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Resumo Na última década muitos algoritmos de replicação de máquinas
de estados tolerante a faltas bizantinas foram propostos e implementa-
dos, sem contudo haver uma concretização robusta o suficiente para ser
usada por investigadores interessados na construção de sistemas toleran-
tes a faltas. Neste artigo apresentamos a biblioteca para replicação BFT-
SMaRt e uma avaliação extensiva do seu desempenho e escalabilidade.
Os nossos resultados mostram que o débito do BFT-SMaRt é melhor que
de outras bibliotecas experimentais para replicação.

1 Introdução

A forma mais natural de se replicar um servidor com estado que evolui con-
soante o processamento de comandos enviados por um conjunto de clientes é
utilizar a técnica de replicação de máquinas de estados [11]. Neste modelo, o
servidor é replicado num conjunto de réplicas para as quais os clientes enviam os
seus comandos de tal forma que os seus estados evoluam de forma sincronizada.
Para isso cada réplica tem que começar a sua execução no mesmo estado, exe-
cutar sobre ele apenas operações deterministas (e.g., não é possível gerar valores
aleatórios, nem usar estampilhas temporais) e devem processar a mesma se-
quência de comandos - para este último requisito, é necessária uma primitiva de
difusão atómica [7].

Na última década muitos algoritmos para replicação de máquinas de estados
BFT foram propostos (e.g., [1,3,5,9,12]). Estes protocolos apresentam melhor ou
pior desempenho consoante o cenário em que operam. Apesar desta proliferação
de protocolos e protótipos, apenas duas concretizações - PBFT [3] e UpRight [5]
- se mostram robustas o suficiente para serem usadas na construção de sistemas
tolerantes a faltas, e mesmo essas têm problemas em tratar execuções com falhas
mais complexas. Mesmo considerando falhas por paragem, não existem bibliote-
cas de replicação com qualidade suficiente para serem usadas na prática1, o que
leva grandes corporações como Google e Microsoft a concretizar as suas próprias
bibliotecas de replicação [4].
1 Sistemas de comunicação de grupo como o JGroups são muitas vezes usados na
prática, mas nunca garantindo propriedades fortes como ordenação total de men-
sagens, um dos requisitos para replicação de máquinas de estados.



Neste artigo apresentamos a avaliação de desempenho da biblioteca de repli-
cação BFT-SMaRt, que tem sido desenvolvida nos últimos 4 anos no DI/FCUL
não apenas como um projecto de investigação, mas como um software com qua-
lidade suficiente para ser usado em protótipos robustos de sistemas tolerantes
a faltas e intrusões. Os resultados obtidos demonstram que a nossa biblioteca
é capaz de processar e entregar ao serviço replicado uma grande quantidade de
mensagens, enviadas por um conjunto alargado de clientes. Além disso, testes
comparativos mostram que a nossa biblioteca tem melhor desempenho que ou-
tras bibliotecas para replicação de máquinas de estados, apresentando um débito
180% melhor que o PBFT e 125% melhor que o libPaxos (que só tolera faltas
por paragem). A contribuição deste artigo é documentar os principais aspectos
da concretização de uma biblioteca de replicação de alto desempenho, e mostrar,
pela primeira vez, que uma concretização em Java pode ser muito mais eficiente
que uma concretização em C/C++, desde que desenhada desde o início com o
objectivo de alcançar alto desempenho.

2 Algoritmo de Replicação

Em linhas gerais, o BFT-SMaRt implementa um algoritmo de replicação bas-
tante similar ao PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) [3]. As diferen-
ças fundamentais centram-se na modularidade dos diversos protocolos e não-
concretização de algumas optimizações que tornam o código demasiado com-
plexo.

2.1 Modelo do Sistema

Assumimos um modelo de sistema eventualmente síncrono, semelhante ao usado
em outros trabalhos na área [3,5]. Neste modelo temos um sistema assíncrono
que, a partir de um certo momento desconhecido a priori, se torna síncrono
(passando a respeitar limites temporais também desconhecidos a priori para co-
municação e computação). O sistema é composto por um conjunto de n ≥ 3f+1
réplicas, onde um máximo de f réplicas podem falhar de forma arbitrária (ou
bizantina), e um número arbitrário de clientes, que podem também sofrer falhas
bizantinas. Uma réplica é considerada correcta se nunca se desviar do compor-
tamento especificado pelo algoritmo (de outra forma é considerada faltosa).

Tal como no PBFT [3], o algoritmo do BFT-SMaRt não necessita de sincro-
nia para assegurar propriedades de safety. No entanto, precisa de sincronia para
assegurar propriedades de liveness. Isto significa que, apesar da ocorrência de fal-
tas, as réplicas nunca irão evoluir para um estado inconsistente; mas a execução
do protocolo irá terminar somente quando o sistema se tornar síncrono.

Também assumimos a existência de uma primitiva que oferece canais fiáveis
e autenticados (perfect point-to-point authenticated links), de maneira a que as
mensagens enviadas pelas réplicas acabem por ser entregues aos destinatários,
sem que um adversário as consiga forjar. Finalmente, assumimos a existência
de funções criptográficas perfeitas para assinatura digital, resumo criptográfico
(hash) e códigos de autenticação de mensagens (MAC).



2.2 Protocolos

O algoritmo do BFT-SMaRt está dividido em três sub-protocolos que se com-
plementam mutuamente: ordenação de mensagens, troca de líder e sincronização
de estados. Em conjunto, estes protocolos oferecem um serviço que realiza a téc-
nica de replicação de máquina de estados, conforme descrita na secção 2. Todos
os protocolos fazem uso de uma variável global designada de timestamp. Esta
variável é usada para determinar a réplica líder no sistema.

Ordenação de Mensagens. Este é o protocolo que é executado em circuns-
tâncias normais, e está ilustrado na figura 1. Cada iteração deste protocolo é
identificada por um identificador eid. Cada réplica correcta começa a executar
na iteração 0; apenas executa uma iteração eid de cada vez e só começa a exe-
cutar eid após terminar eid − 1. Em cada iteração, um conjunto de mensagens
é entregue à aplicação. A selecção dessas mensagens cabe a uma réplica líder,
que aqui assumimos ser correcta (ver próxima secção). Caso o sistema esteja a
passar por um período de sincronia e o líder exiba um comportamento correcto,
cada iteração terminará dentro de um período de tempo bem definido.
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Figura 1. Execução normal.

Cada cliente cria uma mensagem com o formato 〈REQUEST (c, s, o, r)〉αc
,

onde: c indica o identificador do cliente que a enviou; s indica o número de
sequência da mensagem; o especifica a operação a ser executada na aplicação;
r é um parâmetro booleano que indica se a operação é apenas de leitura; αc
representa a assinatura da mensagem2. Essa mensagem é enviada pelo cliente
para todas as réplicas.

Quando uma réplica recebe a mensagem REQUEST , verifica se a assi-
natura αc é válida, e se s é maior que o último número de sequência enviado por
c. Caso o seja, guarda essa mensagem no conjunto U , para que a mesma acabe
por ser ordenada. De seguida, verifica se o valor de r é true. Se for, entrega
imediatamente a operação o à aplicação que executa e responde ao pedido.
2 Esta assinatura digital pode ser substituída por um vector de MACs (que consiste
num conjunto de diferentes MACs, cada um gerado para um dos receptores da men-
sagem), tal como é feito no PBFT [3].



A réplica líder é responsável por especificar um conjunto de mensagens a
ser entregue em cada iteração eid. Uma réplica é líder se a sua computação
local de timestamp mod n = id for verdade (id representa o identificador da
réplica). Se for o líder, a réplica verifica U sempre que não esteja a executar
uma iteração, para determinar se existem mensagens para ordenar. Se esse con-
junto não estiver vazio, o líder escolhe um sub-conjunto B de mensagens contidas
em U (ao qual iremos referir a partir de agora como batch para ordenar). De
seguida o líder envia, para as restantes réplicas, uma mensagem com o formato
〈PROPOSE(id, eid,B)〉. No contexto desta mensagem, eid indica o identifi-
cador da iteração actual.

Quando uma réplica recebe uma mensagem PROPOSE, verifica se a sua ite-
ração actual é igual a eid, se ainda não recebeu uma mensagem PROPOSE, e
se timestamp mod n = l. Em caso afirmativo, guarda B, e calcula o resumo crip-
tográfico H. Depois de calcular H, envia para todas as réplicas uma mensagem
no formato 〈WEAK(id, eid,H)〉, onde id indica o identificador da réplica.

Quando uma réplica recebe uma mensagem WEAK, verifica se eid é igual
à sua iteração actual. Caso o seja, guarda s no conjunto W i

h (h identifica o
resumo criptográfico enviado na mensagem, e i indica a iteração em que a
mesma foi enviada). Quando, para algum resumo criptográfico h, a condição
|W eid

h | >
n+f
2 for verdade, a réplica envia para todas as outras uma mensagem

〈STRONG(id, eid,H)〉αid
, onde id representa o identificador da réplica, e αid é

a assinatura da mensagem.
Quando uma réplica recebe uma mensagem STRONG, verifica se eid é igual

à sua iteração actual e se a assinatura na mensagem está correcta. Caso essas
condições se verifiquem, a réplica guarda s no conjunto Sih. Quando, para algum
resumo criptográfico h, a condição |Seidh | >

n+f
2 for verdade, a réplica constrói, de

maneira determinista, uma lista ordenada com as mensagens presentes no batch
B (que recebeu na mensagem PROPOSE), e entrega essa lista à aplicação.

Por sua vez, a aplicação processa cada mensagem pela ordem em que as
mesmas estão na lista, notificando, para cada mensagem, a réplica do resultado
da operação. Após receber o resultado, a réplica envia para o cliente a mensagem
〈REPLY (c, s, r)〉, onde: c representa o identificador do cliente; s indica o número
de sequência da mensagem; r representa o resultado da operação.

Quando um cliente recebe mais de n+f
2 mensagens REPLY para o mesmo

número de sequência e com o mesmo resultado3, tem a garantia de que 1) a
mensagem foi ordenada (caso não seja apenas de leitura) 2) uma maioria de
réplicas correctas executou a mensagem com o mesmo resultado e 3) nenhum
cliente receberá uma resposta posterior das réplicas onde o efeito da execução
de o não aparece.

3 Normalmente f + 1 respostas iguais são suficientes para atestar a correcção da res-
posta [11], entretanto, para garantir uma simulação perfeita de um serviço não repli-
cado ao mesmo tempo em que se evita a ordenação de mensagens apenas de leitura,
o número de respostas esperado deve ser aumentado [3].



Troca de Líder e Sincronização. Este protocolo executa quando a) o líder
não enviar a mesma mensagem PROPOSE a pelo menos n+f

2 réplicas, e/ou b)
o sistema estiver a passar por um período de assincronia, e a execução normal
não conseguir terminar dentro do período de tempo estabelecido. De notar que
devido ao facto de não sabermos quando é que o sistema está a passar por um
período de assincronia, não é possível destinguir ambas as situações. Logo, a
troca de líder pode ser despoletada mesmo se um líder for correcto.

Quando numa réplica correcta o período de tempo especificado para ordenar
um conjunto de mensagens for ultrapassado, irá primeiro re-enviar essas men-
sagens para a réplica líder. Esta medida é necessária para evitar que clientes
maliciosos forcem uma troca de líder através do envio de pedidos a todas as
réplicas excepto a líder. Após o re-envio, cada réplica re-inicia o seu timer.

Caso o timer volte a expirar, dar-se-á início ao protocolo de troca de líder.
Cada réplica enviará para todas as outras uma mensagem STOP (timestamp+
1,messages) em que messages é o conjunto de mensagens que deveriam ser
ordenadas.

Quando uma réplica receber mais de n+f
2 mensagens STOP para o valor do

próximo timestamp, ela pode calcular quem será o novo líder. A partir daí todas
as réplicas mandam os seus históricos de execução e mensagens pendentes para
este novo líder que passa então a ordenar as mensagens tendo o cuidado de não
contradizer ordens de mensagens já decididas em execuções anteriores. Devido
à complexidade deste protocolo e das nossas limitações de espaço, omitimos os
detalhes do protocolo, mas referimos que ele é similar ao do Paxos [2].

Durante a troca de líder pode dar-se o caso de existirem réplicas atrasadas
que ainda estejam a processar uma iteração muito antiga. Essas réplicas irão usar
o protocolo de transferência de estado para se actualizarem e poderem voltar à
execução normal. Esse protocolo é descrito de seguida.

Transferência de Estado. Devido ao facto de o algoritmo, em qualquer passo
de execução, esperar sempre por mais de n+f

2 réplicas, pode dar-se o caso de
pelo menos f réplicas se atrasarem na execução. O protocolo de transferência
de estado destina-se a permitir que réplicas atrasadas se actualizem, sem terem
que processar todas as mensagens entre duas iterações não-consecutivas. Este
protocolo também é necessário para a sincronização das réplicas (após uma troca
de líder), pois o novo líder pode ser uma dessas réplicas atrasadas. Este protocolo
é também fundamental para a recuperação de réplicas após uma falta.

Quando uma réplica detecta que está atrasada, irá pedir o estado às outras
réplicas, para a iteração mais alta da qual recebeu f + 1 mensagens. As répli-
cas que receberem esse pedido, irão responder com o seu estado e timestamp
actuais. Após a réplica atrasada receber f + 1 respostas, actualiza o seu estado
e timestamp para os contidos nessas respostas, e retoma a execução normal.



3 Arquitectura

A arquitectura do BFT-SMaRt segue o modelo clássico de cliente-servidor, e os
detalhes da mesma estão ilustrados na figura 2. Como esperado, a complexidade
da biblioteca está concentrada no lado do servidor.

Na concepção da arquitectura, tivemos em especial atenção três factores: 1)
as réplicas irão receber uma grande quantidade de pedidos vindos de clientes;
2) a concretização do algoritmo implica um grande custo de complexidade pro-
gramática; 3) cada réplica terá que executar diversas tarefas distintas. De maneira
a conseguirmos um bom desempenho por parte das réplicas, procurámos opti-
mizar ao máximo estes três factores.





































































Figura 2. Arquitectura do BFT-SMaRt.

De maneira a optimizar o processamento dos pedidos vindos dos clientes, o
BFT-SMaRt recorre à framework Netty [8]. Esta framework oferece uma thread
pool cujas threads irão processar de forma eficiente os pedidos dos clientes, e
armazená-los numa fila de espera dedicada a cada um. De forma a manter
a complexidade programática relativamente baixa, concretizámos a biblioteca
na linguagem Java. De maneira a optimizar a computação das várias tarefas
que uma réplica tem que realizar, a biblioteca BFT-SMaRt faz uso de diversas
threads, cada uma dedicada a realizar uma tarefa especifica.

Para enviar as mensagens PROPOSE descritas na secção 2.2, a biblioteca
recorre à Proposer Thread. Esta thread é activa apenas na réplica líder, e vi-
gia o conteúdo das filas de mensagens dos clientes. Quando existem pedidos
nessas filas, essa thread selecciona um conjunto desses pedidos, e envia para as
restantes réplicas a mensagem PROPOSE. Salientamos que a Proposer Thread
constrói um PROPOSE com as mensagens que estiverem à espera de ser orde-
nadas, mesmo que não existam mensagens suficientes para um PROPOSE com
o número máximo de mensagens. Deste modo, a latência dos consensos depende
apenas da rapidez com a qual são processados.

Existe também a Request Timer Thread, que faz a gestão do timeout necessário
para ordenar mensagens. Esta thread irá anotar, para cada pedido, o tempo em



que este foi colocado na fila de espera. Periodicamente, irá verificar, para cada
pedido, se este excedeu o limite de tempo estimado para que seja ordenado em
períodos de sincronia. Caso algum pedido tenha excedido esse limite, esta thread
irá dar início ao protocolo de troca de líder.

Cada réplica tem duas threads dedicadas à comunicação com cada outra
réplica: uma para receber mensagens (Receiver Thread), e outra para enviar
mensagens (Sender Thread). Estas threads usam, respectivamente, uma fila de
mensagens de entrada (in queue), e uma fila de saída (out queue). Sempre que
alguma réplica necessite de enviar uma mensagem para outra, irá colocar essa
mensagem na fila de saída, e a Sender Thread irá enviar as mensagens existentes
nessa fila. Analogamente, sempre que a Receiver Thread receber uma mensagem
de outra réplica, irá colocá-la na fila de entrada.

Qualquer thread de uma réplica pode aceder à fila de saída para enviar men-
sagens; mas a recepção das mesmas está a cargo da Message Processor Thread.

Esta é a thread que irá retirar mensagens contidas na fila de entrada e
processá-las. Esta thread acaba por realizar a maior quantidade de trabalho,
porque é aqui que se dá a execução da maioria dos algoritmos descritos na
secção 2.2. Sempre que a execução normal terminar uma iteração, irá colocar as
mensagens ordenadas na fila de mensagens decididas (decided queue).

Por último, existe a Delivery Thread, que acede a fila de mensagens ordenadas
e entrega as operações contidas nas mensagens ao componente Service Replica.
Este componente é usado pela aplicação para processar as operações que a De-
livery Thread entregou. Após a aplicação processar as operações, o componente
Service Replica irá enviar ao cliente que requisitou a operação uma resposta, a
indicar que a operação foi ordenada.

4 Avaliação

De seguida são apresentados os resultados de vários testes a que submetemos a
biblioteca BFT-SMaRt. Para avaliar a biblioteca, usámos quatro réplicas (n = 4)
de forma a tolerar uma falha em alguma dessas réplicas (f = 1). Optámos por
avaliar apenas os custos do protocolo num grupo mínimo devido aos custos de
se tolerar um número grande de faltas serem muito maiores do que apenas as
máquinas extra devido à diversidade requerida [6]. O nosso objectivo é demons-
trar o desempenho e escalabilidade do sistema em termos do número de clientes
e carga de mensagens suportados.

Além disso, considerámos apenas execuções sem falhas. Há duas razões para
isto: (1) este é o caso normal esperado da execução do sistema, (2) o desempenho
com falhas é bastante previsível: em caso de falha em outras réplicas que não
o líder, o desempenho tende a ficar melhor (se a replica ficar silenciosa, exis-
tem menos mensagens a processar pelas outras) ou igual (caso a replica falhada
mande mensagens espúrias); em caso de falha do líder o sistema pára de proces-
sar mensagens até que se dê um timeout (configurável) e proceda à eleição de
líder. Neste período o débito do sistema será 0 e a latência terá acrescida o valor



do timeout mais a operação de troca de líder (que leva aproximadamente 5 ms,
a depender da quantidade de mensagens pendentes).

O nosso ambiente de testes consistiu num conjunto de 6 máquinas DELL
PowerEdge R410, com dois procesadores Intel Xeon E5520 (2.27GHz), cada um
com quatro núcleos, 32GB de memória RAM e disco SCSI de 146GB de capaci-
dade. Usámos 2 máquinas para executar os clientes, e as restantes 4 máquinas
para executar as 4 réplicas. Todas elas estavam interligadas por um switch Gi-
gabit Ethernet.

À excepção do teste em que comparamos o BFT-SMaRt com outras biblio-
tecas de replicação, cada um foi repetido variando o tamanho das operações
enviadas pelos clientes. Os tamanhos escolhidos foram 0 bytes (comandos nulos,
para testar apenas o overhead da biblioteca), 40 bytes (para os casos em que os
pedidos à aplicação são pequenos), 400 bytes (para o caso em que a aplicação é
algo mais complexo, e.g., uma base de dados cujos pedidos são comandos SQL
complexos) e 4000 bytes (similar a blocos de dados NFS). O serviço replicado
não executa nenhuma operação útil, para evitar interferências nas nossas me-
didas do protocolo. A não ser que seja mencionado o contrário, os pedidos são
autenticados com vectores de MAC, em vez de assinaturas digitais, como foi
descrito na secção 2.2.

Todas as réplicas do BFT-SMaRt estavam configuradas com um tamanho
de fila de entrada de mensagens (in queue) que suportasse um máximo de 1000
mensagens por cliente. No entanto, à excepção do teste em que comparamos o
BFT-SMaRt com outras bibliotecas, também variámos o tamanho máximo que
os batches podem alcançar (para um máximo de 100, 500 ou 1000 mensagens).

Débito. Neste teste, foi medido o débito máximo (throughput) do sistema, con-
forme apresentado na figura 3(a).

A primeira conclusão que podemos retirar, é que o tamanho máximo dos
batches é um factor importante para maximizar o desempenho do BFT-SMaRt,
já que batches reduzidos limitam o débito. Também se pode concluir que, à
medida que se aumenta o tamanho dos pedidos, o débito máximo vai diminuindo
assinalavelmente. Isto é explicado pelo tamanho da mensagem PROPOSE que
o líder deve disseminar às outras réplicas. Pode-se observar que, para comandos
de 4000 bytes, o impacto é elevado (cada PROPOSE tem aproximadamente
4MB de tamanho, com batches de 1000 mensagens) e o débito máximo decresce
bastante (à volta de 6000 mensagens por segundo). É de notar ainda que neste
teste temos uma utilização de CPU média de 13% em cada núcleo, com picos de
28% e minímos de 0,8%. Isto significa que o alto desempenho da biblioteca de
replicação não implica o uso de todo o processador, deixando portanto muitos
recursos para o serviço replicado (que nestes testes não realiza processamento).

O uso de vectores de MACs para autenticar mensagens de clientes pode levar
a protocolos vulneráveis em que clientes maliciosos podem forçar a troca de líder
através da criação de vectores de MACs parcialmente correctos [1]. Assim, uma
concretização robusta de replicação de máquinas de estados BFT requer o uso
de assinaturas de chave pública. Para verificar qual o impacto no desempenho
do protocolo configurámos o BFT-SMaRt para operar com assinaturas e fizemos
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Figura 3. Débito do BFT-SMaRt para diferentes tamanhos de pedidos e em execuções
com carga máxima suportada.

com que as réplicas executassem 1 a 16 verificações de assinaturas em paralelo (8
núcleos em cada máquina, cada um com hyper-threading, dando ao sistema ope-
rativo 16 núcleos virtuais), utilizando pedidos de 0 bytes. A figura 3(b) apresenta
os resultados obtidos. Nela podemos perceber que o débito máximo alcançado
vai aumentando, à medida que aumenta o número de verificações de assinaturas
que são realizadas simultaneamente. Isto se deve ao facto da verificação de assi-
naturas ser feita pelas threads do Netty que recebem as requisições dos clientes, e
portanto naturalmente podem ser feitas em paralelo, sem nenhuma necessidade
de sincronização entre si. Neste teste os processadores têm uma ocupação de
aproximadamente 50% em média. Este teste demonstra a capacidade do BFT-
SMaRt de tirar proveito das arquitecturas modernas para aumentar seu desem-
penho, preservando ainda uma quantidade considerável de processador para a
aplicação executar o serviço replicado.

Latência. Nestes testes, foi medido o tempo médio necessário para, uma vez
que uma mensagem chegue a uma réplica, ser ordenada pelo sistema. Adicional-
mente, também foi medido o tempo médio necessário para a execução normal
do algoritmo terminar de ordenar algum batch de mensagens. Estes dois compo-
nentes correspondem ao acréscimo de latência do protocolo de replicação num
sistema cliente/servidor. A figura 4 apresenta os resultados observados para dife-
rentes tamanhos de pedidos e um número variável de clientes impondo a carga de
trabalho máxima suportada para cada tamanho de mensagem (ver figura 3(a)).

Considerando o tempo médio de cada pedido na fila de espera (clients queues),
podemos observar que para comandos nulos, o tempo de espera é negligível, já
que todas as mensagens vão sendo processadas à medida que vão chegando.
Para comandos de 40 bytes, confirma-se assim que um tamanho máximo de 100
mensagens é uma limitação, pois para os máximos de 500 e 1000 mensagens, o
tempo de espera continua a ser negligível. Para comandos de 400 e 4000 bytes,
pode-se observar que, à medida que o tamanho dos comandos vai aumentando,
o tempo de espera também aumenta, passando a ser um factor com impacto no
desempenho do sistema.
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(a) Tempo de espera para ordenação.
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(b) Latência da ordenação de mensagens.

Figura 4. Componentes da latência do BFT-SMaRt para diferentes tamanhos de pe-
didos e em execuções com carga máxima suportada. Note que os valores de latência
são apresentados em escala logaritmica de base 10.

Considerando o tempo médio de duração da execução normal da biblioteca,
pode-se constatar que para comandos nulos e de 40 bytes, a duração dessa ex-
ecução é bastante reduzida. Para 400 bytes, torna-se ligeiramente maior, mas
ainda assim próximo ao das mensagens de tamanho reduzido. Com 4000 bytes, já
se observa um grande crescimento na duração média, especialmente para batches
de 1000 mensagens, pelo tamanho alargado da mensagem PROPOSE enviado
pelo líder, conforme discutido anteriormente. No geral, observa-se que o aumento
do tamanho da mensagem numa ordem de grandeza - 40 para 400 e 400 para
4000 bytes - implica o aumento da latência numa ordem de grandeza - 3ms para
20ms e 20ms para 200ms, respectivamente. Esta mesma observação vale para
o tamanho máximo do batch quando temos mensagens grandes: quando modi-
ficado o batch máximo de 100 para 1000, temos um aumento de uma ordem
de grandeza na latência do protocolo, que não se reflete no débito (os diferentes
tamanhos de batch tem pouco efeito no débito observado para mensagens de 400
e 4000 bytes - ver figura 3(a)). Isto mostra que, apesar do batch ser fundamental
para obtenção de débitos altos para mensagens relativamente pequenas, ele não
é vantajoso quando as requisições esperadas são grandes.

Comparação com outras bibliotecas de replicação. De modo a comparar o BFT-
SMaRt com outras bibliotecas de replicação, executámos alguns testes com o
PBFT [3], considerado o baseline para avaliação de protocolos BFT, e o lib-
Paxos [10], uma implementação recente do algoritmo para tolerância a faltas
por paragem Paxos. De notar que ambas estas bibliotecas foram concretizadas
em C++, ao contrário do BFT-SMaRt, concretizado em Java. O nosso principal
objectivo aqui é comparar o débito máximo do BFT-SMaRt em relação a essas
duas outras bibliotecas de replicação.

No gráfico da figura 5 podemos observar que até cerca de 70 ou 80 clientes,
o débito do libPaxos e do PBFT é mais alto que o do BFT-SMaRt, sendo o
débito máximo do primeiro maior que o do segundo (o que faz sentido, já que
o libPaxos tolera apenas faltas por paragem e portanto não realiza verificações
de MACs). Mas por essa altura, tanto o libPaxos como o PBFT alcançam o



seu limite - enquanto que o débito do BFT-SMaRt continua a crescer, até cerca
de 200 clientes. A partir daí o débito do BFT-SMaRt também estabiliza, mas
consegue alcançar um débito máximo muito mais elevado (135000 ops/seg) do
que tanto o PBFT (49000 ops/seg) ou o libPaxos (61000 ops/seg). Uma ex-
plicação desses resultados requer um entendimento completo da concretização
tanto do PBFT quanto do libPaxos, o qual não possuímos no momento. No en-
tanto, podemos adiantar que pelo menos dois factores contribuem para o melhor
débito do BFT-SMaRt: (1) a sua arquitectura explora agressivamente o uso de
multiplas threads, enquanto que as outras bibliotecas utilizam uma única thread ;
(2) o BFT-SMaRt foi construído desde o início para usar batches muito grandes,
enquanto as outras bibliotecas limitam-se a usar batches menores e, para além
disso, executar várias ordenações de mensagens em paralelo.
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Figura 5. Comparação do BFT-SMaRt com as bibliotecas de replicação libPaxos e
PBFT em termos de débito e latência (milisegundos) para requisições de 0 bytes.

Na figura 5 também temos uma tabela com a latência das operações nessas
três bibliotecas com variados números de clientes. Os resultados aqui mostram
que o BFT-SMaRt impôe uma latência adicional maior que as outras bibliotecas.
Isto deve-se parcialmente ao facto da nossa arquitectura ser orientada a grandes
débitos, e não se apressar a entregar mensagens (pois existem casos em que isso
pode prejudicar o débito). Além disso, não vemos como um problema prático
termos um overhead de 2ms ao invés de 0,5ms, pois as dimensões aqui são de facto
muito pequenas quando comparadas a latência observada em aplicações reais.
É de notar que essa perda de desempenho acontece apenas para requisições que
alteram o estado do sistema, já que para requisições de leitura (não requerem
ordenação de mensagens) todas as três bibliotecas de replicação apresentam uma
latência de 0,2ms.

5 Conclusão

Neste artigo descrevemos brevemente a biblioteca de replicação BFT-SMaRt e
apresentámos um conjunto de resultados experimentais que demonstram a sua



capacidade de suportar uma grande carga de trabalho e um número elevado
de clientes ligados às réplicas. Apresentámos ainda uma comparação da nossa
bibioteca com o PBFT do MIT (para faltas bizantinas), e com o libPaxos da
Universidade de Lugano (para faltas por paragem). Esta comparação mostra
que o BFT-SMaRt tem um débito superior às outras duas. De notar ainda que,
ao contrário do BFT-SMaRt, tanto o PBFT quanto o libPaxos não toleram faltas
no líder (i.e., não implementam correcta e completamente os protocolos para a
mudança de líder).

É possível consultar o endereço http://code.google.com/p/bft-smart/ de modo
a obter mais informações sobre a biblioteca BFT-SMaRt, tal como efectuar o
download da mesma.
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