
Resumo  

Os sistemas de controlo por computador são utilizados num largo espectro de aplicações, tais como 

automação industrial, controlo de processos, robótica, sistemas automóveis, etc. O desenvolvimento 

destas aplicações é uma tarefa complexa, devido à necessidade de integrar os requisitos de tempo-

real e tolerância a falhas. A utilização de componentes de uso genérico apresenta um novo desafio, 

pela ausência de suporte a mecanismos de tolerância a falhas. Também a utilização do modelo 

computacional preemptivo por prioridades fixas, introduz problemas adicionais, devido à dificuldade 

acrescida de gerir o determinismo dos componentes replicados das aplicações. É assim que as 

aplicações de controlo por computador são cada vez mais complexas para desenvolver e manter, 

porque é necessário que implementem directamente os mecanismos necessários ao suporte de 

replicação e distribuição.  

O principal objectivo desta tese é o de desenvolver uma infra-estrutura transparente e genérica para 

suportar a replicação de aplicações multitarefa, considerando a utilização de componentes de uso 

genérico. O objectivo desta infra-estrutura é permitir que o desenvolvimento das aplicações seja 

focalizado nos requisitos apresentados pelo sistema controlado, abstraindo-se dos mecanismos de 

baixo nível de suporte à replicação e distribuição.  

Nesta tese, é proposta uma infra-estrutura para o desenvolvimento de aplicações de tempo-real e 

tolerantes a falhas, baseado na replicação transparente de componentes da aplicação. O foco 

principal é dado ao suporte a aplicações Ada 95, em conformidade com o perfil Ravenscar. A infra-

estrutura proposta disponibiliza um conjunto de objectos para interacção entre tarefas, que são 

usados como blocos básicos para o desenvolvimento das aplicações. Estes objectos implementam os 

mecanismos de interacção entre tarefas normalmente utilizados em aplicações de tempo-real crítico, 

e permitem um desenvolvimento das aplicações sem a necessidade de serem considerados os 

detalhes de replicação e distribuição.  

O suporte de comunicações para a replicação dos componentes da aplicação é disponibilizado por 

um conjunto de protocolos para difusão atómica e para consolidação de réplicas, garantindo 

comunicação de tempo-real e tolerante a falhas em redes CAN. Estes protocolos mantêm a 

previsibilidade das comunicações em CAN, apesar das inconsistências na transmissão de 

mensagens, considerando a possível ocorrência de erros tanto no barramento como nas interfaces de 

rede dos nós.  

Um protótipo foi também desenvolvido para avaliar a expressividade do perfil Ravenscar para o 

desenvolvimento de sistemas de tempo-real e tolerantes a falhas, considerando a abordagem 

genérica e transparente proposta.  



Abstract  

Computer control systems are used in a wide range of application domains, such as factory 

automation, process control, robotics, automotive systems, etc. The development of such applications 

is a complex task, often requiring the integration of fault tolerance and real-time properties. The use of 

Commercial-Off-The-Shelf (COTS) components presents a significant new challenge, since these 

components do not usually support fault tolerance mechanisms. Moreover, the use of the pre-emptive 

fixed priority computational model in these applications presents significant problems, due to the 

increased difficulty in managing the determinism of replicated application components. Therefore, 

current computer control applications are becoming more complex to develop and maintain, since they 

are required to implement the mechanisms needed to support replication and distribution.  

The main research objective of this thesis is to develop a transparent and generic framework to 

support the replication of multitasking applications, considering the use of COTS components. The 

target of such framework is to allow the development of applications focusing on the requirements of 

the controlled system, and abstracting from the low-Ievel details of replication and distribution 

mechanisms.  

In this thesis, a framework for the development of fault-tolerant real-time applications is proposed, 

based on the transparent replication of application components. The main focus is given to the support 

of Ada 95 applications conforming to the Ravenscar profile. The proposed framework provides a set of 

generic task interaction objects, which are used as the basic building blocks of the application. These 

objects provide the usual task interaction mechanisms used in hard real-time applications, and allow 

applications to be developed without considering replication and distribution issues.  

The communication support for the replication of software components is provided by a set of atomic 

multicast and consolidation protocols, guaranteeing fault-tolerant real-time communication in CAN 

networks. These protocols maintain the predictability of CAN message transfers in spite of the CAN 

inconsistent message transfer, considering the possible occurrence of either bus or nodes network 

interface errors.  

A prototype was also developed to assess the expressiveness of the Ravenscar profile for the 

development of fault-tolerant real-time systems, considering the proposed generic and transparent 

approach.  


