânias da lasse X (ExeptionalX).
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propaga�~ao da exe�~ao. Esta solu�~ao fornee mais exibilidade na implementa�~ao des-tes meanismos, mas pode introduzir erros de programa�~ao, desde que o ompiladorn~ao ser�a mais respons�avel por testar se existe um tratador assoiado a uma exe�~ao,ou se uma exe�~ao j�a tratada ontinua sendo propagada, et.4.6 Para omponentes que n~ao foram previamente projetados de aordoom o modelo de omponente tolerante a falhas ideal, implementetodo o meanismo de exe�~oes atrav�es de meta-objetosProblema: V�arios sistemas s~ao desenvolvidos sem a preoupa�~ao om os meanismosde tolerânia a falhas, e portanto, seus omponentes n~ao s~ao projetados de aordo om omodelo de omponente tolerante a falhas ideal. Nestes sistemas, a interfae dos servi�os deum omponente n~ao prevê a oorrênia de respostas exepionais (exe�~oes) em deorrêniade falhas na exeu�~ao de um servi�o, e onseq�uentemente n~ao de�nem os meanismos detratamento de exe�~oes que implementam a reupera�~ao destas falhas. Entretanto, podeser neess�ario estender o sistema para que este se adapte a novos requisitos de robustez eon�abilidade dos seus servi�os. Esta extens~ao n~ao �e uma tarefa trivial, visto que a inlus~aodos meanismos de tolerânia a falhas, utilizando exe�~oes e tratamento de exe�~oes, podeafetar a interfae e a implementa�~ao de todos os servi�os dos omponentes do sistema.Idealmente, a extens~ao do sistema aos novos requisitos de tolerânia a falhas n~ao deveafetar os omponentes que implementam os requisitos funionais do sistema.Solu�~ao: A maioria das deis~oes de projeto anteriores utilizam o padr~ao de arquiteturareex~ao [3℄ para o projeto dos omponentes do sistema de aordo om o modelo de ompo-nente tolerante a falhas ideal. A arquitetura reexiva proporiona uma separa�~ao de tarefas,de forma que todas as atividades anormais do omponente, que implementam os meanismosde tratamento de exe�~oes neess�arios para a implementa�~ao de tolerânia a falhas, sejamexeutadas de uma forma transparente e n~ao intrusiva no meta-n��vel (se�~ao 4.5). Al�em dis-to, a implementa�~ao dos omponentes no n��vel base n~ao �a polu��da om testes de dete�~aode erros e viola�~oes de ontrato, que tamb�em s~ao implementados transparentemente pelosmeta-objetos (se�~ao 4.3). Todas estes padr~oes podem tamb�em ser apliados para estenderomponentes de sistemas n~ao-robustos, que foram projetados sem atender ao modelo deomponente tolerante a falhas ideal. O relaionamento entre os meta-objetos e os objetosdo n��vel base �e feito de uma forma transparente e n~ao intrusiva, atrav�es dos meanismosde interepta�~ao e materializa�~ao de mensagens, e desta forma, �e poss��vel tornar um om-ponente do sistema em um omponente tolerante a falhas ideal, sem que a implementa�~aode seus servi�os seja afetada. Al�em disto, a assoia�~ao entre um meta-objeto e um obje-to do n��vel base pode ser feita dinamiamente, dependendo do protoolo de meta-objetosutilizado, e assim, esta adapta�~ao do omponente pode ser feita em tempo de exeu�~ao.Um omponente tolerante a falhas ideal possui uma interfae bem de�nida, que sinalizatodas as poss��veis respostas exepionais que podem ser retornadas devido a falhas naexeu�~ao de um servi�o. Entretanto, um omponente que n~ao foi implementado omo umomponente tolerante a falhas ideal n~ao tem de�nido em sua interfae a sinaliza�~ao destasexe�~oes, omo estabelee a deis~ao de projeto 4 (se�~ao 4.4). A maioria das linguagens que16



implementa os meanismos de exe�~oes fazem a veri�a�~ao da espei�a�~ao das exe�~oes,n~ao permitindo que exe�~oes n~ao previstas na interfae de um m�etodo seja propagada pelaadeia de exeu�~ao. Assim, �e preiso burlar esta veri�a�~ao, para que exe�~oes n~ao de�nidasna interfae possam ser levantadas pelos meta-objetos apazes de detetar erros (meta-objeto MetaContrato), e sejam propagadas pela adeia de exeu�~ao at�e que sejam tratadaspor objetos (instânias de lasses pertenentes a hierarquia de lasses exepionais) queimplementam a parte anormal dos omponentes. Com esta solu�~ao, toda a sinaliza�~ao etratamento de exe�~oes �e gereniado pelo meta-n��vel, sem nenhuma altera�~ao na interfaeou na implementa�~ao dos servi�os dos omponentes do n��vel base.A aplia�~ao desta solu�~ao ir�a depender da linguagem de programa�~ao utilizada. EmJava, por exemplo, �e poss��vel de�nir lasses de exe�~oes derivadas da lasse RuntimeEx-eption, as quais n~ao preisam est�a delaradas na interfae do m�etodo, e n~ao preisamser obrigatoriamente tratadas. A lasse RuntimeExeption pode ser a lasse base para ahierarquia de exe�~oes disutida na se�~ao 4.4 para que todos os tipos de exe�~oes possamser sinalizados e propagados.Conseq�uênias:� Apliando-se esta solu�~ao, um omponente n~ao-robusto pode se tornar um omponentetolerante a falhas ideal, sem que a implementa�~ao e a interfae dos seus servi�os sejamalteradas. Desta forma, um sistema pode ser totalmente adaptado para atender anovos requisitos n~ao-funionais de robustez e on�abilidade, de forma transparente en~ao intrusiva para os omponentes que implementam a parte funional da aplia�~ao.� Uma desvantagem �e que esta solu�~ao n~ao utiliza o apoio da linguagem de programa�~aopara a veri�a�~ao da espei�a�~ao das exe�~oes na interfae dos servi�os, a propaga�~aoe o tratamento de exe�~oes, o que torna o sistema mais susept��vel a erros de pro-grama�~ao. Um exemplo de erro omum �e a omiss~ao de um tratador para um tipode exe�~ao, o que pode levar o sistema a um estado errôneo, provoando um defeitoinesperado no sistema. Erros deste tipo seria veri�ado pelo ompilador, se estives-sem sendo utilizados os meanismos de exe�~oes da linguagem, onde as exe�~oes devefazer parte da interfae de um m�etodo, obrigando assim os lientes de um m�etodo atratarem ou propagarem a exe�~ao.5 Exemplo do uso do padr~oesPara ilustrar o uso desta metodologia na onstru�~ao de omponentes tolerantes a falhas, oprojeto de um ontador ser�a desrito. Este ontador têm um limite inferior (lower) e umsuperior (upper). A interfae desta lasse provê dois m�etodos para inrementar o ontador:in() que inrementa o ontador em uma posi�~ao e add(n) que adiiona n posi�~oes aoontador. As opera�~oes de inrementar ou adiionar apenas ser�a exeutada se o valorresultante �e menor que o limite superior (upper) e que a invariante da lasse (lower <=ount <= upper) n~ao �e desrespeitada. A �gura 9 ilustra a arquitetura de meta-n��velresultante da implementa�~ao deste omponente.17
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Figura 9: Exemplo da implementa�~ao de um omponente tolerante a falhas idealNesta �gura, a lasse Clok utiliza os servi�os providos pelo ontador. Durante aexeu�~ao dos servi�os do ontador, exe�~oes podem ser levantadas e estas devem ser trata-das pelas instânias da lasse Clok. As invariantes, as pr�e e as p�os-ondi�~oes da lasseContador s~ao representadas por m�etodos da lasse Contrato. Instânias da lasse Me-taContrato assoiados a instânias da lasse Contador s~ao respons�aveis por veri�ar oumprimento do ontrato. Se estas ondi�~oes n~ao s~ao satisfeitas exe�~oes s~ao levantadase os tratadores assoiados a estas exe�~oes s~ao m�etodos da lasses ExeptionalClok eExeptional 1.6 Considera�~oes �naisPropomos neste trabalho um onjunto de padr~oes para o desenvolvimento de aplia�~oestolerantes a falhas. Os padr~oes representam deis~oes de projeto que devem ser tomadasno desenvolvimento de sistemas orientados a objetos tolerantes a falhas para a obten�~aode um projeto estruturado, onde a introdu�~ao dos meanismos de tolerânia a falhas �efeita de forma ontrolada e onsistente, em todas as fases do ilo de desenvolvimentodo software. Os padr~oes s~ao fortemente relaionados, e ada um resolve um problemadentro de um ontexto partiular em ada fase de desenvolvimento dos omponentes daaplia�~ao. Estes padr~oes baseiam-se no modelo de omponente tolerante a falhas idealque possui uma separa�~ao lara entre o seu omportamento normal e anormal. Contratoss~ao utilizados para espei�ar o omportamento normal e anormal de ada omponente ereex~ao omputaional para tornar expl��ita esta separa�~ao entre o omportamento normale anormal de ada omponente.Os padr~oes desritos neste trabalho n~ao leva em onsidera�~ao a onstru�~ao de sistemasonorrentes tolerantes a falhas. Em muitos asos, diversas atividades onorrentes est~aotrabalhando juntas, isto �e, ooperando para resolver um determinado problema. Em ou-tros asos, as atividades s~ao independentes, mas ompetem no aesso a reursos omuns.18
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