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Resumo. O presente artigo propõe um detector de defeitos adaptável baseado em redes neurais
artificiais para um Sistema de Controle Distribuı́do de Tempo-Real (SCD-TR) sobre uma rede
Ethernet. As simulações realizadas consideram várias métricas de Qualidade de Serviço (QoS)
para detectores de defeitos, explorados no campo dos sistemas distribuı́dos convencionais, e
evidenciam as vantagens da referida proposta quando contraposta com as principais abordagens adaptativas existentes. Adicionalmente, constatou-se que a sobrecarga causada pelo uso
de detectores de defeitos nesse contexto não prejudica a realização de algoritmos de controle
convencionais, como PID.
Abstract. This paper proposes an adaptive failure detector based on artificial neural networks
intended to real-time distributed control systems over an Ethernet network. Simulations carried
out on a simple replicated control application, where conventional metrics of Quality of Service
(QoS) for failures detectors have been considered, evidence the advantages of the suggested detector when compared with existing known adaptive failure detection approaches. Additionally,
it has been shown that the overhead caused by the use of failure detectors in this context does
not compromise the performance of conventional control algorithms such as PID.

1. Introdução
Para a implementação de aplicações crı́ticas de controle distribuı́do sobre redes convencionais é essencial promover soluções de detecção de defeitos adaptáveis e os algoritmos de adaptação utilizados
devem contornar ou minimizar os possı́veis efeitos do atraso não determinı́stico imposto pela rede de
comunicação. Mecanismos de detecção adaptável com QoS têm sido discutidos em alguns trabalhos,
como em [2, 1, 7]. Essas propostas tratam a detecção de defeitos para sistemas distribuı́dos convencionais, não considerando aplicações de controle distribuı́do. Os autores de [5] demonstram que
detecção de defeitos para sistemas convencionais parcialmente sı́ncronos pode ser utilizada para projetar sistemas distribuı́dos de tempo-real crı́ticos, através de um método denominado Ligação Tardia.
Todavia, em [5], não são utilizadas redes de comunicação convencionais como a Ethernet/CSMA-CD.
Devido ao seu baixo custo e suas altas taxas nominais de transmissão, a Ethernet se mostra bastante
atraente para uso em sistemas de controle de tempo-real. No entanto, o não determinismo inerente
ao protocolo CSMA/CD pode levar ao não cumprimento dos limites temporais das aplicações crı́ticas.
Assim, este artigo traz as seguintes contribuições: propõe uma abordagem de detecção adaptável utilizando Redes Neurais Artificiais (RNA) capaz de se adequar a variações do atraso na comunicação
sobre redes Ethernet; contrapõe tal proposta à detectores adaptáveis com QoS para sistemas distribuı́dos convencionais; e demonstra a viabilidade do uso de tal abordagem em um SCD-TR.
A seção 2 apresenta as principais abordagens de detecção adaptáveis com QoS para sistemas
distribuı́dos convencionais. As seções 3, 4 e 5 discutem a abordagem de detecção proposta, os experimentos realizados, as concluções e as propostas de trabalhos futuros.

2. Abordagens Adaptáveis de Detecção de Defeitos
As abordagens de detecção apresentadas, em sua avaliação, utilizam as métricas de QoS para detecção
de defeitos propostas por [2]. Tais métricas avaliam a rapidez na detecção de falhas e capacidade do
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detector de evitar falsas suspeitas. As principais métricas são: Tempo de Detecção (TD ), intervalo de
tempo entre o instante no qual o dispositivo falhou e o instante no qual este dispositivo falho é suspeito
pelo detector; Duração da Falsa Suspeita (TM ), tempo necessário para se corrigir uma falsa suspeita;
Tempo entre Falsas Suspeitas (TM R ), tempo esperado entre duas falsas suspeitas consecutivas.
Todas as abordagens discutidas usam o monitoramento baseado em heartbeats comentado por
[2], no qual, são considerados dois dispositivos p e q, onde q possui um módulo detector embutido
e monitora falhas de p. A cada ∆i unidades de tempo, p envia para q uma mensagem, sequencialmente assinalada e denotada por heartbeat, informando que está funcionando corretamente. Para
to
cada heartbeat (mhb
k ) recebido, q calcula o intervalo de tempo (∆ ) necessário para a chegada do
hb
hb
to
próximo heartbeat (mk+1 ). Se mk+1 não chega dentro de ∆ unidades de tempo, q coloca p em sua
lista de suspeitos. Por outro lado, caso q receba um heartbeat com o seqüencial igual ou superior ao
seqüencial do heartbeat esperado, q remove p de sua lista de suspeitos. p envia mensagens mhb em
hb
instantes denotados por σ, desta forma: mhb
k é enviada no instante σk , mk+1 em σk+1 e assim sucessivamente. Para quaisquer dois instantes consecutivos σk e σk+1 , tem-se σk+1 − σk = ∆i . Os instantes
hb
de chegada das mensagens mhb são denotados por A, ou seja: mhb
k chega em Ak , mk+1 em Ak+1 e
assim por diante. Sendo dk o tempo de viagem de mhb
k , conclui-se que: Ak = σk + dk . Portanto, cada
heartbeat está envelhecido de pelo menos d unidades de tempo. Quando não há variação no atraso
nem perda de mensagens na rede, o menor intervalo de tempo no qual q pode começar a suspeitar
da falha de p com segurança não pode ser menor que TDmin = d + ∆i , TDmin é o tempo mı́nimo de
detecção. Se variações no atraso são consideradas, tem-se Ak+1 − Ak = ∆i + (dk+1 − dk ). Quando
os tempos de viagem das mensagens não são conhecidos e não há relógios sincronizados, as estimativas do detector não são precisas e nem é possı́vel estimar TD com precisão. Para a estimativa EAk
realizada pelo detector para o instante de chegada de mhb
k , quanto mais próximo EAk estiver de Ak ,
menor será TD . A condição EAk ≥ Ak deve ser satisfeita para que o detector evite falsas suspeitas.
Assim, a relação entre EA e A é uma indicação do desempenho do detector em termos de tempo
de detecção. Uma vez que, variações extras no atraso podem provocar sub-estimativas, utiliza-se
uma margem de segurança (α) que compense variações não previstas no atraso da rede [6, 2]. Desta
forma, o marco no tempo F P (Freshness Point [2]) para chegada do próximo heartbeat é definido por
F Pk+1 = EAk+1 + αk+1 . A adaptabilidade do detector consiste em ajustar EA e α. Assim, recebido
mhb
k em Ak , quanto mais precisa a estimativa de EAk+1 e αk+1 mais próximo F Pk+1 estará de Ak+1 .
O autor de [6] sugere uma estimativa para predição de atraso de modo a evitar que retransmissões desnecessárias de mensagens colaborem para o congestionamento na rede IP. Tal algoritmo
c
é descrito a seguir. Sendo dm
k e dk , respectivamente, os atrasos medido e estimado no instante k, o
algoritmo realiza uma estimava de dck+1 baseado em dck e na confiança µ atribuı́da ao desvio (ek ) entre
m
c
c
c
dck e dm
k . Dessa forma, ek = dk − dk e dk+1 = dk + µ.ek . Considerando a existência de variações
adicionais no atraso da rede, a nova estimativa para o atraso (∆to
k+1 ) na chegada de uma mensagem é
c
=
β.d
−
φ.v
,
onde
φ
e
β
são,
respectivamente,
a
confiança
na variação do atraso e na esti∆to
k+1
k+1
k+1
mativa do atraso calculado. vk representa a variação no atraso da rede medida no instante k e pode ser
calculado por vk+1 = vk − µ. (|ek | − vk ). Por fim, presume-se que a próxima mensagem chegará em
F Pk+1 = Ak + ∆to
k+1 . Os autores de [1] propuseram um detector adaptativo implementado em duas
camadas, onde a camada inferior prover o serviço básico de detecção baseado nas métricas de QoS
propostos por [2], enquanto que a camada superior ajusta a QoS da camada inferior de acordo com
as necessidades da aplicação. A estimativa de EA realizada na camada inferiror é baseada na estimativa proposta por [2], onde EAk+1 = n1 [Ak − Ak−n−1 + (k + 1) .∆i ]. Para as n mensagens iniciais
Ak k.Uk
utiliza-se: Uk+1 = k+1
. k+1 , onde U1 = A0 ; e calcula-se EAk+1 = Uk+1 + k+1
.∆i . O tempo esperado
2
para mhb
k+1 é F Pk+1 = EAk+1 + αk+1 . O ajuste de α utiliza o algoritmo proposto em [6], assim os
autores calculam o erro e a margem de segurança por ek = Ak − EAk − dk e αk+1 = β.dk+1 − φ.vk+1 .

3. Proposta de Detecção para Sistema de Controle Distribuı́dos
Como modelo de sistema, considera-se a existência de um sensor (ndsns ), um atuador (ndatd ) e um
controlador (ndctrl ) sobre os quais executam sistemas operacionais de tempo-real. Estes elementos
utilizam um subsistema de comunicação para interagir via troca de mensagens e colaboram para

compor um sistema de controle distribuı́do. Em ndsns roda uma tarefa periódica de aquisição de dados
(τ sns ). Cada amostra coletada por τ sns é enviada para o elemento ndctrl , onde a tarefa de controle
(τ ctrl ) é acionada no instante em que a amostra é recebida. De posse da amostra, τ ctrl executa um
algoritmo de controle PID [8] e então envia a informação de controle para ndatd , o qual ativa τ atd
para realizar a atuação sobre o objeto controlado. Assume-se a possibilidade de falha por crash de
ndctrl , deste modo, este elemento é replicado, formando um esquema redundante para tolerar uma
única falha. A réplica primária (ndctrl
p ) tem por responsabilidade: receber as mensagens oriundas de
sns
nd ; executar um algoritmo que garanta a consistência de estado com a réplica secundária (ndctrl
s );
existe
um
detector
de
defeitos
embutido
para
verificar
e enviar a ação de controle à ndatd . Em ndctrl
s
ctrl
assuma o
existe um algoritmo que permite que ndctrl
falhas em ndctrl
s
p . Na presença de falhas de ndp
controle, garantindo a continuidade do serviço. O subsistema de comunicação garante a ordenação na
entrega das mensagens e não permite a existência de partições de rede nem de perdas de mensagens.
A predição baseada em RNA faz uso de uma MLP [3] com quatro camadas: três neurônios
na camada de entrada; um neurônio na camada de saı́da; e duas camadas ocultas com trinta e dez
neurônios respectivamente. No treinamento da RNA utilizou-se o algoritmo de propagação resiliente
[9] para a atualização dos pesos sinápticos de acordo com uma taxa de aprendizado ∆ adaptativa.
Nesse fase, utilizou-se as seguintes configurações: ∆ = 0, 1; fatores de atualizações de ∆ para as
derivadas parciais negativas e positivas dos pesos sinápticos, η − = 0, 5 e η + = 1, 2; treinamento
com 5x104 épocas; erro mı́nimo igual a 0, 0; e gradiente mı́nimo igual 1x10−12 , como em [9]. As
variáveis de entrada para a RNA são: Atraso entre chegadas, representa o último atraso verificado
entre dois heartbeat consecutivos (Ak − Ak−1 ); Variação do atraso; e Taxa de heartbeat. De posse
dessas variáveis a RNA fornece o valor estimado para o intervalo de tempo (Ω) entre a chegada de
dois heartbeats consecutivos. Assim, estima-se a chegada de mhb
k+1 em EAk+1 = EAk + Ωk+1 .

4. Experimentos Realizados
mean
Os experimentos analisam o desempenho dos detectores em termos do valor médio (TDmean , TM
std
std
std
mean
e TM
R ) e do desvio padrão (TD , TM e TM R ) das métricas de QoS. Além das métricas de QoS,
fs
verifica-se o número de falsas suspeitas (N ) cometidas por cada detector. As análises observam a
QoS em ambientes com atraso moderado, onde a rede é utilizada apenas para transferir dados entre os
dispositivos do sistema de controle. Esse ambiente tenta refletir o comportamento do detector em um
sistema de controle distribuı́do tradicional. Os experimentos comparam o desempenho dos algoritmos
de [6] e [1] com a abordagem proposta. As experimentações utilizam ∆i = {100ms, 200ms, 500ms},
α0 = 0ms e um número de mensagens N = 520 por ∆i (sendo 52 dessas mensagens usadas na
inicialização dos algoritmos). Utiliza-se β = 1, φ = 2 e µ = 0, 1, como propostos por [1] e [6] .
Dada a dificuldade em se medir TD com precisão (ver seção 2), o mesmo é calculado por
TD (k + 1) = EAk+1 − Ak , onde TD (k + 1) representa o tempo de detecção observado para uma falha
antes do envio de mhb
k+1 . Para possibilitar uma análise mais acurada dos tempos de detecção sugeridos
pelos preditores avaliados, são apresentados os intervalos entre heartbeats consecutivos Ak+1 − Ak .
Para execução dos experimentos utilizou-se o TrueTime versão 1.3 [4], um ambiente de simulação
para sistemas de tempo-real distribuı́dos, disponı́vel na ferramenta Simulink/Matlab [10]. No TrueTime cada dispositivo (ndsns , ndatd etc.) representa uma estação com sistema operacional com kernel
multitarefa e de tempo-real. Selecionou-se, no simulador, a rede Ethernet/CSMA-CD de 10M bps e
configurou-se os dispositivos para trabalhar com uma polı́tica de escalonamento de tarefas baseada
em prioridades fixas. A periodicidade, o perı́odo de ativação T e o prazo de computação D das tarefas no TrueTime são: τ ctrl : {esporadica, D = 6ms}; τ sns : {periodica, T = 10ms, D = 10ms}; e
τ atd : {esporadica, D = 1000ms}. O impacto na atuação do controle é medido observando-se os
instantes de chegadas das mensagens de controle no atuador sem e com o detector no sistema. Logo,
sendo tk e tfk d os instantes de chegada da k-éssima mensagem de controle no atuador sem e com o
P
fd
detector de defeitos, calcula-se o atraso datd na atuação por: datd = N1 . N
k=1 ( tk − tk ).

Os resultados obtidos estão resumidos na tabela 1. Nessa tabela, Ak+1 − Ak representa o
tempo entre heartbeats consecutivos que chegam em nodectrl
e serve como referência para analisar
s
o quão próximo as estimativas de EAk realizadas pelos detectores estão do valor real observado por

nodectrl
s . Nos resultados, observa-se que o algoritmo baseado em RNA possui um desempenho melhor
que os demais em todos os parâmetros avaliados. O algoritmo de Jacobson possui uma precisão ruim,
uma vez que comete muitas falsas suspeitas. Contudo, este e o algoritmo de Bertier corrigem suas
mean
falsas suspeitas muito rapidamente (TM
≈ 0, 00). O algoritmo de Bertier apresentou os piores
tempos de detecção, todavia, obtive um melhor desempenho, quando comparado ao algoritmo de
mean
fs
mean
Jacobson, em termos de TM
apresentados pelo algoritmo
R e N . Os valores elevados de TD
de Bertier nos experimentos se dá por conta das estimativas produzidas durante o procedimento de
inicialização do detector. Analisando datd , pode-se concluir que o mecanismo de detecção nesse
ambiente não influência no desempenho do controle, uma vez que o atraso inserido na atuação é
extramente pequeno (embora haja uma leve tendência de crescimento para valores pequenos de ∆i ).
Tabela 1: Resultado em milissegundos da avaliação dos detectores de defeitos
∆i

Ak+1 − Ak
mean
std

100,00

100,00

0,00

200,00

200,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Detector

mean
TD

std
TD

mean
TM
R

std
TM
R

mean
TM

std
TM

Nfs

Jacobson
Bertier
RNA
Jacobson
Bertier
RNA
Jacobson
Bertier
RNA

100,11
160,51
100,00
200,23
321,42
200,00
500,56
804,15
500,01

0,50
215,67
0,00
1,00
432,82
0,00
2,50
1084,26
0,00

857,14
1040,00
1575,00
51500,00
-

1075,44
2101,90
2304,86
66468,00
-

0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
-

22
6
0
25
1
0
3
1
0

datd
2, 87 ∗ 10−13

1, 50 ∗ 10−13

6, 79 ∗ 10−14

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou uma proposta de detecção de defeitos, baseada em rede neural, para um sistema de controle distribuı́do. Adicionalmente demonstrou-se, através dos experimentos, as vantagens
da utilização desta proposta em relação as propostas de detecção para sistemas distribuı́dos convencionais existentes na literatura. Os resultados obtidos demonstram que em um ambiente de tráfego
moderado, a implementação do detector de defeitos não influência no desempenho do sistema de controle. Os algoritmos do sistema (RNA, analisador de tráfego, controle PID e detectores de defeitos)
foram implementados usando linguagem de scripts do MatLab. Como trabalho futuro, pretende-se
avaliar o impacto do detector de defeitos apresentado (e mecanismos de recuperação de falha) em
sistemas de controle com multiplos sensores, controladores e atuadores.
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