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Capitolul 1. Introducere – Contextul proiectului 

Scopul acestei lucrări constă în analiza și explorarea domeniului de studiu toleranță 

la erori în sistemele distribuite și construirea unui framework pentru platforma Java care 

să pună la dispoziție biblioteci de funcții destinate susținerii disponibilității și flexibilității 

unui astfel de sistem. Framework-ul pentru toleranță la erori a aplicațiilor web de înaltă 

performanță ce urmează a fii construit o să fie alcătuit din mai multe module, fiecare 

încapsulând diferite funcționalități ce urmează a fi testate și demonstrate prin intermediul 

unei aplicații web de test. 

1.1. Contextul proiectului 

În zilele noastre, avem de-a face cu o mare creștere a numărului de aplicații 

distribuite, care rulează pe diferite mașini virtuale. Odată cu acestea, dezvoltatorii au fost 

nevoiți să se confrunte cu noi provocări pentru dezvoltarea sistemelor distribuite.  

Scenariul tipic este atunci când anumite aplicații individuale depind unele de altele și un 

număr diferit de aplicații mai mici sunt implicate în execuția unei sarcini particulare. 

Când una dintre aplicațiile din acest lanț este indisponibilă sau răspunde greu, toate 

celelalte aplicații care depind de acesta o să eșueze. În cel mai rău caz, o eroare a unei 

componente mai puțin importantă poate să oprească întregul sistem. Pentru a preveni 

acest lucru s-au dezvoltat numeroase tehnici. Acestea sunt denumite prin ”stability 

patterns” și implementate prin intermediul unor biblioteci de funcții pentru toleranță la 

erori.  

1.2. Structura proiectului 

În prima parte (partea teoretică) a acestei lucrări focusul o să fie pus pe cercetarea 

și analiza domeniului de toleranță la erori împreună cu definirea conceptelor de bază 

întâlnite. Mai mult, o să fie descrise detaliat două dintre pattern-urile care asigură 

stabilitatea și flexibilitatea unui sistem, precum și implementarea acestora în diferite 

biblioteci de funcții sau framework-uri. 

În cea de-a doua parte a acestei lucrări (partea practică), se vor alege două design 

pattern-uri utlizate pentru tratarea toleranțelor la erori(Circuit Breaker și Throttling) într-

un mediu distribuit și va urma un întreg proces de dezvoltare în două module separate a 

acestora. Modulele create anterior, cu funcționalități diferite, vor fi puse împreună pentru 

a ajuta la construcția framework-ului pe care îl avem ca țintă. Cele două module, 

indenpendente unele de altele, o să permită întreținerea ușoară a aplicațiilor care o să se 

construiască pe baza framework-ului amintit.  

În cele din urmă o să descriem detaliile de implementare ale framework-ului de 

toleranță la erori propus, respectiv informațiile legate de testare și o secțiune de utilizare a 

acestuia într-o aplicație web.  
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1.3. Motivația 

Datorită mediilor distribuite, aplicațiile web complexe devin din ce în ce mai 

predispuse la defecte. Odată cu dezvoltarea aplicațiile web de înaltă performanță în 

mediile distribuite au apărut și numeroare pattern-uri arhitecturale care se ocupă cu 

tratarea toleranțelor la defecte. Aceste pattern-uri arhitecturale fiind implementate sub 

forma unor librării de funcții, unele foarte complexe și greu de integrat în aplicațiile 

distribuite, afectând performanța acestora, altele foarte simple cu numeroase neajunsuri. 

Un exemplu de astfel de librărie este cea dezvoltată de Hystrix, care odată integrată într-

un anumit sistem duce la îngreunarea întreținerii acestuia precum și la degradarea 

performanței. Deasemenea, de cealaltă parte, există și librării simpliste, ușor de integrat și 

de menținut la nivelul aplicațiilor web, dar cărora le lipsesc capabilități esențiale.  

Având în vedere aspectele anterioare, într-un mediu distribuit, este necesar să 

avem librării consistente și simple care să nu degradeze performanța aplicațiilor în care 

au fost integrate și care să ajute la întreținerea cu ușurință a acestora. Astfel a fost luată 

decizia de construire a unui framework pentru aplicații distribuite, care să conțină librării 

de sine stătătoare pentru tratarea toleranțelor la defecte  și care să  ajute la construirea 

ușoară a aplicațiilor web de înaltă calitate.  
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

Pentru a construi un sistem distribuit tolerant la erori avem nevoie de diverse 

cunoștințe din multiple domenii, cum sunt: arhitectura sistemului, procesarea distribuită, 

rețele, algoritmi distribuiți.  

Flexibilitatea unui sistem constă în abilitatea acestuia de a manipula recuperarea 

din erori. Atunci când vorbim despre aplicațiile distribuite, trebuie să avem în vedere 

faptul că se folosește o platformă de servicii comună, unde aplicațiile concurează pentru 

accesul la resurse și lățime de bandă, comunicând prin intermediul internet-ului și rulând 

pe un produs hardware. Așadar, există un procentaj crescut ca defectele tranzitorii și 

permanente să apară. Detectarea unor astfel de eșecuri și păstrarea unui sistem disponibil 

tot timpul (ideal) reprezintă condițiile de bază în menținerea flexibilității sistemului. 

Este foarte important sa observăm faptul că implementarea unor pattern-uri care 

tratează toleranța la defecte are și părți negative, nu numai pozitive, astfel avem: 

 Descreșterea performanței 

 Sistemul devine mult mai complex 

 Mai mult timp pentru dezvoltare 

 Sistemul va fi mult mai greu de supus modului de lucru numit debug. 

 

Obiectivele principale sunt următoarele: 

 

 Analiza domeniului tematic de toleranță la erori și motivarea necesității utilizării 

unor pattern-uri care să prevină toleranțele la erori în aplicațiile distribuite 

 Prezentarea detaliată a două tipuri diferite de pattern-uri care asigură stabilitatea, 

create pentru a minimiza impactul erorilor în sistemele distribuite 

 Prezentarea și compararea anumitor biblioteci de funcții, respectiv framework-uri 

care implementează pattern-urile amintite anterior 

 Motivarea necesității unui framework care să conțină diferite pattern-uri care 

tratează toleranța la erori 

 Crearea unor module separate care implementează două din pattern-urile 

prezentate cu largă utilizare în zilele noastre în cadrul sistemelor distribuite 

 Testarea modulelor dezvoltate 

 Realizarea unui framework alcătuit din cele două librării create anterior, care să 

susțină crearea aplicațiilor web complexe 

 Dezvoltarea unei aplicații web pe baza framework-ului creat anterior. 
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Capitolul 3. Studiu Bibliografic 

3.1. Arhitecturi software 

Pe măsura trecerii timpului, știința este într-o continuă evoluție, oamenii au 

cerințe din ce în ce mai complexe, iar adaptarea la schimbări a devenit o cerință esențială 

în orice domeniu. Deasemenea, așteptările sunt în creștere atunci când facem referire la 

calitatea, accesibilitatea, costul și securitatea unei aplicații software. 

Termenul ”arhitectură” provine din limba latină, de la cuvântul ”architectura”, 

respectiv din termenul grecesc ”arkhitekton”. Acesta provine din arkhi, care are 

semnificația de lider, și cuvântul tekton, care înseamnă creator, maestru în domeniu. 

Astfel, o arhitectură software este destinată să acopere atât întreaga funcționalitate 

a unui sistem, precum și legăturile dintre componentele sistemelor software de mari 

dimensiuni. Conform [1], arhitectua software se definește astfel: 

 ”Arhitectura este rezultatul unui set de decizii tehnice de business. Arhitectura în 

momentul creării este influențată din mai multe părți, astfel și execuția va fi 

influențată de schimbări în funcție de mediul din jur pe care arhitectul trebuie să îl 

cunoască.”  ["An architecture is the result of a set of business and technical 

decisions. There are many influences at work in its design, and the realization of 

these influences will change depending on the environment in which the 

architecture is required to perform."]  

 ”Arhitectura software a unei aplicații sau sistem reprezintă structura sistemelor, 

care combină anumite elemente ale aplicației, proprietățile externe a acestor 

elemente precum și relația dintre ele”. 

 

Totodată, arhitectura software poate fi definită ca fiind un mediu de facilitare de 

discuții a alegerii unei soluții de aplicații între solicitanții aplicației (business owner, 

stackeholder) și cei care vor livra, astfel încât să se ia decizii fundamentale de creare de 

aplicații care pe parcurs vor ajuta ca produsul finit să aibă factori de cerințe satisfăcătoare 

tuturor. Dintre acești faptori putem menționa următorii: eficiență de cost, extensibilitate, 

modularitate, adaptabilitate, scalabilitate, securitate, calitate etc. 

Nu putem vorbi despre o singură definiție universal acceptată deoarece domeniul 

arhitecturilor software este în continuă dezvoltare. Există mai multe definiții, multe dintre 

acestea subliniind aspectele legate de structură, elemente și legăturile dintre ele, iar 

detaliile structural diferă de la o definiție la alta. Cu toate acestea este de dorit să 

înțelegem definițiile des întâlnite în comunitatea ingineriei software, astfel avem : 

 Arhitectura este un design de nivel superior. Această definiţie poate fi adevărată 

dar nu şi reciprocă: diferite caracteristici ale designului software nu sunt 

arhitecturale, cum ar fi stabilirea tipurilor de date încapsulate; interfaţa acestor 

tipuri de date ţine de arhitectură, dar nu şi alegerea efectivă a acestor date [1]. 

 Arhitectura consistă din structura întregului sistem software. Definiţia afirmă că 

un sistem software are o singură structură, ceea ce este incorect. Acest punct de 

vedere are mai mult decât o importanţă teoretică sau pedagogică, diferitele 

structuri implicate vor sta la baza superiorităţii unei arhitecturi software, aceste 

structuri conţinând cheia conceptului de arhitectură software [1]. 
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 Arhitectura reprezintă structura componentelor unui sistem software, relaţiile 

dintre ele, principiile şi direcţiile dominante legate de designul şi 

funcţionalitatea lor. Orice sistem software are o arhitectură care poate fi analizată 

independent de funcţionalitatea şi procesele pentru care a fost creată. De aceea, 

„principiile şi direcţiile dominante de designul şi funcţionalitatea lor” se referă la 

nişte informaţii care pot fi dovedite a fi esenţiale şi un semn de bună practică, dar 

totuşi, nu se pot considera ca fiind parte integrantă din arhitectură [1]. 

 Arhitectura se referă la componente şi conectori. Conectorii implică un 

mecanism funcţional de transfer al datelor şi comenzilor; putem concluziona că 

definiţia se leagă de arhitecturi funcţionale. În definiţia discutată anterior, 

descompunerea arhitecturii în componente responsabile de anumite funcţionalităţi 

duce la asignarea termenului de „static” sau „non-funcţional” acelei arhitecturi. 

Când vorbim de relaţiile între componente, trebuie să suprindem atât aspectul 

funcţional cât şi cel static al componentelor [1]. 

 

Analiza aspectelor structurale ale sistemului softare stă la baza discuţiilor despre 

arhitectura software. De cele mai multe ori, o arhitectură este folosită pentru a descrie 

aspectele structurale ale unui anumit sistem, deși principala ei destinație este de a 

reprezenta un şablon funcţional, ca şi client-server. Această idee am încercat, mai sus, să 

o cuprindem în analizarea diferitelor definiţii ale unei arhitecturi. 

3.2. Arhitecturi dependabile 

Având în vedere definițiile analizate anterior, putem sesiza faptul că este destul de 

greu să demonstrăm faptul că o arhitectură este dependabilă. Conform [2], o arhitectură 

dependabilă este definită astfel: „arhitectura software care îndeplinește cerințele de bază 

pentru care a fost concepută și îndeplinește obiectivele de comunicare specificate”. 

Procesul de măsurare al dependabilității este unul complicat, dar se poate stabili 

dependabilitatea unei arhitecturi software într-un context funcțional dat.  

Când vine vorba despre dependabilitate, sunt foarte importante următoarele două 

aspecte: defectele și erorile în funcționalitate. Sunt foarte mulți factori care pot conduce 

la apariția erorilor într-un sistem. Unele dintre cele mai întâlnite situații se datorează 

defectelor structurale sau celor de concepere ale sistemului software. Mai sunt cazuri în 

care erorile se datorează defectelor din etapa de implementare.  

Un sistem software poate eșua și datorită mediului în care acesta funcționează, în 

conformitate cu [2]. Pentru a dezvolta un sistem software de succes trebuie să fim atenți 

la situațiile care se dovedesc a fi importante și la care acel sistem ar putea să fie expus. 

De altfel, trebuie să luăm decizii legate de caracteristicile și funcționalitatea sistemului în 

astfel de situații pentru a le putea face față într-un mod eficient. De aici, rezultă 

importanța proceselor de implementare și configurare a unui sistem software. 
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Dependabilitatea unui sistem se poate asigura prin una din următoarele soluții: 

3.2.1. Asigurarea dependabilității prin adaptarea flexibilă 

În conformitate cu [3], adaptarea flexibilă la schimbări este critică atunci când 

trebuie să asigurăm un grad ridicat de dependabilitate unui sistem software. Totodată, o 

arhitectură software dependabilă trebuie să permită două tipuri de modificări, pentru ca 

aceasta să permită schimbări globale la nivelul regulilor de funcționare sau al proceselor. 

Primul tip de modificări este cel în care sunt implicați utilizatorii finali ai 

aplicației, adică modificările legate de nivelul aplicației. Deoarece majoritatea 

utilizatorilor nu au cunoștințe tehnice ei trebuie să-și poată continua lucrul, prin 

respectarea anumitor reguli ale aplicației, în limita specificațiilor tehnice impuse de 

arhitectura software dependabilă. 

Al doilea tip se adresează celor care implementează sistemul software și implică 

sistemul în sine. Aceștia trebuie să fie capabili să schimbe funcționalitatea initială fără a 

fi nevoiți să modifice implementarea arhitecturală.  

Pentru a permite cele două tipuri de modificări, o arhitectură software dependabilă 

trebuie să implice anumite nivele de configurare. Pentru a asigura faptul că un sistem 

software să se dezvolte în anumite limite și restricții referitoare la aplicație sau la 

arhitectura sistemului, procesul de configurare este esențial. Din punct de vedere tehnic, 

pentru a asigura adaptarea flexibilă la schimbare există două modalități, din [3]: 

 Parametrizarea regulilor aplicației, folosirea parametrilor ce permit configurarea 

funcționalităților aplicației. 

 Introducerea unei componente intermediare de configurare între datele transmise 

și componenta destinație, astfel încât datele transmise să fie afectate de regulile 

aplicației chiar și după modificările inițiale. 

3.2.2. Arhitectură de “supraviețuire” 

În general, arhitecturile software au un grad ridicat de complexitate și de aceea 

apare un mare risc ca erorile nedetectate să se strecoare. De aici a apărut și nevoia de o 

așa numită arhitectură ”de supraviețuire”. Aceasta poate fi definită, conform [4], ca : 

”proprietatea unui sistem, echipament, procedură sau proces care asigură un nivel de 

certitudine referitor la faptul că entitatea respectivă va funcționa în timpul unei 

intervenție umană sau după aceasta ”. Definirea factorului de supraviețuire pentru o 

arhitectură software constă în specificarea unui anumit set de condiții la care sistemul le 

va tolera, unui nivel minim de funcționalitate garantat după o intervenție umană și 

stabilirea duratei maxime suportată de către perturbații. 

O arhitectură software dependabilă, conform lui Knight[4], este ”de 

supraviețuire”, dacă respectă specificațiile enumerate anterior. Din punctul de vedere al 

unora, dependabilitatea este văzută ca fiind același lucru cu supraviețuirea sistemului, dar 

conform [4], aceasta este doar un factor important în a asigura dependabilitatea unei 

arhitecturi software. 
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3.2.3. Toleranța la defecte 

Un design arhitectural cu toleranță la defecte este o metodă dovedită pentru a avea 

o arhitectură dependabilă capabilă să facă față defectelor. Specificațiile design-ului 

tolerant la defecte nu trebuie să corespundă cu specificațiile de supraviețuire ale 

sistemului software.  

Arhitecturile dependabile au astfel, încă o caracteristică esențială, și anume: 

acestea trebuie să conțină mecanisme care să pe permită să facă defectelor într-un mod 

tolerant. Chiar și atunci când unele sub-sisteme își încetează activitatea, parțial sau total, 

sistemul software trebuie să fie capabil să pună la dispoziție celelalte servicii care nu au 

fost afectate, cu ajutorul sub-sitemelor care nu au fost afectate. O situație excepțională 

pentru un sistem software tolerant la defecte este un eșec total al sistemului. 

3.2.4. Reconfigurarea 

Reconfigurarea intervine în timpul funcționării unui sistem software și constă 

dintr-o schimbare de natură arhitecturală a configurației sistemului. În funcție de nivelul 

la care apare schimbare, conform [5], se identifică două tipuri de reconfigurări, și anume: 

 Reconfigurare la nivel de componentă – schimbarea unuia sau mai multor 

paramterii de configurare din cadrul componentelor. 

 Reconfigurare la nivel arhitectural – schimbarea topologiei aplicației în legătură 

cu numărul sau rolul componentelor software. 

 

În cazul în care între modulele software sau subsistemele software nu există 

dependințe între ele sau nu sunt strâns interconectate, se recomandă să se recurgă la 

primul tip de reconfigurare, și anume cea la nivel de componentă. Iar, de cealaltă parte, 

situația în care între modulele software se află dependințe critice, se recomandă 

reconfigurarea arhitecturală. 

Reconfigurarea are nevoie, pentru început, de o monitorizare a sistemului 

software pentru a detecta, la nivel de componentaă sau de sistem, erorile sau defectele. 

Reconfigurarea în timpul funcționării sistemului constă în stabilirea din timp a unor 

parametrii, mecanisme și anumite reguli în legătură cu sistemul software. Pentru 

stabilirea unor astfel de reguli și mecanisme trebuie să avem în vedere toate cazurile 

posibile de erori sau defecte. Trebuie să avem, deasemenea, și un set de reguli și 

mecanisme pentru acele cazuri neprevăzute. Erorile neprevăzute pot să aibe nevoie într-

un final de o reconfigurare de nivel arhitectural. 

3.2.5. Criterii de evaluare 

O arhitectură software dependabilă trebuie să respecte anumite criterii de 

evaluare, și anume: 

 Un sistem software îndeplinește cerințele de dependabilitate pentru o aplicație sau 

un anumit task. 

 Detaliile tehnice ale arhitecturii unui sistem softare furnizează caracteristicile 

necesare unui sistem stabil, componente software bine definite și nivele 

funcționale ușor separabile. 
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 parte din componentele software sunt re-utilizabile, adică sunt utilizate de mai 

multe alte componente. 

 Modelul de implementare al unui sistem software trebuie să se alinieze unor 

standarde recunoscute în domeniu. 

Caracteristicile unei arhitecturi software dependabile sunt prezentate de către 

pattern-urile arhitecturale viitoare. 

3.3. Design patterns 

Design patterns-urile reprezintă cele mai bune practici folosite de către 

dezvoltatorii software experimentați. Acestea sunt soluții la problemele generale pe care 

dezvoltatorii software le-au întâlnit în timpul dezvoltării produselor software. Aceste 

soluții au fost obținute prin încercări și erori de către numeroși dezvoltatori software de-a 

lungul unei perioade lungi de timp.  

Conform  autorilor cărții „Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented 

Software” , și anume, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson și John Vlissides, a 

fost inițiat conceptul de „Gang of Four (GOF)”, referitor la design pattern-uri. În 

concordanță cu acești patru autori menționați anterior, design pattern-urile sunt mai întâi 

bazate pe următoarele principii a obiectelor orientate pe design: 

 Programează o interfață și nu o implementare. 

 Utilizează compoziția obiectelor în locul moștenirii. 

 

Design pattern-urile sunt folosite din două motive în dezvoltarea software, și 

anume : 

 Platformă comună pentru dezvoltatori: design patterns-urile furnizează o 

terminologie standard și sunt specifice la anumite scenarii particulare. 

 Pentru bunele practici: design patterns-urile au evoluat de-a lungul timpului și 

furnizează cele mai bune soluții la anumite probleme întâlnite în timpul 

dezvoltarii software.  

 

Conform [6], există 23 de design patterns-uri care pot fi clasificate în următoarele 

categorii : 

 

 Pattern-uri Creaționale: aceste design patterns-uri furnizează o cale de a crea 

obiecte în timp ce ascundem logica de creare, mai degrabă decât să instanțiem 

obiectele direct folosind operatorul ”new”. Acestea dau programului mai multă 

flexibilitate în stabilirea cărui obiect să fie creat pentru un anumit caz de utilizare. 

 

 Pattern-urile Structurale: acestea constau în compoziția claselor și obiectelor. 

Conceptul de moștenire este folosit pentru a compune interfețele și pentru a 

definii modalități de a compune obiectele pentru a obșine noi funcționalități. 

 

 Pattern-uri Comportamentale: acestea sunt în mod specific orientate pe 

comunicarea dintre obiecte. 
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Design patterns-urile, conform [7], sunt în număr de 24, dintre care amintim: 

 

 Cache-aside: constă în încărcarea datelor la cerere într-un cache dintr-o bază de 

date. Acest model poate crește performanța și deasemenea ajută la menținerea 

consistenței între datele păstrate în cache și datele păstrate în baza de date 

respectivă. 

 

 Circuit Breaker: corectează erorile care pot lua foarte mult timp atunci când 

aplicația se conectează la o resursă sau un serviciu aflat la distanță. Acest model 

poate crește stabilitatea și elasticitatea aplicațiilor. 

 

 Retry: permite unei aplicații să gestioneze eșecurile temporare cauzate de  

conectarea la un serviciu sau la o resursă de rețea prin reîncercarea transparentă a 

operației, așteptându-se ca eșecul să fie trecător. Acest model poate îmbunătății 

stabilitatea unei aplicații. 

 

 Runtime Reconfiguration: proiectează o aplicație astfel încât aceasta să poată fii 

reconfigurată fără a necesita un redeploy sau un restart al aplicației. Acesta ajută 

la menținerea disponibilității unei aplicații și minimizează downtime-ul unei 

aplicații. 

 

 Throttling: controlează consumul de resurse folosit de o instanță a unei aplicații, 

de un locatar individual sau de un întreg  serviciu. Acest model poate permite 

sistemului să continue să funcționeze și să respecte acordurile la nivel de serviciu, 

chiar dacă o creștere a cererii pune o sarcină extremă asupra resurselor.  

3.4. Design pattern-uri pentru toleranță la erori 

Atunci când vorbim de toleranța la defecte trebuie să avem în vedere minimizarea 

intervenției umane. Riscul de apariție al erorilor este mult mai mare atunci când lucrăm 

cu sisteme dependabile. Cea mai ușoară parte este aceea ca eșecul să fie cât mai rapid, iar 

detecția acestora să fie cât mai devreme posibilă. Pentru a marca serviciile ca fiind 

defecte, trebuie mai întâi să ținem o evidență a numărului de apeluri și să inventăm o cale 

pentru a reîncerca de un număr rezonabil de ori până a lua decizia de a opri complet o 

instanță a unui serviciu pentru viitoarele apelări. Conform [7], există următoarele design 

patterns-uri utile pentru implementarea comportamentului dorit al unui serviciu: 

 

 Retry on failure  
Acest pattern permite aplicației să detecteze eșecurile anticipate, temporare atunci 

când aceasta așteaptă să se conecteze la un serviciu și încearcă o operație care a eșuat 

anterior, iar cauza eșecului se așteaptă să fie trecătoare. Acest pattern se poate 

implementa cu sau fără un număr dinamic și configurabil de încercări sau doar fixând un 

număr bazat pe metadata serviciului. Încercările pot fi implementate sincron, cu blocare 

sau fără blocare asincronă și există o serie de librării disponibile pentru această 



Capitolul 3 

10 

 

implementare. Având în vedere sistemul de mesaje, acesta face încercări pe eșecuri mult 

mai ușor. Metadatele relevante pentru servicii pot fi interpretate prin cozi sau prin bus-ul 

de evenimente. În cazul unui eșec care persistă, mesajul va sfârși într-un serviciu 

compensator sau un dead-letter endpoint. În orice caz, soluția cu mesaje sau cea bazată 

pe bus –ul de evenimente, vor fi mult mai ușor de integrat și de manipulat în cele mai 

întreprinzătoare medii din cauza experienței disponibile în mesaje.  

 

 Circuit breaker 
Circuit breaker –ul manipulează erorile cauzate de timpul variabil de conectare la 

un serviciu aflat la distanță. Acesta acționează ca și un proxy pentru operațiile care riscă 

să eșueze. Proxy-ul monitorizează numărul recent de eșecuri și apoi utilizează această 

informație pentru a decide dacă trebuie să permită unei operații să fie apelată sau trebuie 

să se returneze imediat o excepție. 

 

 Bulkheads 
Bulkheads se referă la partiționarea sistemului astfel încât să se poată limita 

erorile la o anumită zonă fără a întrerupe întregul sistem. Partițiile pot fi complet diferite, 

de la redundanță hardware la procese legate de anumite procesoare, la segmentarea 

funcționalităților dedicate diferitelor clustere de servere. 

 

 Timeouts 
Spre deosebire de așteptarea la nesfârșit a unei resurse ca aceasta să fie disponibilă 

pentru a servi unui request, un timeout dedicat conduce la semnalizarea devreme a 

eșecului. Aceasta este o formă foarte simplistă a tehnicii de retry sau a circuit breaker –

ului și poate fi utilizată în situațiile în care avem în vedere serviciile de nivel inferior, 

„low-level”. 

3.5. Circuit breaker – design pattern 

Conform [8], circuit breaker-ul este un design pattern folosit în dezvoltarea 

software modernă. Deasemenea, este utilizat pentru a detecta erorile și încapsulează 

logica care ajută la prevenirea erorilor de a reapărea în mod constant (pe parcursul 

mentenanței, erorilor temporare ale sistemelor externe sau dificultăților neașteptate ale 

sistemului). Acest pattern poate îmbunătăți stabilitatea și fiabilitatea unei aplicații. 

3.5.1. Contextul și problema 

Într-un mediu distribuit precum cloud-ul, unde o aplicație realizează operații care 

accesează resurse și servicii remote, este posibil pentru aceste operații să eșueze datorită 

erorilor tranziente  precum conexiunile încete la rețea, timeouts-urile, sau resurselor care 

sunt  temporar indisponibile. Aceste erori se corectează singure după o scurtă perioadă de 

timp , iar o aplicație cloud robustă trebuie să fie pregătită să le trateze. 
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Oricum, pot să existe situații unde erorile  apar datorită evenimentelor neașteptate  

care sunt mai puțin anticipabile, și care pot lua mai mult timp pentru a se restabili. Aceste 

erori pot varia în severitate de la o pierdere parțială a conectivității la un eșec complet al 

serviciului. În aceste situații ar putea fi lipsit de sens pentru o aplicație să continue să 

reîncerce o operație care este improbabilă de a reuși, și în schimb aplicația ar trebui să 

accepte repede faptul că operația a eșuat și să trateze acest eșec în mod corespunzător. 

În plus, dacă un serviciu este foarte ocupat, eșecul este o parte a sistemului care 

poate conduce la eșecuri înlănțuite. De exemplu, o operție care invocă un serviciu poate fi 

configurată să implementeze un timeout și un răspuns cu un mesaj de eșec dacă serviciul 

eșuează să răspundă într-o anumită perioadă. Oricum, această strategie poate bloca mai 

multe cereri concurente la aceași operație până de perioada de timeout expiră.  

Aceste cereri blocate pot ține resurse critice ale sistemului precum memoria, fire 

de execuție (thread-uri), conexiuni la baza de date, și așa mai departe. În mod consecvent, 

aceste resurse pot să devină epuizate, căuzând eșecul altor părți posibile nerelatate ale 

sistemului care au nevoie să folosească aceleași resurse. În aceste situații, ar fi de preferat 

pentru aceste operații să eșueze imediat și să invoce serviciul numai dacă este posibil ca 

acesta să răspundă cu succes. De observant faptul că setarea unui timeout mai scurt ar 

putea ajuta la rezolvarea acestei problem, dar timeout-ul nu ar trebui să fie atât de mic 

astfel încât operația să eșueze în majoritatea timpului, chiar dacă cererea serviciului va 

reuși eventual. 

3.5.2. Soluția 

Pattern-ul Circuit Breaker poate preveni ca o aplicație să încerce în mod repetat să 

execute o operație care cel mai probabil va eșua, permițând acesteia să continue fără să 

aștepte ca eșecul să fie rectificat sau risipind cicluri de CPU în timp ce aceasta determină 

că eșecul este de lungă durată. Acest pattern permite deasemenea unei aplicații să 

detecteze atunci când eșecul a fost rezolvat. Dacă problema apare ca fiind rectificată, 

aplicația poate permite operației să fie invocată. 

Un Circuit Breaker acționează ca și un Proxy pentru operațiile care pot să eșueze. 

Proxy-ul trebuie să monitorizeze numărul recent de eșecuri care pot să apară, și atunci 

folosește această informație pentru a decide când să permit unei operații să se efectueze , 

sau când să returneze o excepție imediat. 

Proxy-ul poate fi implementat ca și o mașină de stări cu următoarele stări care 

mimează funcționalitatea unui circuit breaker electric: 

 Closed: cererea către aplicație este redirectată prin operație. Proxy-ul menține un 

numărător (counter) al numărului de eșecuri recente și dacă apelul la operație este 

fără success, proxy-ul incrementează acest numărător. Dacă numărul eșecurilor 

recente atinge un anumit prag într-o perioadă de timp data, proxy-ul este plasat în 

starea Open. La acest punct proxy-ul începe un timer de timeout-uri și când acest 

timer expiră proxy-ul este plasat în starea Half-Open. 

! Scopul  acestui timer de timeout este de a da sistemului timp pentru a 

rectifica problema care a cauzat eșecul înainte de a permite aplicației să efectueze 

operația din nou. 
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 Open: cererea la aplicație eșuează imediat și o excepție este returnată către 

aplicație. 

 

 Half-Open: un număr limitat de cereri către aplicație sunt premise să treacă prin 

și să invoce operația. Dacă aceste cereri sunt cu succes, se presupune  că greșeala 

care a cauzat anterior eșecul a fost fixate și schimbă Circuit Breaker-ul în starea 

Closed( counter-ul de eșecuri este resetat). Dacă orice cerere eșuează, circuit 

breaker-ul presupune că greșeala este încă prezentă deci acesta se schimbă înapoi 

în starea Open și restartează timer-ul de timeout –uri pentru a da sistemului o 

perioadă de timp pentru a-și reveni din eșec. 

! Starea Half-Open este utilă pentru a preveni un serviciu de recuperare 

atunci când este brusc inundate de request-uri. Ca un serviciu de recuperări, acesta 

poate să fie capabil să suporte un volum limitat de request-uri până ce recuperarea 

este complete, dar în timp ce recuperarea este în desfășurare  o mulțime de lucruri 

poate cauza serviciului un time out sau să eșueze din nou. 

 

 

Figura 3.1. Stările posibile în care poate să se afle un Circuit Breaker [8] 
 

În figura de mai sus, Figura 3.1.,  failure counter-ul folosit de către starea Closed 

este bazat pe timp. Acesta este resetat automat la intervale periodice. Acest lucru ajută la 

prevenirea circuit breaker-ului de a ajunge în starea Open, dacă experimentează eșecuri 

ocazionale; pragul de erori care duce circuit breaker-ul în starea Open  este atins doar 

atunci când un număr specific de erori au apărut în timpul unei perioade de timp 

specificate. Counter-ul de succes, utilizat de starea Half-Open  înregistrează numărul de 

încercări cu succes care apelează operația. Circuit breaker-ul revine la starea Closed  

după un număr specific de invocări succesive ale operației care s-au efectuat cu succes. 

Dacă una din invocări eșuează, atunci circuit breaker-ul intră în starea Open imediat și 

counter –ul de succes va fi resetat data următoare când se ajunge în starea Half-Open. 

Extern, sistemul se recuperează în mod posibil prin restaurarea unui componente care a 

eșuat sau prin repararea conexiunii la rețea. 
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Circuit Breaker-ul adaugă stabilitate și elasticitate unui sistem, oferind stabilitate 

în timp ce sistemul se recuperează dintr-un eșec, minimizând impactul asupra acestui 

eșec și a performanței. Aceasta poate ajuta la menținerea timpului de răspuns al unui 

sistem prin respingerea rapidă a request-ului la o operație care cel mai probabil va eșua, 

mai degrabă decât să aștepte să primească time out de la această operație(sau să nu 

primească niciodată un raspuns). Dacă circuit breaker-ul ridică un eveniment de fiecare 

data când își schimbă starea, această informație poate fi folosită pentru a monitoriza 

starea unei părți a sistemului protejată de circuit breaker, sau să alerteze un administrator 

când un circuit breaker trece în starea Open. 

Pattern-ul este customizabil și poate fi adaptat în concordanță cu natura 

posibilului eșec. De exemplu, putem să aplicăm un temporizator de timeout crescător 

unui circuit breaker. Putem să plasăm circuit breaker-ul starea Open pentru câteva 

secunde initial, și apoi dacă eșecul nu a fost rezolvat mărim timeout-ul la câteva minute, 

și asa mai departe. În câteva cazuri, mai mult decât starea Open să returneze un eșec și să 

ridice o excepție, acesta poate fi folositor în a returna o valoare default care să aibe 

semnificație pentru aplicație. 

3.5.3. Probleme și considerații 

Așa cum a fost prezentat în [9], ar trebui să luăm în considerare următoarele 

puncte când decidem cum să implementăm acest pattern: 

 Modul de tratarea al excepțiilor 
O aplicație care apelează o operație printr-un circuit breaker trebuie să fie 

pregătită pentru a trata excepțiile care pot apărea dacă operația este indisponibilă. Modul 

în care asemenea excepții sunt tratate va fi specificul aplicației. De exemplu, o aplicație a 

cărei funcționalitate poate fi degradată temporar, apelează o operație alternativă care 

încearcă să efectueze același task sau să obțină aceași data, sau să raporteze excepția 

utilizatorului și să îl anunțe să încerce din nou mai târziu. 

 

 Tipurile de Excepții  

Un request poate să eșueze din mai multe motive, câteva dintre ele pot indica un 

tip mai dur de esec decât altele. De exemplu, un request poate eșua din cauza unui 

serviciu remote care a ”crăpat” și care poate dura mai mult timp până să își revină, sau 

eșecul poate fi cauzat de un timeout datorită unui serviciu care a fost supraîncărcat 

temporar. Un circuit breaker  poate fi capabil să examineze tipul excepțiilor care apar și 

să își ajusteze strategia depinzând de natura acestei excepții. De exemplu, acesta poate 

necesita un număr mare de excepții de timeout până când circuit breaker–ul ajunge în 

starea Open în comparație cu numărul mare de eșecuri datorită unui serviciu care complet 

indisponibil. 

 

 Logging  

Un circuit breaker poate să logheze toate requesturile care au eșuat(și posibilele 

request-uri cu success) pentru a permite unui administrator să monitorizeze starea unei 

operații pe care o încapsulează. 
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 Recuperabilitate 

Ar trebui să configurăm circuit breaker –ul pentru a potrivi pattern-ul de 

recuperare al operației pe care o protejează. 

 

 Testarea operațiilor eșuate 

În starea Open,  mai degrabă de a folosi un timer pentru a decide când să se treacă 

în starea Half-Open, un circuit breaker ar putea să testeze periodic serviciul aflat la 

distanță sau resursa aflată la distanță pentru a determina când devine disponibilă din nou. 

Această testarea  a conectivității poate lua forma unei încercări de a invoca o operație 

care a eșuat anterior sau poate folosi o operație specială furnizată de serviciul aflat la 

distanță în mod specific pentru a testa starea serviciului. 

 

 Suprascrierea manuală 

Într-un sistem în care timpul de recuperare pentru o operație care eșuează este 

extreme de variabil, ar putea fi benefic să se realizeze o resetare manual care permite unui 

administrator să forțeze închiderea unui circuit breaker(și să reseteze counter-ul de erori). 

În mod similar, un administrator poate forța un circuit breaker în starea Open (și să 

reseteze timer-ul de timeout) dacă operația protejată de către circuit breaker este temporar 

indisponibilă. 

 

 Concurența 

Același circuit breaker poate fi accesat de un număr mare de instanțe concurente 

ale unei aplicații. Implementarea nu ar trebui să blocheze request-urile concurente sau să 

adauge supraîncărcare excesivă la fiecare apel al unei operații. 

 

 Diferențierea resurselor 

Trebuie să fim atenți atunci când utilizăm un singur circuit breaker pentru un tip 

de resursă dacă pot exista mai mulți furnizori independenți.  

 

 Circuit Breaker –ul accelerat 

Câteodată un răspuns eșuat poate conține destulă informație pentru implementarea 

circuit breaker-ului, pentru a ști că acesta trebuie să își schimbe starea sau să stea într-o 

anumită stare pentru o perioadă minimă de timp. 

 

 Repetarea solicitărilor nereușite 

În starea Open, mai degrabă decât de a eșua rapid și simplu, un circuit breaker 

poate deasemenea să înregistreze detaliile fiecărui request și să aranjeze pentru aceste 

request-uri să fie effectuate din nou atunci când o anumită resursă aflată la distanță este 

disponibilă. 
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 Termene inadecvate pentru serviciile externe 

Un circuit breaker poate să nu fie capabil să protejeze complet aplicațiile de 

operațiile care eșuează în serviciile externe care sunt configurate cu o perioadă de timeout 

limitată. Dacă timeout-ul este prea mare, un fir de execuție care rulează circuit breaker-ul 

poate fi blocat pentru o perioadă extinsă înainte ca circuit breaker–ul să indice că 

operația a eșuat. În acest timp, mai multe alte instanțe de aplicații pot încerca să invoce 

serviciul prin circuit breaker și leagă un număr important de fire de execuție înainte ca 

acestea toate să eșueze. 

Este recomandat să utilizăm acest pattern pentru a preveni o aplicație să aștepte să 

apeleze un serviciu remote sau o resursă partajată dacă această operație are o 

probabilitate mare să eșueze. 

 

Nu se recomandă utilizarea acestuia în situațiile de mai jos : 

 Pentru a trata accesul local la resursele private ale unei aplicații, precum memoria 

din structura de date. În acest mediu, folosirea unui circuit breaker  ar putea 

supraîncărca sistemul. 

 Ca un înlocuitor pentru tratarea excepțiilor în logica de business a unei aplicații. 

 

3.5.4. Caz de utilizare 

Într-o aplicație Web, există anumite pagini care sunt populate cu date extrase de la 

alte servicii externe. Conexiunile de la aplicația web la serviciu pot fi configurate cu o 

perioadă de timout (în mod tipic, 60 de secunde), și dacă serviciul nu răspunde în acest 

timp, logica din fiecare pagină web va presupune că serviciul este indisponibil și va 

arunca o excepție. 

Oricum, dacă un singur serviciu extern eșuează și sistemul este foarte ocupat, 

utilizatorii vor fi obligați să aștepte mai mult de 60 de secunde înainte să apară o 

excepție. Eventual, resursele precum memoria, conexiunile și thread-urile pot fi epuizate, 

prevenind ceilalți utilizatori să se conecteze la sistem, chiar dacă ei nu accesează paginile 

care retrag date de la serviciul respectiv.  

Scalarea sitemului prin adăugarea mai multor servere web și implementarea unui 

load balancing poate întârzia momentul la care resursele se epuizează, dar acestea nu vor 

rezolva problema deoarece cererile utilizatorilor nu vor primi un răspuns și toate 

serverele vor funcționa, dar fără resurse.  

Înfășurarea logicii care conectează serviciul și retrage datele necesare aplicației 

într-un circuit breaker ar putea ajuta la atenuarea efectelor problemelor de genul acesta și 

ar putea trata esecurile serviciului într-un mod mult mai elegant. Deși cererile 

utilizatorilor vor eșua în continuare, ele vor eșua mult mai rapid, iar resursele nu vor fi 

blocate.  

Clasa CircuitBreaker de mai jos, menține informații de stare despre un cicuit 

breaker într-un obiect care implementează interfața ICircuitBreakerStateStore după cum 

se poate vedea în următorul cod (C#). 
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interface ICircuitBreakerStateStore { 
  CircuitBreakerStateEnum State { get; } 
  Exception LastException { get;} 
  DateTime LastStateChangedDateUtc { get;} 
  void Trip(Exception ex); 
  void Reset(); 
  void HalfOpen(); 
  bool IsClosed { get; } 
} 
************************************************************************ 
public class CircuitBreaker { 
      private readonly ICircuitBreakerStateStore stateStore = 
                                        CircuitBreakerStateStoreFactory.GetCircuitBreakerStateStore(); 
      private readonly object halfOpenSyncObject = new object (); 
        … 
     public bool IsClosed { get { return stateStore.IsClosed; } } 
     public bool IsOpen { get { return !IsClosed; } } 
     public void ExecuteAction(Action action) { 
   ... 
           if (IsOpen) { // The circuit breaker is Open 
                 ...  
           } // The circuit breaker is Closed, execute the action. 
           try { 
                   action(); 
           } catch (Exception ex) {  
          // If an exception still occurs here, simply retrip the breaker immediately. 
               this.TrackException(ex); 
                throw; 
          } 
     }  
     private void TrackException(Exception ex) { 
 // For simplicity in this example, open the circuit breaker on the first exception. 
 // In reality this would be more complex. A certain type of exception, such as one 
 // that indicates a service is offline, might trip the circuit breaker immediately. 
 // Alternatively it might count exceptions locally or across multiple instances and 
 // use this value over time, or the exception/success ratio based on the exception 
 // types, to open the circuit breaker. 
          this.stateStore.Trip(ex); 
     } 
} 

 

Proprietatea State indică starea curentă a circuit breaker-ului, și poate avea una 

din următoarele valori: Open, HalfOpen, Closed, acestea fiind definite în clasa 

CircuitBreakerStateEnum. Proprietatea IsClosed trebuie să aibe valoarea true dacă circuit 

breaker-ul este închis, și false, dacă acesta este deschis sau parțial deschis. Metoda Trip 

schimbă starea circuit breaker-ului în starea open și înregistrează excepția care a cauzat 

schimbarea stării, împreună cu timpul și data la care a apărut excepția. Proprietățile 

LastException și LastStateChangedDateUtc returnează această informație. Metoda Reset 

închide circuit breaker-ul, iar metoda HalfOpen setează circuit breaker-ul pe starea half 

open. 
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Clasa CircuitBreakerStateStoreFactory din exemplul dat, conține o implementare 

a interfeței ICircuitBreakerStateStore. Clasa CircuitBreaker crează o instanță a acestei 

clase pentru a păstra starea circuit breaker-ului. Metoda ExecuteAction din clasa 

CircuitBreaker protejează o operație, menționată sub forma unui Action. Dacă circuit 

breaker-ul este închis, ExecuteAction apelează Action-ul. Dacă operația eșuează, un apel 

la obiectul TrackException, va seta starea circuit breaker-ului pe open.   

Pentru a utiliza un obiect de tipul CircuitBreaker în scopul protejării unei operații, 

o aplicație trebuie să creeze o instanță a clasei CircuitBreaker și să apeleze metoda 

ExecuteAction, specificând operației să fie efectuată ca și parametru. Aplicația trebuie să 

fie pregătită să prindă excepția CircuitBreakerOpenException dacă operația eșuează din 

cauză faptului că starea circuit breaker-ului este open. Un exemplu, este următorul: 

 

var breaker = new CircuitBreaker(); 
try { 
        breaker.ExecuteAction(() => 
         { 

             // Operation protected by the circuit breaker. 
              … 
          }); 
 } catch (CircuitBreakerOpenException ex) { 

    // Perform some different action when the breaker is open. 
    // Last exception details are in the inner exception. 
      ... 
  } catch (Exception ex) { 
      ... 
  }  

 

3.6. Throttling – design pattern 

Traficul impredictibil a constituit dintotdeauna o problemă pentru aplicațiile 

distribuite și nu numai. Considerând că am avea o aplicație a cărui trafic crește brusc, 

resursele acesteia vor deveni cu timpul insuficiente sau chiar indisponibile, utilizatorii 

având astfel parte de o experiență mai puțin plăcută, ceea ce este de evitat. Pentru a evita 

această problemă pattern-ul throttling vine în ajutor prin introducerea unui nivel de 

throttling la nivel de aplicație.  

Nivelul de throttling se situează între nivelul de rețea și nivelul aplicație, iar 

responsabilitatea sa principală este de a monitoriza traficul și de a-l reduce la un nivel 

rezonabil. De obicei, este un nivel separat, dar funcționalitatea acestuia poate fi 

implementată, deasemenea, ca și parte a nivelului aplicație.  

Nivelul de throttling are o strategie care acționează atunci când anumiți utilizatori 

au de exercitat o cantitate mare de request-uri, ea poate fie să nege anumite 

funcționalități și să trimită o pagină de eroare, fie poate filtra numite adrese IP provenind 

de la anumiți clienți atunci când cantitatea de request-uri efectuate de aceștia depășește 

un anumit număr. 
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Controlul consumului de resurse utilizate de o instanță a unei aplicații sau de întreg 

serviciul este un lucru esențial pentru orice sistem care se pretinde a fii tolerant la erori. 

Acest lucru permite sistemului să continue să funcționeze și să respecte acordurile la 

nivelulul serviciilor, chiar și atunci când creșterea cererii pune o sarcină extremă asupra 

resurselor.  

3.6.1. Contextul și problema 

Încărcarea unei aplicații distribuite variază de obicei în funcție de numărul de 

utilizatori activi sau de tipurile de activități pe care le efectuează. De exemplu, este 

posibil ca mai mulți utilizatori să fie activi în timpul orelor de program sau poate fi 

necesar ca sistemul să efectueze analize computaționale scumpe la sfârșitul fiecărei luni. 

Ar putea exista, deasemenea, explozii bruște și neașteptate în activitate. Dacă cerințele de 

procesare ale sistemului depășesc capacitatea resurselor disponibile , acesta va suferi de 

performanțe scăzute și poate chiar să eșueze. 

Există multe strategii disponibile pentru a gestiona încărcarea variată a sistemelor, 

acestea depinzând și de obiectivele companiei pentru aplicațiile distribuite. Una dintre 

strategii este de a utiliza autoscalarea pentru a se potrivi resurselor provizionate cu nevoie 

utilizatorilor în orice moment. Acest lucru are potențialul de a răspunde în mod 

consecvent cererii utilizatorilor, în timp ce optimizează costurile de funcționare. Cu toate 

acestea, în timp ce autoscalarea poate declanșa furnizarea de resurse suplimentare, 

această provizionare nu este imediată. Dacă cererea crește rapid, poate exista o fereastră 

de timp în care să avem un deficit de resurse. 

3.6.2. Soluția 

O strategie alternativă pentru autoscalare este de a permite aplicațiilor să utilizeze 

resursele doar până la o anumită limită, iar când se atinge această limită, să accelereze. 

Sistemul ar trebui să monitorizeze modul în care utilizează resursele astfel încât atunci 

când se depășește pragul stabilit, să se poată declanșa cerere de la unul sau mai mulți 

utilizatori. Acest lucru va permite sistemului să continue  să funcționeze și să 

îndeplinească toate acordurile privind nivelul serviciilor(SLA) existente.  

 

Un sistem ar putea implementa mai multe strategii de throttling, inclusiv: 

 Respingerea cererilor unui utilizator individual care a accesat deja API-ul unui 

sistem mai mult de n ori pe secundă într-o anumită perioadă de timp. Acest lucru 

presupune ca sistemul să măsoare utilizarea resurselor pentru fiecare utilizator 

care execută o aplicație.  

 

 Dezactivarea sau degradarea funcționalității serviciilor neesențiale selectate astfel 

încât serviciile esențiale să poată fi executate fără probleme cu resurse suficiente. 

De exemplu, în cazul în care aplicația este un video ”streaming”, ar putea trece la 

o rezoluție mai mică. 
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 Utilizând nivelarea încărcării pentru a netezi volumul de activitate(această 

abordare este acoperită mai detaliat de modelul de nivel de încărcare bazat pe 

coadă). Într-un mediu cu mai mulți utilizatori, această abordare va reduce 

performanța pentru fiecare utilizator. În cazul în care sistemul trebuie să susțină 

un amestec de utilizatori cu SLA-uri diferite, munca pentru utilizatorii cu valoare 

mai mare ar putea fi efectuată imediat. Solicitările pentru ceilalți utilizatori ar 

putea fi reținute astfel și manipulate atunci când se reduce întârzierea. Modelul de 

coadă prioritară ar putea fi utilizat pentru a ajuta la implementarea acestei 

abordări. 

 

 Amânarea operațiunilor efectuate în numele aplicațiilor cu prioritate mai mică. 

Aceste operațiuni pot fi suspendate sau limitate, cu o excepție general pentru a 

informa utilizatorul că sistemul este ocupat și că operația ar trebui reluată mai 

târziu. 

 

În figura următoare putem vedea un grafic al zonei de utilizare al resurselor (o 

combinație de memorie, CPU, lățime de bandă și alți factori) în funcție de timp pentru 

aplicațiile care utilizează trei caracteristici. O caracteristică este zona de funcționalitate, 

cum ar fi o component care execute un anumit set de sarcini, o bucată de cod care 

efectuează un calcul complex sau un element care oferă un  serviciu, cum ar fi o memorie 

cache. Aceste caracteristici sunt etichetate cu A, B și C. 

 

 

Figura 3.2. Grafic pentru utilizarea resurselor unei aplicații în  

funcție de timp [10] 
 

 

Zona imediat inferioară liniei pentru o caracteristică, indică resursele utilizate de 

aplicații atunci când acestea invocă caracteristica respectivă. De exemplu, zone de sub 

linia pentru funcția A prezintă resursele utilizate de aplicațiile care utilizează 

caracteristica A, iar zona dintre liniile caracteristicilor A și B indică resursele utilizate de 

aplicațiile care invocă caracteristica B. Agregarea zonelor pentru fiecare caracteristică 

prezintă utilizarea totală a resurselor sistemului. 
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Figura 3.2 ilustrează efectele operațiilor de amânare. Chiar înainte de timpul T1, 

totalul de resurse alocat tuturor aplicațiilor care utilizează aceste caracteristici ating un 

prag (limita utilizării resurselor). În acest moment, aplicațiile prezintă pericoul de a 

epuiza resursele disponibile. În acest sistem, caracteristica B este mai puțin critică decât 

funcția A sau C, deși este temporar dezactivată, iar resursele pe care le folosește sunt 

eliberate. Între timpurile T1 și T2, aplicațiile care utilizează A și B continuă să 

funcționeze până la momentul în care, la momentul T2, există o capacitate suficientă 

pentru a activa caracteristica B din nou. 

Abordările de autoscalare și de throttling pot fi combinate pentru a ajuta la 

menținerea aplicațiilor responsive. În cazul în care se așteaptă ca cererea să rămână 

ridicată, throttling-ul furnizează o soluție temporară în timpul scalării sistemului. În acest 

moment, întraga funcționalitate a sistemului poate fi restabilită. 

Următoarea figură (Figura 3.3)  prezintă un grafic al utilizării globale a resurselor 

de către toate aplicațiile care rulează într-un sistem în raport cu timpul și ilustrează modul 

în care reducerea vitezei poate fi combinată cu autoscalarea. 

 

 

Figura 3.3. Grafic pentru utilizarea globală a resurselor unei aplicații  

în raport cu timpul [10] 

 

La momentul T1, se atinge pragul care specifică limita scăzută de utilizare a 

resurselor. În acest moment, sistemul începe să scadă. Cu toate acestea, dacă noile resurse 

snu sunt disponibile suficient de repede, resursele existente ar putea fi epuizate, iar 

sistemul ar putea eșua. Pentru a împiedica acest lucru, sistemul este temporar diminuat, 

așa cum este specificat mai sus. Când autoscalarea a fost finalizată și resursele 

suplimentare au devenit disponibile, diminuarea poate fi relaxată. 
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3.6.3. Probleme și considerații 

Atunci când decidem să implementăm acest model, trebuie să luăm în considerare 

următoarele puncte: 

 Throttling-ul unei aplicații și strategia de utilizare a acestuia, reprezintă o decizie 

arhitecturală care impactează întregul design al sistemului. Throttling-ul trebuie să 

fie luat în considerare devreme în procesul de stabilire al arhitecturii sistemului, 

deoarece acesta nu este ușor de adăugat odată ce sistemul a fost implementat deja. 

 

 Throttling-ul trebuie să fie efectuat rapid. Sistemul trebuie să fie capabil să 

detecteze o creștere în activitate și să reacționeze corespunzător. Sistemul trebuie, 

deasemenea, să fie capabil să revină la starea sa inițială foarte rapid după ce load-

ul a scăzut. Aceasta presupune ca datele de performanță corespunzătoare să fie 

capturate și monitorizate în permanență. 

 

 Dacă un serviciu trebuie să respingă temporar o cerere utilizator, acesta ar trebui 

să returneze un cod de eroare specific, astfel încât aplicația client să înțeleagă că 

motivul refuzului efectuării operației se datorează diminuării. Aplicația client 

poate aștepta o perioadă de timp înainte de a reîncerca cererea. 

 

 Throttling-ul poate fi folosit ca o măsură temporară în timpul scanării automate a 

unui sistem. În unele cazuri, este mai bine să se facă throttling, decât să se facă 

scalare, dacă o explozie în activitate este bruscă și nu se așteaptă să dureze mult, 

deoarece scalarea poate adăuga costuri considerabile de funcționare. 

 

 Dacă throttling-ul este utilizat ca o măsură temporară în timp ce un sistem 

scanează automat, și dacă cererea de resurse crește foarte repede, este posibil ca 

sistemul să nu mai fie capabil să funcționeze - chiar și atunci când operează într-

un mod throttle. Dacă acest lucru nu este acceptabil, trebuie să luăm în 

considerare menținerea rezervelor de capacitate mai mare și configurarea unui 

autoscalări mai agresive. 

 

Acest pattern îl putem utiliza în oricare din situațiile următoare: 

 Pentru a ne asigura că un sistem continuă să respecte acordurile la nivel de 

servicii. 

 

 Pentru a împiedica un utilizator să monopolizeze resursele furnizate de o aplicație. 

 

 Pentru a gestiona exploziile în activitate. 

 

 Pentru a ajuta la optimizarea costurilor unui sistem prin limitarea nivelurilor 

maxime de resurse necesare funcționării acestuia. 
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3.6.4. Caz de utilizare 

Figura următoare (Figura 3.4) ilustrează cum throttling-ul  poate fi implementat 

într-un sistem multi-utilizator. Utilizatorii accesează o aplicație din cloud, unde 

completează și trimit anchete. Aplicația conține instrumente care monitorizează rata la 

care utilizatorii trimit cereri către aplicație. 

Pentru a împiedica anumiți utilizatori de a afecta capacitatea de reacție și 

disponibilitatea aplicației pentru toți ceilalți utilizatori, se aplică o limită a numărului de 

solicitări pe secundă pe care aceștia le pot trimite. Aplicația blochează cererile care 

depășesc această limită. 

 

 

Figura 3.4. Aplicarea throttling-ului într-un sistem multi-utilizator [10] 

 

3.7. Cercetări bibliografice privind sisteme și soluții similare 

Momentan, deși există numeroase biblioteci de funcții care implementează design 

pattern-ul Circuit Breaker, în această lucrare o să ne axăm pe cele care sunt dezvoltate 

pentru platforma Java. 

3.7.1. JRugged 

JRugged[11] este o bibliotecă care furnizează un Circuit Breaker simplu, 

implementat împreună cu câteva capabilități de monitorizare.[7] Această bibliotecă se 

bazează pet trei mecanisme pentru a face aplicațiile mule mai robuste și ușor de întreținut 

– inițializare, circuit breaker și monitorizarea performanței. Deasemenea, JRugged ne 

pune la dispoziție o implementare simplă a unui Circuit breaker care este ușor de folosit, 

lipsindu-i însă câteva din caracteristicile de bază, precum fallbacks sau bulkheads, 

necesare unei astfel de biblioteci. 
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3.7.2. Hystrix 

Hystrix [12] este o bibliotecă pentru toleranță la erori și latențe oferită de Netflix. 

Aceasta izolează punctele de integrare, oprește erorile în cascadă dintre servicii, ușurează 

folosirea fallbacks-urilor și furnizează metrici utile de runtime. Hystrix implementeză 

toate pattern-urile de stabilitate de bază menționate anterior. Pattern-ul Circuit breaker 

cuprinde trei proprietăți: pragul volumului de request-uri, procentajul pragului de eroare 

și fereastra de sleep.  

Datorită faptului că implementează mai multe pattern-uri din cele amintite initial, 

Hystrix este destul de complicat de integrat direct într-un proiect.   

3.7.3. Javaslang Circuit Breaker 

Javaslang CircuitBreaker [13] este o bibliotecă simplă care tratează toleranțele la 

erori, inspirată din Hystrix, dar destinată programării funcționale. Este bazată pe 

Javaslamg, un limbaj object-functional care este o extensie la Java 8. 

Această bibliotecă furnizează mai multe mecanisme de flexibilitate: circuit 

breaker, fallbacks, retry, rate limiter și caching. Circuit breaker –ul funcționează în mod 

similar cu cel implementat în Hystrix, dar într-un mod mult mai abstract, deci de data 

aceasta nu mai este necesar să creem comenzi pentru metodele unui serviciu. 

În comparație cu Hystrix, Javaslang CircuitBreaker este o bibliotecă mult mai 

ușoară, cu dependințe mai puține.Deasemenea, aduce în plus față de Hystrix  noi 

mecanisme, precum: rate limiter and retry. 

3.7.4. Failsafe 

Failsafe [14] este o bibliotecă cu zero dependințe pentru a trata erorile unei 

aplicații. Aceasta furnizează mai multe mecanisme de toleranță la erori, precum:. Circuit 

breaker, fallbacks și retries.  

Failsafe este foarte asemănătoare cu Javaslang CircuitBreaker, dar nu conține 

câteva dintre caracteristicile acesteia, precum: rate limiter, caching. În comparație cu 

Hystrix, Failsafe suportă pattern-ul retry și praguri de succes configurabile. Cel mai mare 

avantaj al acestei biblioteci, în comparație cu celelalte descrise anterior, este că aceasta 

nu are nici o dependință în timp ce furnizează un set de mecanisme de toleranță la erori.
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Capitolul 4. Analiză şi Fundamentare Teoretică 

4.1. Arhitectură conceptuală generală 

Este obișnuit ca sistemele software să efectueze apeluri la distanță către software 

care rulează în diferite procese, probabil pe diferite mașini dintr-o rețea. Una dintre 

marile diferențe dintre apelurile în memorie și apelurile la distanță este că apelurile la 

distanță pot eșua sau se blochează fără un răspuns până când se ajunge la o limită de timp 

limitată. Ce este mai rău dacă aveți mulți apelanți pe un furnizor care nu răspunde, atunci 

puteți ieși din resurse critice care duc la eșecuri în cascadă în mai multe sisteme. În cartea 

sa excelentă "Release it", Michael Nygard a popularizat modelul Circuit Breaker pentru a 

preveni acest tip de cascadă catastrofală. 

Ideea de bază din spatele întrerupătorului este foarte simplă. Înfășurați un apel de 

protecție protejat într-un obiect de întrerupere a circuitelor, care monitorizează 

defecțiunile. Odată ce defecțiunile ajung la un anumit prag, întrerupătorul se declanșează 

și toate apelurile ulterioare către întrerupător se întorc cu o eroare, fără ca apelul protejat 

să fie efectuat deloc. De obicei, veți dori și un fel de avertizare a monitorului în cazul în 

care întrerupătorul se deplasează. 

Acest sistem simplu evită efectuarea apelului protejat atunci când circuitul este 

deschis, dar ar avea nevoie de o intervenție externă pentru resetarea lui atunci când 

lucrurile sunt bine din nou. Aceasta este o abordare rezonabilă cu întrerupătoarele 

electrice în clădiri, dar pentru întreruptoarele de software putem detecta întrerupătorul 

însuși dacă apelurile subiacente funcționează din nou. Putem implementa acest 

comportament de auto-resetare încercând apelul protejat din nou după un interval adecvat 

și resetând întrerupătorul în cazul în care reușește. 

Conform arhitecturii lui Martin Fowler (Figura 4.1), crearea acestui tip de breaker 

înseamnă adăugarea unui prag pentru încercarea resetării și setarea unei variabile pentru a 

ține timpul ultimei erori. 

 

Figura 4.1 Diagrama de stări a design pattern-ului Circuit Breaker [15] 
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Cele trei stări prezentate, sunt descrise după cum urmează: 

 Closed : în acest caz, un ”request” este rutat către aplicație direct. ”Pattern”-ul 

păstrează un ”counter” al numărului de eșecuri recente, iar atunci când apelul la o 

anumită operație nu este cu success, sistemul incrementează acest ”counter”. Dacă 

numărul de eșecuri recsente atinge un anumit prag într-o anumită perioadă de 

timp, sistemul își schimbă starea în Open. La acest moment de timp, intervine un 

”timeout timer” și când acesta expiră, sistemul își schimbă starea în Half-Open. 

o Rolul acestui ”timeout timer”  este de a da sistemului timp de a fixa 

problema care a cauzat eșecul, înainte să permită aplicației să încerce să 

efectueze operația din nou. 

 

 Open : în acest caz un ”request” eșuează imediat și se returnează o exepție 

aplicației pentru a semnala eroarea respectivă. 

 

 Half-Open : un număr limitat de ”requests”-uri ale aplicației pot să efectueze 

apelul operației care urmează să eșueze. Dacă aceste ”requests”-uri au fost cu 

succes, se presupune că eroarea care a cauzat eșecul anterior a fost fixată și 

”circuit breaker”-ul își schimbă starea în Closed(”counter”-ul este resetat). Dacă 

unul din acele ”requests”-uri nu se execută cu succes, ”circuit breaker”-ul 

presupune că eroarea este încă prezentă, deci trece înapoi în starea Open și 

restartează ”timeout timer”-ul pentru a mai oferi sistemului o perioadă de timp 

pentru a se recupera din eroare. 

4.2. Cerințe funcționale 

4.2.1. Păstrarea unui sistem ”up and running” 

Un prim rezultat așteptat constă în crearea unui Circuit Breaker care să permită 

unei aplicații web de înaltă performanță, care are un număr fix de thread-uri destinate 

request-urilor HTTP, să ruleze chiar și atunci când nu mai are resurse disponibile. De 

exemplu, anumite request-uri dintr-o astfel de aplicație nu sunt esențiale – sondajele 

AJAX – și ar trebui să fie deprioritizate  în detrimentul servirii cererilor de pagini.  

4.2.2. Monitorizarea timpului de răspuns al unui serviciu 

Eliminarea degradării performanței unei aplicații din cauza unui serviciu 

downstream care nu este critic. Implementarea unei soluții care să permită monitorizarea 

timpului de răspuns al unui serviciu. 

4.2.3. Modificarea automata a atributelor sistemului pentru a determina 

starea acestuia 

Un alt rezultat așteptat este legat de modul în care poți să modifici anumite 

atribute pe care Circuit Breaker-ul  o să ni le ofere. Fiecare obiect de tipul Circuit 

Breaker ar trebui să aibe o metodă updateThreshold(), care să poată fi apelată periodic 

pentru a modifica current health value al unui circuit. Această valoare o să poată fi 

customizată din aplicația în care este utilizată biblioteca dezvoltată. 
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4.2.4. Definirea de noi metrici de către dezvoltatorul de sistem 

Această soluție ar trebui să permită adăugarea și definirea unei noi metrici sau 

acțiuni printr-o simplă moștenire a unei clase predefinite. 

4.2.5. Monitorizarea anumitor metrici 

Ca și metrici furnizate automat de către Circuit Breaker, ne așteptăm să avem 

următoarele tipuri: numărul de conexiuni deschise ale unui serviciu, o medie a timpului 

de răspuns. 

4.3. Cerințe nonfuncționale 

Platforma ce urmează a fii dezvoltate, trebuie să aibă în vedere următoarele cerințe 

nonfuncționale: 

 Performanța 

Perfomanța librăriei va fi măsurată în faptul că ea nu necesită alte dependințe pentru a 

putea fi integrată la nivel de aplicație. Mai mult ea o să reducă response time-ul 

aplicațiilor care depind de alte sisteme care nu răspund în timp util la anumite request-

uri.  

 

 Disponibilitatea 

Această librărie o să fie publicată într-o sursă externă, de unde să poată fi utilizată 

de către toți dezvoltatorii de aplicații distribuite care doresc să își îmbunătățească 

scalabilitatea sistemelor. 

 

 Scalabilitatea 

Această librărie o să suporte adăugarea de noi caracteristici fără modificarea celor 

existente deja, permițând astfel ca sistemul să fie scalabil în timp. 

4.4. Cerințe de resurse 

În dezvoltarea unei biblioteci asemenea celei propuse anterior, o să avem nevoie de 

următoarele resurse: 

4.4.1. Java Development KIT: jdk 1.7 

Conform lui Sun Microsystems, Java Development Kit conține software-ul și 

ustensilele necesare pentru a compila, depăna și a rula aplicațiile scrise în Java. JDK are 

ca și componente principale, o colecție de unelte de programare, incluzând javac-ul, jar-

ul și arhivatorul, care împachetează librăriile corespunzătoare claselor într-un singur 

fișier de tipul JAR. 
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4.4.2. Frameworks: Spring 

Spring este un framework, destinat simplificării dezvoltării aplicațiilor Java. Este 

un container simplu, care promovează dezvoltarea bazată pe POJO-uri, cuplarea slabă 

bazată pe injectarea dependențelor și codarea interfețelor. Spring promovează integrarea 

ușoară cu cele mai multe tehnologii existente în mediul de dezvoltare Java/JEE.   

4.4.3. Build Automation: Apache Maven, Git 

Apache Maven este un tool puternic de management care se basează pe POM 

(project object model). Este folosit pentru construirea proiectelor, dependențe și 

documentație. Acesta simplifică procesul de construcție al unui proiect precum ANT-ul, 

dar este mult mai avansat decât ANT. Versiunea curentă a acestuia este trei.   

Git este un sistem de control versionat (VCS) pentru a înregistra schimbările în 

fișierele calculatorului și pentru a coordona munca asupra acestor fișiere efectuată de 

multiple persoane. Acesta este folosit, în primul rând pentru dezvoltarea software, dar 

poate fii folosit pentru a ține evidența schimbărilor în orice set de fișiere.  

4.4.4. IDEs: IntelijIDEA 

IDE-ul intelliJ este un mediu de programare care ofera suport pentru dezvoltarea 

aplicațiilor Java și nu numai. Este disponibil în 2 ediții, Ultimate Edition care (spre 

deosebire de netbeans și eclipse este gratuit) și Community Edition care este gratis și 

OpenSource. IntelliJ găsește erorile direct din timpul scrierii codului, salvându-vă timp 

prețios și mărind productivitatea. 

4.4.5. Server pentru deploy-ul aplicației de test: Apache Tomcat 

Apache Tomcat este un server HTTP care oferă funcționalitatea de container 

pentru aplicațiile web, având o arhitectură modulară. Serverul Apache Tomcat operează 

conform modelului cerere-răspuns. În arhitectura Apache Tomcat, structura unui serviciu 

include un motor, o gazdă, un context şi un cluster. Nivelul cel mai de sus este 

reprezentat de container, iar nivelul cel mai de jos este reprezentat de cluster. Un serviciu 

asociază unul sau mai mulţi conectori la motorul serverului.                              .
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu si Implementare 

5.1. Arhitectura software 

 
Figura 5.1. Diagrama de componente pentru Fault-Tolerance-Framework 

 

După cum se poate observa din Figura 5.1, Fault-Tolerance-Framework este o 

platformă alcătuită din cinci module, astfel: circuit-beaker-library este modulul care se 

ocupă cu partea de resiliency a unui sistem distribuit, fiind capabil să îmbunătățească 

disponibilitatea unei aplicații web distribuite și să înregistreze diferite metrici de 

performanță, lucru posibil prin modulul performnace-library. Odată cu adăugarea unei 

dependențe de cirucit-breaker-library într-un sistem dezvoltat, se poate beneficia și de 

caracteristicile aduse de performance-library, deoarece acestea vin împreună așa cum se 

vede și din diagrama de mai sus. Modulul feature-throttles este independent de celelalte, 

putând fii folosit separat, și se ocupă cu ascunderea unor capabilități ale unui sistem 

distribuit aflat în dezvoltare, punând la dispoziție numai acele funcționalități necesare 

unui anumit grup de utilizatori finali. Cele doua module din urmă, desktop-ui și web-

utils, dau statutul de framework platformei dezvoltate. Prin aceste module, framework-ul 

oferă câteva caracteristici esențiale necesare oricărui sistem distribuit complex, și anume: 

concurență, modularitate, configurarea și disponibilitatea unei aplicații web. În continuare 

urmează să descriem în detaliu fiecare modul în parte, accentuând caracteristicile 

fiecăruia. 
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5.2. Circuit-breaker-library 

Mecanismul de resiliency din Fault-Tolerance-Framework este asigurat de pattern-

ul Circuit Breaker, dezvoltat în modulul numit circuit-breaker-library. Acest modul se 

compune din patru pachete de bază, astfel: core (nucleul librăriei), actions (descrie 

deciziile ce trebuie luate atunci când un anumit prag este atins), metrics (conține logica 

care calculează valoarea anumitor metrici de performanță, de exemplu: media request-

urilor către o anumită operație) și exceptions (descrie excepțiile specifice circuit breaker-

ului). Dependențele dintre aceste module se pot observa din diagrama de pachete din 

figura următoare: 

 
  Figura 5.2. Diagrama de pachete pentru circuit-breaker-library 
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  Figura 5.3. Diagrama de clase a modulului circuit-breaker-library 

 

5.2.1. Pachetul core 

Acest pachet conține clasele principale ale pattern-ului circuit breaker. Interfața 

Circuit este o adnotare personalizată, folosită atunci când vrem să specificăm faptul că o 

anumiă metodă  trebuie să fie protejată de ciruit breaker. Clasa CircuitBreakerAspect 

permite apelurilor la metodele adnotate cu @Circuit să fie protejate într-un circuit 

breaker. Enumerația CircuitMode, conține stările circuit breaker-ului și decide dacă 

circuit breaker-ul trebuie să intervină, iar în cazul în care răspunsul este afirmativ, cum 

trebuie acesta să se comporte. Interfața BreakerCallback este pasată ca și argument 

metodei takeAction(...) din clasa BreakerAction și descrie cum trebuie procesat un apel al 

unei metode protejate de circuit breaker. 

5.2.2. Pachetul actions 

Prin acest pachet se specifică acțiunile ce trebuie luate de către un circuit breaker 

și se definesc pragurile, care odată atinse declanșează o acțiune sau alta în funcție de 

circumstanțe. Enumerația AlwaysAllowAction conține o instanță a stării curente a circuit 

breaker-ului  Interfața BreakerAction descrie acțiunea care trebuie luată atunci când  este 

atins un anumit prag. Aceasta are o metodă  takeAction(BreakerCallback callback, float 

currentThreshold), care este apelată de către un obiect Breaker pentru a redirecta request-

ul.  
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Clasa DegradingActions din acest pachet are capacitatea de a controla numărul de 

request-uri care se fac către o anumită operație protejată de circuit breaker. Conform 

acesteia, numărul de request-uri este tot mai mic pe măsură ce valoarea pragului stabilit 

pentru request-uri crește, astfel fiind direct proporțional cu acesta. Clasele FailFastAction 

și FailingAction au ca scop principal recuperarea rapidă a unui sistem distribuit în caz de 

eroare. O acțiune care poate afecta tot sistemul, eșuează rapid datorită circuit breaker-ului 

și aruncă o excepție de tipul CircuitOpenExcepțion (vezi secțiunea următoare). Clasa 

FailFastAction verifică periodic serviciul (dependență externă) care a eșuat pentru a 

vedea dacă și-a revenit. 

5.2.3. Pachetul exceptions 

În acest pachet avem clasa CircuitOpenException, care extinde clasa 

RuntimeException și este o excepție specifică circuit breaker-ului. Această excepție este 

aruncată pentru a indica faptul că un circuit breaker se află în starea open, adică este 

deschis și capabil să acționeze în caz de eroare. 

5.2.4. Pachetul metrics 

Acest pachet conține o serie de clase care descriu și calculează metricile de 

performanță oferite default de către framework precum și clase care permit definirea unor 

metrici personalizate necesare în anumite sisteme distribuite în funcție de dorințele 

dezvoltatorilor software. Clasa BreakerMetric descrie o măsură a stării unor componente; 

prin metoda getCurrentValue() returnează valoarea stării curente a unei metrici, valoare 

cuprinsă în intervalul 0-1. Această metodă este apelată periodic astfel încât valoarea 

metricilor să poată fii calculată la fiecare moment de timp. Clasa ErrorRateMetric 

returnează o valoare a stării circuit breaker-ului bazată pe proporția erorilor din intervalul 

planinficat pentru fiecare metrică.  

Fiecare metrică poate fii controlată cu ajutorul JMX-ului, acest lucru fiind posibil 

prin intermediul adnotării @ManagedResource din clasele KillSwitchMetric, 

OpenConnectionsMetric, ResponseTimeMetric și Threshold. Clasa ResponseTimeMetric 

descrie o metrică care calculează o valoare bazată pe timpul de răspuns al unui serviciu 

(dependență externă). Este posibilă, atât utilizarea mediei, cât și p95 sau p99 pentru un 

serviciu dat. Pe de altă parte, clasa OpenConnectionsMetric măsoară valoarea unui 

serviciu în funcție de numărul de conexiuni http deschise către acesta. Logica prin care se 

calculează metricile este păstrată în clasa MetricAggregation, care expune trei tipuri de 

metrci, și anume: LOWEST_WINS, HIGHEST_WINS și MEAN (vezi secțiunile 

următoare). 

Conceptul de Circuit Breaker din frameworkul Fault-Tolerance este puțin diferit 

față de cele existente deja pe piață, afirmație ce urmează a fi demonstrată în cele ce 

urmează. În primul rând, acesta permite măsurarea continuă a stării/health-ului 

circuitului, ci nu este doar un binar de tipul on/off. Deasemenea, permite recuperarea 

automată din erori, și nu necesită o resetare manunală așa cum am fost obișnuiți până 

acum. Pentru a susține ideile anterioare, putem sumariza funcșionalitățile circuit breaker-

ului prezentat prin următoarele cazuri de utilizare: 
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 Disponibilitate chiar și atunci când se rămâne fără resurse finite 
Problema: Fault-Tolerance- Framework are un număr fix de thread-uri pentru a 

prelua request-urile HTTP. Request-urile efectuate după ce acest număr prestabilit de 

thread-uri a fost atins, vor primi un 503 (eroare de server). 

Diminuarea problemei: Unele request-uri nu sunt esențiale – AJAC pools – și pot 

fi deprioritizate în favoarea servirii request-urilor de pagină. 

Soluția: Crearea unui circuit breaker care verifică gradul de ocupare curent al 

thread-urilor request-urilor, care după atingerea unui anumit prag începe să respingă 

câteva din AJAX pool-uri cu un 503. Numărul de AJAX poll-uri poate fi redus treptat pe 

măsură ce load-ul crește. 

 

 Performanța degradată din cauza unui serviciu downstream care nu este 

critic 

Problema: Un serviciu downstream care furnizează date critice non-business 

răspunde greu datorită load-ului mare al aplicației. 

Diminuarea problemei: Caracteristicile site-ului dependente de datele serviciului 

amintit mai sus sunt throttleable. 

Soluția: Crearea unui circuit breaker care monitorizează timpul de răspuns al 

serviciului. Atunci când timpul de răspuns începe să atingă o anumită valoare dată, se 

folosește o acțiune pentru a reduce timpul de așteptare. 

  

Deoarece vorbim despre o librărie independentă ca parte a framework-ului 

dezvoltat, este esențial să prezentăm modalitatea de integrare a acesteia în sistemele 

distribuite, astfel avem următoarele subpuncte: 

 Integrarea cu aplicația 

Pentru început va trebui să declarați în aplicația pe care urmează să o dezvoltați cu 

Fault-Tolerance-Framework care secțiuni de cod sunt protejate de circuit breaker. 

Circuitul însăși trebuie declarat în configurația de Spring. Este rezonabil să presupuneți 

că un circuit breaker dat va proteja mai mult decât o secțiune de cod. 

 

 Metode de integrare 

Acesta este cazul cel mai simplu: adăugați adnotarea @Circuit unei metode pe 

care doriți să o protejați, astfel: 

 
Probabil are mai mult sens să avem toate apelurile la un anumit serviciu  protejate 

de același circuit breaker, dar acest lucru nu este obligatoriu. 

 

 Definirea unui circuit breaker specific 

Există două variante posibile: prima constă în  implementarea interfeței 

BreakerCallback  , iar a doua  este  componenta care se află în path-ul  request-ului care 

conține o referință la obiectul CircuitBreaker . Pentru mai multe detalii despre această 

interfață,  aveți la dispoziție codul de mai jos. 

@Circuit(”serviceCircuit”) 
public String myServiceCall() { 
. . . 
} 
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În  CircuitBreaker,   trebuie să trimiteți ca și argument metodei takeAction() 

implementarea BreakerCallback-ului . Astfel, una dintre metodele de callback  va fi 

invocată. Așadar rămâne la alegerea  codului  apelant să urmeze această recomandare, 

după cum urmează: 

 

 
 

Pentru un exemplu mai complet, consultați CircuitBreakerAspect. 

 Modificarea/update-ul circuit breaker-ului 

Fiecare obiect CircuitBreaker  are o metodă updateThreshold() care  trebuie să fie 

apelată periodic pentru a updata valoarea curentă a stării circuitului. Programarea acestei 

metode este  în mod curent delegată aplicației de dezvoltat. 

 Definirea unui circuit breaker 

Există două componente pentru fiecare circuir breaker: un set de metrici care 

definesc starea circuitului și un set de acțiuni care trebuie luate la pragurile definite. 

Metricile măsoară ceva și traduc acest ceva într-o valoare normalizată cuprinsă între 0 și 

1, unde 0 este considerat healthy, adică starea circuitului este în regulă. Metricile sunt 

agregate împreună pentru a produce o valoare globală, folosind una din următoarele 

valori: highest-wins, lowest-wins și mean (media). Aceste valori sunt comparate apoi cu 

acțiunea pragului definit pentru a selecta o anumită acțiune. Acest calcul este gata într-o 

bază programată, ci nu la fiecare iterație. 

Circuit breaker-erele sunt definite în configurația XML din Spring, astfel pentru a 

defini o nouă metrică procedăm în felul următor: 

 

 <metrics aggregation="HIGHEST_WINS"> 
    <metric type="errorRate" handlerName="serviceStats" errorRate="0.2"> 
    <metric type="P95Response" handlerName="serviceStats" max="1500" 

interval="5000"/> 
    <ref bean="someSharedMetric"/> 
</metrics> 

 

public interface BreakerCallback { 
 Object makeCall() throws Throwable; 
 void throwException (Exception e); 
 void returnResponse (Object response); 
} 

@Resource(name = ”serviceCircuit”) 
private  CircuitBreaker breaker; 
 
private MyBreakerCallback myCallback; 
 
public String processRequest() { 
 breaker.takeAction(myCallback); 
 switch(myCallback.getActionToTake()) { 
  case ALLOW: 

. . . 
  } 
} 
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Există câteva metrici prestabilite care vor fi calculate automat. Acestea pot fi 

declarate folosind tag-ul <metric> și sunt următoarele: 

 openConnections: Monitorizează numărul de conexiuni deschise către un anumit 

serviciu. 

 errorRate: Monitorizează un obiect de manipulare a stării, ce aparține modulului 

performance-library din Fault-Tolerance-Framework, având în vedere schimbările 

ratei de erori. Rata de eroare este calculată făcând împărțirea erorilor la nivel de 

requesturi la numărul de requesturi. 

 meanResponse, P95Response și P99Response: Monitorizează un obiect de 

manipulare a stării din modululul performance-library, având în vedere 

schimbările timpului de răspuns al serviciului. 

 

Metricile personalizabile pot fi inițiate folosind tag-urile standard de Spring 

<bean> și <ref>. Aceste valori sunt aggregate în cele din urmă pentru a produce o 

măsură generală a health-ului circuitului. Pentru mai multe detalii, vedeți interfața 

BreakerMetric. 

 Mean: calculează media tuturor valorilor 

 Highest Wins: ia cea mai mare dintre valori. 

 Lowest Wins: ia cea mai mică dintre valori. 

 

Odată ce a fost calculată o valoare a health-ului, aceasta este comparată cu setul 

de praguri definite. Pragul ales este cea mai mare valoare care se află sub valoarea actuală 

a health-ului. Acțiunea asociată cu acest prag este interogată în ceea ce privește 

dispunerea operațiunii. Poate permite ca operațiunea să continue, să arunce o excepție sau 

să returneze un răspuns conservat. Pragurile au același domeniu de valori precum 

metricile de health: între 0 și 1. 

 

<threshold value="0.5" action="degrade" from="0.8" to "0.3"/> 
<threshold value="0.8" action="fail" testEvery="50"/> 
<threshold value="0.9"> 
 <ref bean="myCustomAction/> 
</threshold> 

 

La fel ca și în cazul metricilor, există câteva acțiuni predefinite care pot fi luate: 

 Fail: eșuarea imediată și aruncarea unui excepții. Metoda testEvery este folosită 

pentru a determina de câte ori îi permitem unei operații să fie invocată pentru a 

testa, de exemplu, dacă un serviciu este sau nu funcțional. 

 Degrade: eșuarea progresivă a mai multor operații și aruncarea unei excepții pe 

măsură ce valoarea metricii de health crește. ”from” este folosit pentru a specifica 

proporția operațiilor de a permite să se efectueze la începutul valorii stabilite 

pentru pragw, și ”to”, pentru a determina proporția în care o operație este permisă 

să se efectueze la valoarea de sfârșit a pragului. Sfârșitul valorii de prag este 

următorul cel mai mare prag definit, sau 1, dacă nu există un asemenea prag de 

sfârșit. 
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Acțiunile personalizate pot fi definite ca bean-uri imbricate folosind 

tagurile standard de String <bean> și <ref>. 

Un exemplu de declararea al unui circuit complet este următorul: 

 

<circuit id="MyFirstCircuit"> 
  <metrics aggregation="HIGHEST_WINS"> 
    <metric type="openConnections" service="XyzService" version="v2" max="16"/> 
    <metric type="P95Response" handlerName="serviceStats" max="1500" interval="5000"/> 
    <ref bean="someSharedMetric"/> 
  </metrics> 
  <threshold value="0.5" action="degrade" from="0.8" to="0.3"/> 
  <threshold value="0.8" action="fail" testEvery="50"/> 
  <threshold value="0.9"> 
    <ref bean="myCustomAction"/> 
  </threshold> 
</circuit> 

 

Id-ul este important. Acesta este ceea ce se referențiază în adnotarea @Circuit. Se 

poate folosi deasemenea Spring-ul pentru anumite proprietăți ale circuitului. Momentan 

acestea includ : 

 Modul în care circuitul va opera la început. 

 Numărul maxim de conexiuni pentru metrica openConnections. 

 

Un exemplu este următorul : 

<circuit id="MyFirstCircuit"> 
  <metrics aggregation="HIGHEST_WINS" mode="${my.first.circuit.mode}"> 
    <metric type="openConnections" service="XyzService" version="v2" 
max="${my.first.circuit.max.connections}"/> 
    <metric type="P95Response" handlerName="serviceStats" max="1500" interval="5000"/> 
    <ref bean="someSharedMetric"/> 
  </metrics> 
  <threshold value="0.5" action="degrade" from="0.8" to "0.3"/> 
  <threshold value="0.8" action="fail" testEvery="50"/> 
  <threshold value="0.9"> 
    <ref bean="myCustomAction"/> 
  </threshold> 
</circuit> 

 

De observant faptul că modul circuitului este setat by default pe ON. 

 

 Definirea acțiunilor 

O acțiune este responsabilă pentru a lua valoarea calculată a health-ului 

circuitului și pentru a decide dispoziția operațiilor următoare. Orice acțiune data va fi 

apelată doar dacă valoarea health-ului este cuprinsă între valorile pragului definite în 

configurația circuitului. O acțiunea poate permite unei operații să se efectueze, să 

returneze anumite date conservate sau să arunce o excepție. 

 

 

 

O acțiune se poate defini prin implementarea interfeței BreakerAction, astfel: 
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public class MyAction implements BreakerAction { 
    public void takeAction(BreakerCallback breaker, float currentThreshold) throws Throwable { 
        if (phaseOfMoon() == Phase.FULL) { 
            breaker.throwException(new HowlException()); 
        } else { 
            breaker.makeCall(); 
        } 
    } 
} 

 

 Definirea metricilor 

Adăugarea unei metrici se realizează prin implementarea interfeței BreakerMetric 

și adăugarea bean-ului în circuitul declarant, folosind tagurile <bean> sau <ref> pentru 

definirea metricilor circuitului. Acesta ar trebui să ia în considerarea datele necesare și să 

le normalizeze într-o valoarea cuprinsă între 0 și 1. O valoare de 0 semnifică faptul că o 

operație/serviciu este healthy, iar o valoare de 1, înseamnă că o operație/serviciu este ne-

funcționabilă/nefuncționabil. 

 

public class MyMetric { 
     
    public float getCurrentValue() { 
        if (canFrobnitz()) { 
            return frobnitzMetric(); 
        } 
        return 0; 
    }   
    public String getName() { 
          "Frobnitz"; 
    } } 

 

Este esențial ca valoarea returnată de metoda getCurrentValue() să fie cuprinsă 

între 0 și 1. Dacă valoarea returnată este în afara acestei game, orice circuit asociat cu 

această metrică nu va fi updated. Nu este necesar să cache-uim rezultatul niciunui calcul 

efectuat pentru a calcula această valoare. Metoda va fi apelată periodic, ci nu la fiecare 

operație. 
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 Stările circuitului 

Un circuit poate opera în trei moduri, astfel: 

 

Mod Descriere 

ON Circuitul este complet functional. Acesta colectează stări și dacă circuitul este 

declanșat, se ia acțiunea corespunzătoare conform clasei BreakerCallback. 

STEALTH Circuitul colectează statistici despre cât de des este apelat și de câte ori a fost 

declanșat, dar permite întotdeauna unui apel să treacă prin el. 

OFF Circuitul nu este folosit niciodată și nu colectează nici o statistică. 

 

O stare a circuitului poate fi schimbată la runtime prin intermediul consolei de 

JMX. 

 

 Monitorizare și logare 

Toate schimbările de stări ale circuitului sunt logate într-un fișiel de log-uri 

separat, într-un format care este simplu de înțeles de către sisteme care colectează 

metrici, precum sumologic, logstash etc. Mesajele nu se loghează de fiecare dată când se 

schimbă un anumit prag, ci doar atunci când o schimbare a unui anumit prag declanșează 

o schimbare în acțiunea care urmează să se întâmple. Există următoarele tipuri de acțiuni: 

 old-action: este acțiunea activă anterior. 

 new-action: este noua acțiune activă. 

 old-value, new-value: valoarea anterioară a health-ului și cea nouă. 

 setarea metricilor: arată valoarea curentă a metricilor. 

 setarea acțiunii de timp: arată timpul, în milisecunde, care s-a scurs la fiecare 

nivel al unui anumit prag. 

 

2017-06-21 14:15:03,049 circuit=testCircuit old-action=firstAction old-value=0.500000 new-
action=secondAction new-value=0.600000 metrics={metric=0.6} actionTimes={secondAction=1, 
firstAction=0} 

  

Deasemenea, fiecare circuit expune următoarele atribute prin intermediul JMX: 

 Valoarea curentă a health-ului 

 Acțiunea curentă 

 Numărul total de invocări al circuitului 

 On/off switch. 
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5.3. Performance-library 

 
  Figura 5.4. Diagrama de pachete pentru performance-library 

 

Modulul perforance-library constituie o dependență directă pentru modulul 

anterior, circuit-breaker-library, și are ca scop principal calculul unor metrici de 

performanță necesare pentru verificarea stării unor sisteme distribuite. Este compus din 

trei pachete după cum urmează: core (nucleul acestei librării), aspects (definirea 

aspectelor care fac posibilă înregistrarea metricilor sub formă de adnotări) și tags. 

 

 
 

  Figura 5.5. Diagrama de clase a modulului performance-library 
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Clasa PerformanceStatsHandler raportează statisticile pentru un set de 

evenimente care se potrivesc cu predicatul specificat. Aceasta extinde clasa 

PredicatableEventHandler, care ajută la ținerea evidenței numărului de requesturi fără 

succes către o operație într-o perioadă de timp dată. Aceasta implementează interfața 

PerformanceEvent, care la rândul ei conține informații despre mecanismele prin 

intermediul cărora este posibilă înregistrarea stării unei anumite operații, precum: timpul 

la care s-a facut request-ul, timpul total necesar unui eveniment, timpul necesar unui 

răspuns complet al unui request etc. Clasa RequestStats, deasemenea, păstrează statistici 

despre request-urile recente, precum: media, numărul de erori, biții din răspuns, p95, p99 

etc. Cu ajutorul claselor MethodTimeAOPși TracedMethod este posibilă înregistrarea și 

specificarea operațiilor care urmează a fii monitorizate. Clasa MethodTimeAOP scanează 

toate clasele și caută apelurile/metodele adnotate cu @TracedMethod. Clasa 

HttpRequestInspector definește un aspect, care se aplică pe fiecare request http, astfel: 

înainte ca un request să fie efectuat, aceasta intervine și configurează detaliile conexiunii 

respective prin înregistrarea unui eveniment de tipul PerformanceEvent, căruia i se 

asociază un timp de start și un URL. După terminarea request-ului, se returnează un 

eveniment ce conține răspunsul complet și mărimea acestuia în biți. 

5.4. Feature throttle  

 
  Figura 5.6. Diagrama de pachete pentru feature-throttles 

 

Acest modul este folosit pentru a ascunde funcționalități incomplete ale unei 

aplicații web, în timp ce acestea sunt încă în stadiul de dezvoltare. Modulul din figura de 

mai sus este compus din cinci pachete, astfel: feature, domain, bucket, toggle și utils. 

 

 



Capitolul 5 

40 

 

5.4.1. Pachetul feature 

Conține clasa Feature, care este obiectul de bază ce descrie un toggle pe baza 

numelui (String name). Acesta nu poate să fie null. Clasa FeatureManager este 

responsabilă de setarea configurării unui toggle și verificarea listei de toggle-uri active 

pentru un anumit interval dat. FeatureThrottleConfiguration este obiectul prin 

intermediul căruia este posibilă configurarea unui toggle prin stabilirea unui nume și a 

unui criteriu pentru fiecare dintre acestea. Deasemenea, acestă clasă mai conține și o 

metodă prin care se verifică dacă o configurație se potrivește cu un context dat prin două 

condiții: dacă există un criteriu care se potrivește cu criteriile specifice unui request sau 

dacă id-ul bucket-ului este cuprins în intervalul bucket-ului asociat cu criteriul care s-a 

potrivit. Fiecare interval de bucket-uri are asociat zero sau mai multe criterii prin 

intermediul clasei FeatureThrottleCriteria. 

5.4.2. Pachetul toggle 

Acest pachet conține clasa FeatureToggles, care identifică toate toggles-urile 

active pe baza cookie-urilor și le returnează sub forma unui set de șiruri de caractere. 

Așadar, acest set conține numele tuturor toggles-urilor active la un moment dat. 

5.4.3. Pachetul domain 

Acest pachet are o singură clasă, RequestContext, care se ocupă cu transferul 

obiectelor care trebuie populate cu datele necesare request-ului pentru a determina 

toggles-urile active. Mapa de atribute trebuie să conțină criteriul (țara, jurisdicția etc) care 

o să fie folosit pentru activarea toggle-urilor. 

5.4.4. Pachetul bucket  

Clasa BucketRange definește un interval pentru fiecare bucket specificat, care are 

o limită de start(0) și o limită de final (100). Acesta este folosit de clasa 

FeatureThrottleCriteria amintită anterior pentru a asocia anumite criterii fiecărui bucket 

din cele 100.  

5.4.5. Pachetul utils 

Acesta din urmă pachet conține clase utilitare, necesare pachetului amintit 

anterior, și anume toggle. Clasa CookieAndParameterParser se ocupă cu manipularea 

cookie-urilor prin crearea sau adăugarea unui cookie, obținerea valorii unui cookie etc. 

Clasa RequestParser ajută la obținerea domeniului unui anumit request și a adresei IP de 

pe care s-a făcut request-ul. VisitorIdCookieInterceptor este un interceptor care se ocupă 

cu crearea și scrierea unui visitorId pe răspunsul unui request. Acesta este folosit pentru a 

determina id-ul unui bucket pentru toggles-uri. 
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Clasele descrise la nivelul fiecărui pachet, precum și dependențele dintre acestea, 

pot fii urmărite pe diagrama de clase din figura următoare: 

 

 
Figura 5.7. Diagrama de clase a modulului feature-throttles 

 

În continuare vom descrie lucrurile esențiale pentru utilizarea librăriei descrise 

anterior: 

 Activarea/dezactivarea unui toggle 

Toggles-urile se pot activa sau dezactiva prin intermediul querystring params-ului 

denumit ”toggles”. Acest parametru este distructiv deoarece are capacitatea de a 

suprascrie lista de toggles-uri active. Un toggle poate fii dezactivat prin specificarea 

simplă a unui querystring param de tipul toggles gol. 

Activare Toggle – exemplu: http://localhost:8080/helloword?toggles=a,b,c 

Dezactivare Toggle – exemplu: http://localhost:8080/helloword?toggles  

Lista de toggles-uri active este stocată pe o sesiune a unui cookie, așadar nu 

trebuie să o specificăm în querystring pentru fiecare request. Toate toggles-urile trebuie 

să fie declarate înainte ca ele să fie utilizate. Acest lucru asigură faptul că nu se vor folosi 

în mod întâmplător aceleași nume pentru două toggles-uri total diferite. Toggles-urile, în 

general, au o durată de funcționare scurtă. 

 Cum se folosește un toggle 

În configurația de YAML este disponibil un nou criteriu, care îți permite să aplici 

anumite configurări doar atunci când un anumit toggle este activ. Un exemplu de utilizare 

a unui toggle este următorul : 

 

- settings 
     criteria.toggle: "toggle-name" 
     # toggle-specific configuration here 

http://localhost:8080/helloword?toggles=a,b,c
http://localhost:8080/helloword?toggles
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Exemplul anterior funcționează în toate fișierele de configurări la fel, inclusiv în 

fișierele de loader.yml. În Java, setul de toggles-uri active sunt expuse prin intermediul 

clasei UserContext și poate fi verificat astfel: 

 

if (userContext.isToggleEnabled("toggle-name")) { 
 // toggled behaviour 
} else { 
 // normal behaviour 
} 

 

Această configurație poate folosită în orice loc în Java unde există acces la clasa 

UserContext. În JavaScript, modulul moduleapi pune la dispoziție o funcție ajutătoare, 

astfel avem : 

 

if (this.moduleapi.isToggleSet('page-load-analytics')) { 
 // do stuff 
} 

 

 Recomandare 

Dacă un anumit modul are nevoie de schimbări majore, se poate folosi un 

template de tipul freemarker și se poate adăuga un toggle pentru acesta în modulul 

registry. Acesta vă va permite să separați în mod clar funcționalitățile vechi de cele noi și 

va simplifica, deasemenea, ștergerea ulterioară a toggle-urilor și a template-ului vechi. 

 

- settings: 
    criteria.id: "helloworld" 
    module.type: "helloworld" 
    module.constructor: "HelloWorld" 
 
- settings: 
    criteria.id: "helloworld" 
    criteria.toggle: "demo" 
    module.template: "helloworld2" 

 

5.5. Desktop-ui 

 
Figura 5.8. Diagrama de componente a modulului desktop-ui 

 

Modulul desktop-ui este alcătuit dintr-un singur pachet numit config.support, care 

are ca scop modularitatea paginilor aplicațiilor bazate pe Fault-Tolerance-Framework. 
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Figura 5.9. Diagrama de clase a modulului desktop-ui 

 

Acest pachet conține o singură clasă, după cum se poate observa din figura de mai 

sus, DAVEConfigWriterStrategy, care implementează interfața ConfigWriterStrategy. 

Interfața ConfigWriterStrategy reprezintă o strategie de serializare a configurării 

arborelui de pagini necesare unei aplicații web.  Are o singură metodă, toString(Platform 

platform), care ia un argument de tipul Platform, care semnifică rădăcina obiectului de 

configurare și returnează forma serializată a acestuia. Clasa DaveConfigWriterStrategy 

oferă o implementare a interfeței amintite anterior, care scrie configurația într-un fișier în 

format JSON folosind Jackson Streaming API. Aceasta este cea mai performantă 

modalitate de a converti structura unui obiect la un JSON folosind librăria Jackson, și 

deasemenea, oferă control asupra datelor de ieșire. 

Acest modul se folosește ca un maven war overlay. Overlays-urile sunt folosite 

pentru a partaja resursele comune între mai multe aplicații web. Dependențele unui 

proiect de tipul war sunt colectate în WEB-INF/lib, cu excepția war-ului artefactului care 

este suprascris în war-ul proiectului însuși. Astfel, war-ul rezultat în urma compilării 

acestui modul poate fii inclus în orice aplicație web pentru a se putea beneficia de 

conținutul lui descris mai jos: 

 

 Folosirea war overlay-ului 

Pentru a include modulul desktop-ui într-o aplicație web existentă este nevoie de 

următoarea configurație de maven. 
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<plugin> 
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
    <artifactId>maven-war-plugin</artifactId> 
    <configuration> 
        <overlays> 
            <overlay> 
                <groupId>com.utcluj.app</groupId> 
                <artifactId>desktop-ui</artifactId> 
            </overlay> 
        </overlays> 
    </configuration> 
</plugin> 
<dependency> 
    <groupId>com.utcluj.app</groupId> 
    <artifactId>desktop-ui</artifactId> 
    <type>war</type> 
    <scope>runtime</scope> 
</dependency> 
 

 

 Pagini comune 
Paginile comune disponibile în aplicațiile construite pe baza Fault-Tolerance-

Framework sunt următoarela: one-column.ftl (un layout simplu pe o coloană), ajax.ftl 

(layout-ul folosit pentru apeluri AJAX), blank.ftl (o pagină goală). 

 

 Macro-uri comune 
Macro-urile comune sunt disponibile în aplicațiile bazate pe Faul-Tolerance-

Framework în fișierul macros.ftl. Pentru a utiliza un macro trebuie să adăugăm următorul 

cod în template-ul freemarker-ului aplicației dezvoltate: 

<#import "/macros.ftl" as some_macros_name /> 

 

 Module comune 
Desktop-ui pune la dispoziție o seride de module care pot fii utilizate de către 

diferite aplicații. Aceste module sunt disponibile în aplicațiile bazate pe Fault-Tolerance-

Framework prin intermediul war overlay-ului și pot fi personalizate prin suprasprierea 

anumitor fișiere. Exemple de module oferite de către desktop-ui: 

 

- settings: 
    criteria.id: "error-404" 
    module.type: "error-404" 
    module.constructor: "Error404" 
- settings: 
    criteria.id: "header-simple" 
    module.type: "header-simple" 
    module.constructor: "HeaderSimple" 

 

Modulul error-404 oferă o pagină de eroare (404).  Celălalt modul, header-

simple, pune la dispoziția aplicațiilor web bazate pe Fault-Toleranace-Framework, un 

header de bază cu logo-ul Universității Tehnice. 
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5.6. Web-utils 

 
  Figura 5.10. Diagrama de componente a modulului web-utils 

 

 
Figura 5.11. Diagrama de clase a modulului web-utils 
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5.6.1. Pachetul config 

Acest pachet se ocupă de configurația paginilor ce trebuie expuse utilizatorilor 

finali ai aplicațiilor web bazate pe Fault-Tolerance-Framework.  

Clasele relevante care fac posibilă construcția întregii platforme web sunt 

următoarele: BundleBuilder (construiește și unelte toate modulele definite la nivelul 

platformei), LayoutBuilder (ajută la construcția layout-urilor de pagină definite în 

platformă), ModuleBuilder(ajută la construcția modulelor), PageBuilder (pentru redarea 

paralelă a paginilor), PlatformBuilder (pentru construcția platformei în sine). 

Deasemenea, clasa ConfigRenderer este responsabilă de redarea configurației în 

fișiere JSON, astfel încât modulele UI să le poată interpreta. Nu în ultimul rând, clasa 

ModuleRenderer are o importanță aparte deoarece este componenta care știe cum să 

reprezinte un modul folosind template-ul asociat freemarker-ului. 

5.6.2. Pachetul util 

Acest pachet conține clasele utilitare necesare celorlalte pachete, precum și clase 

care ajută la redarea conținutului paginilor așa cum au fost ele specificate în configurări. 

Clasa PageWriter transmite modulele browser-ului pe măsură ce sunt gata de redare, 

menținând deasemenea ordinea redării în funcție de cum au fost declarate acestea în 

layout.  

5.6.3. Pachetul controller 

Acest pachet conține clasa BaseModuleConfigController, care face posibil 

suportul asincron în MCF. Fault-Tolerance-Framework susține request-urile asincrone 

pentru paginile MCF. Mai mult, pentru ca request-urile să fie servite asincron, aceste 

pagini vor reda fiecare modul de pe pagină în paralel, pe măsură ce sunt disponibile 

datele necesare fiecăruia. Modulele sunt afișate utilizatorilor în ordinea în care sunt 

declarate în fișierele YaML. Controller-ele MCF care suportă request-urile asincrone 

trebuie să facă următoarele trei lucruri: să apeleze metoda 

BaseModuleConfigController::setupAsynchronousRequest(), care returnează un 

DeferredResult; să returneze un DeferredResult din metoda controller-ului anterior și să 

adnoteze metoda controller-ului cu @RequestBody, astfel: 

 

@ModuleConfigAware 
@RequestMapping({"/parallel"}) 
@ResponseBody  
 private DeferredResult<String> getAsyncPages(HttpServletRequest request, 
       HttpServletResponse response, Model model) { 

        super.setupCommonElements(model, request); 
        return super.setupAsynchronousRequest(request); 

} 
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5.6.4. Pachetul concurrent 

Fault-Tolerance-Framework-ul a fost construit să facă față concurenței de nivel 

înalt, atât la nivel de request-uri primite cât și la nivel de apeluri ale serviciilor externe. 

Un singur request web, de obicei, necesită mai multe apeluri către diverse servicii externe 

pentru a retrage datele care ajută la construirea paginii. Framework-ul Task ușurează 

această muncă cu cât mai mult paralelism posibil. MVC-ul asincron reduce folosirea 

resurselor și îmbunătățește concurența request-urilor care trebuie să aștepte o perioadă 

lungă de timp după datele unui anumit serviciu.  

Acest pachet pune la dispoziție următoarele clase principale prin intermediul 

cărora se asigură un nivel ridicat de paralelism : 

 

 ThreadLocalCorrelationId 
Această clasă oferă câteva metode statice folosite pentru a accesa correlation id-

ul pentru requestul curent.  

 

 Tasks 
Framework-ul Task în Fault-Tolerance-Framework oferă un mecanism de a 

aduce, a agrega și a transforma datele de la diverse servicii înainte ca acestea să fie 

transferate template-ului de pagină spre redare. Aceste task-uri pot fii configurate prin 

Module Configuration Framework în cazurile simple, sau prin folosirea Delegates-urilor 

acolo unde este nevoie de flow-uri de execuție mai complexe. 

Un Task este ceva ce trebuie să fie executat: acesta primește zero sau mai multe 

date de intrare și le convertește în date de ieșire. Toate task-urile produc un rezultate, 

reprezentat de un obiect de tipul Future. Exemple: popularea unui set de market-uri cu 

prețurile curente sau retragerea detaliilor contului unui utilizator. 

 

 Delegate 
Un Delegate execută un set de operații de business, modulele sau operațiile la 

nivelul unei pagini. Fiecare dintre metodele sale va configur o execuție pentru a produce 

un rezultat și pentru a returna manipulatorul de tipul Future pentru acest rezultat. 

Delegate-ul va apela task-uri sau alți Delegates ca și parte a execuției pe care a creat-o 

5.6.5. Pachetul context 

Acest pachet conține clase esențiale stabilirii contextului unei aplicații. Interfața 

ContextSource, permite obiectelor să fie expuse configurației de YAML. Aceasta se 

folosește ca și adnotare pe clasa RequestContext (descrie contextul unui request 

particular) pentru a specifica faptul că această clasă este utilizată de Module 

Configuration Framework. Atributele descrise prin intermediul unei instanțe a clasei 

RequestContext vor determina configurația ce trebuie aplicată la redarea paginilor 

(configurația este făcută în funcție de tipul request-ului, care poate fii request ajax sau 

request de resurse). 
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5.6.6. Pachetul seo 

Platforma Fault-Tolerance-Framework oferă funcționalități de SEO care pot fii 

personalizate în funcție de specificul aplicațiilor. Acestea sunt posibile datorită pachetului 

de seo, care pune la dispoziție: Titluri de pagină dinamice, Meta Descrieri și Tag-uri H1. 

Pentru îmbunătățirea rezultatelor de căutare, toate paginile ar trebui să aibe un 

titlu, o meta-descriere și un tag H1. Toate acestea sunt oferite de MCF prin specificarea 

implementării unei SEOStrategy pentru a fii folosită pe fiecare pagină. Aceasta este 

specificată în fișierul page.yml după cum urmează: 

 

- default-settings: 
    seo.strategy: "myDefaultSEOStrategy" # this is the name of the Spring bean to use 
- settings: 
    criteria.path: "/some/other/page" 
    seo.strategy: "someOtherSEOStrategy" # this is the name of the Spring bean to use 

 

Important este faptul că o strategie default este furnizată pentru toate paginile în 

exemplul de mai sus, dar o anumită pagină poate suprascrie această strategie default cu 

una mult mai specifică în conformitate cu cerințele sale. Aceasta este disponibilă pe 

fiecare pagină în parte astfel (exemplu din Freemarker):  

 

<html> 
    <head> 
        <title>${platform.seoStrategy.title}</title> 
        <meta name="description" content="${platform.seoStrategy.metaDescription}"> 
    </head> 
    <body> 
        <h1>${platform.seoStrategy.h1}</h1> 
        <!-- page content --> 
    </body> 
</html> 
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Capitolul 6. Testare şi Validare 

Pentru testarea platformei java Fault-Tolerance-Framework am dezvoltat o 

aplicație web de test, aplicație construită urmând pașii din manualul de utilizare descris în 

secțiunea următoare. Această aplicație are denumire test-web-app, așadar în continuare 

vom face referire la denumirea ei. Aplicația test-web-app are un controller simplu care 

extinde clasa BaseModuleConfigurationController din Fault-Tolerance-Framework, ceea 

ce face posibilă configurarea modulelor paginilor cu resursele comune, puse la dispoziție 

de framework-ul dezvoltat în această lucrare. Descrierea acestui controler de configurare 

este făcută la secțiunea anterioară. Deasemenea, cu ajutorul clasei GetDemoLinks care 

extinde clasa Task (vezi Capitolul 5), se redau concurent paginile disponibile în test-web-

app. După cum se poate observa din imaginea următoare avem trei link-uri (Hello World, 

Circuit Breaker, Feature Throttling), fiecare reprezentând o pagină separată, așadar este 

vorba de trei module.  

 

 
  Figura 6.1. Pagina principală a aplicației test-web-app 

 

Pagina de mai sus este alcătuită, cu ajutorul MCF-ului și a template-ului 

fremarker din Fault-Tolerance-Framework, din secțiuni redate paralel, astfel: avem 

header-ul paginii cu logo-ul Universității Tehnice și textul ”Welcome Demo”, conținutul 

pagini reprezentat printr-o altă secțiune și secțiunea încadrată cu cele trei link-uri Demo 

Pages. Se poate observa ușurința în construcția paginilor folosind beneficiilor fremarker-

ului și a MCF-ului. Astfel, dacă avem nevoie să adăugăm o pagină nouă în aplicația de 

test, este suficient să ne definim un nou modul după patern-ul existent și să o configurăm 

după necesități, fără a ne îngrijora de partea de redare a paginilor și de expunerea lor spre 

utilizatori (de acest lucru se ocupă Fault-Tolerance-Framework).  
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  Figura 6.2. Prima pagină de demo a test-web-app-ului 

 

Pagina din Figura 6.2. este una comună oferită de Fault-Tolerance-Framework 

tuturor aplicațiilor care se integrează cu acesta. Cu ajutorul modulului de desktop-ui care 

generează resursele din overlays, se afișează mesajul din imaginea cu Hello World a 

acestei pagini. Modul de funcționare al overlays-urilor este descris în detaliu în capitolul 

anterior.  

 

 
Figura 6.3. Pagina destinată demonstrării funționării modulului circuit-breaker-

library din Fault-Tolerance-Framework  



Capitolul 6 

51 

 

 
Figura 6.4. Pagină care surprinde pattern-ul Circuit Breaker în acțiune 

 

Paginile din figurile anterioare au capacitatea de a demonstra funcționalitatea 

librăriei circuit-breaker din Fault-Tolerance-Framework. Pentru a demonstra capabilitatea 

circuit-breaker-ului dezvoltat, s-a ales o componentă externă aplicației web și se pornesc 

un număr de zece thread-uri simultan care apelează o operației a acestei componente. 

Pragul care constituie numărul maxim de request-uri ce se pot efectua asupra operației 

respective la un moment dat este setat la 30. Astfel pragul curent o să varieze între zero și 

unu, indicând circuit-breaker-ul faptul că încă se mai pot efectua și alte acțiuni asupra 

operației serviciului extern (AlwaysAllowAction()).   

 

 
Figura 6.5. Pagină destinată demonstrării funționării modulului feature-throttling 

din Fault-Tolerance-Framework 
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Figura 6.6. Pagină care surprinde pattern-ul Feature Throttle în acțiune 

 

Prin figurile anterioare se poate demonstra funcționalitatea librăriei feature-

throttle din Fault-Tolerance-Framework. Inițial pagina nu are setat nici un toggle, astfel 

testul apare scris normal, pe font negru. În cea de-a doua imagine putem observa că a fost 

aplicat un toggle din parametrul queryString din URL (consultați secțiuna următoare 

pentru a vedea cum funcționează proprietatea criteria-overrides).  

 

 
Figura 6.7. Imagine a consolei JMX cu atributele expuse 
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După cum am menționat și în capitolele anterioare, platforma Fault-Tolerance-

Framework îți permite expunerea și controlarea unor atribute și metrici de performanță 

prin intermediul consolei JMX. În imaginea de mai sus se poate observa cum apăsând 

click pe butonul cu getMode() s-a deschis o nouă fereastră care specifică în ce stare se 

află circuit-breaker-ul (STEALTH). Deasemenea, putem observa, în stânga, și celelalte 

operații expuse prin intermediul acestei interfețe, unele având capacitatea de a modifica 

anumite valori ale stării obiectelor, precum setMaxConnections().  

La nivel de framework, pentru testarea claselor, s-au realizat unit teste cu ajutorul 

framework-ului mockito și a librăriei testng. Mockito este un framework de mocking, care 

are la bază platforma Java și este utilizat pentru unit teste în aplicațiile Java. Astfel, cu 

ajutorul framework-ului mockito am creat obiecte care mimează comportamentul 

obiectelor reale, iar cu ajutorul librăriei testng am verificat valorile curente a diferitelor 

obiecte față de cele așteptate.  
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Capitolul 7. Manual de Instalare si Utilizare 

În acest capitol vom descrie pas cu pas ceea ce trebuie să setăm la nivelul unei 

aplicații Java pentru a utiliza framework-ul descris anterior.  

7.1. Setup  

În continuare vom dezvolta o aplicație web Java, folosind Maven, Spring și 

Tomcat. Mediul de lucru utilizat este Intellij IDEA, dar puteți la fel de bine să utilizați un 

alt mediu precum Eclipse sau orice alt IDE, care oferă suport pentru Maven. 

7.1.1. Prerechizite 

 Instalați Java și setați variabilele de mediu (JAVA_HOME). Utilzați ultima 

versiune de JDK7 sau JDK8. 

 Descărcați și dezarhivați Maven 3 

 Setați variabila de mediu astfel încât să acceseze rădăcina directorului de Maven 

 Descarcați settings.xml-ul și adăugați-l în directorul de Maven ~/.m2 

Notă: În cazul în care folosiți IntelliJ IDEA, urmați în continuare pașii de la 

secțiunile următoare. 

7.1.2. Setare Tomcat 

Pas#1. Instalați versiunea 7 de Tomcat. Asigurați-vă că ați descărcat o versiune 

mai mare de 7.0.27. 

Pas#2. În interiorul $TOMCAT_ROOT/conf/Catalina/localhost, creați un fișier 

ROOT.xml(acesta nu este necesar dacă rulați Tomcat din InteliJ). 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Context 
        docBase="$ROOT_TO_WAR/<your-app>-<your-version>.war" 
        crossContext="true" 
        unpackWAR="false" 
        reloadable="true" 
        path=""> 
</Context> 

 

7.1.3. Setare IntelliJ 

Pentru a configura Tomcat-ul în IntelliJ, mergeți în meniu la File -> Settings 

->Application Servers (sub Build Execution și Deployment). Apoi creați o nouă 

configurație Application Server (click pe Add, apoi setați Tomcat home-ul spre noul 

director de instalare al aplicației). 
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După aceasta, creați o configurație de run/denug Tomcat: 

 Adăugați CATALINA_OPTS ca și parametru VM. 

 

set CATALINA_OPTS = -Xms512m -Xmx512m -XX:MaxPermSize = 128m                               
-DHOSTNAME=localhost -Djava.net.preferIPv4Stack=true  
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=9000  
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false  
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false  
-Dorg.apache.tomcat.util.http.ServerCookie.ALLOW_EQUALS_IN_VALUE=true  
-Dorg.apache.tomcat.util.http.ServerCookie.ALLOW_HTTP_SEPARATORS_IN_V0=true 
-javaagent:</path/to/local/maven/repo>/org/aspectj/aspectjweaver/1.8.2/aspectjweaver-1.8.2.jar  

 

 Sub tabul de deployment, adăugați war-ul aplicației. 

7.2. Ce aplicație de test dezvoltăm? 

Ne propunem să dezvoltăm o aplicație web minimală bazată pe Fault-Tolerance-

Framework-ul descris în capitolele anterioare.  

7.3. Project Setup 

7.3.1. Crearea unui proiect Maven 

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să vă creați un proiect nou Mave. Noi 

am folosit maven-archetype-webapp pentru a ne genera structura proeictului inițial, 

astfel: mvn archetype:generate -DgroupId=com.utcluj.test -DartifactId=getting-started 
-Dversion=1.0-SNAPSHOT -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp 
 

Acest archetype este, din nefericire, puțin vechi și va trebui să ștergem din 

pom.xml elementele  <dependencies> și <build>. Fișierul  pom.xml ar trebui să arate 

acum în felul următor: 

 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-
v4_0_0.xsd"> 
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
    <groupId>com.utcluj.test</groupId> 
    <artifactId>getting-started</artifactId> 
    <packaging>war</packaging> 
    <version>1.0-SNAPSHOT</version> 
    <name>getting-started</name> 
</project> 
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Deasemenea, trebuie să schimbăm fișierul web.xml deoarece trebuie să folosim 

Servlet 3.0 în loc de 2.3. Acesta ar trebui să arate în felul următor: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app 
        xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
        version="3.0" 
        xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee   
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"> 
    <display-name>getting-started</display-name> 
</web-app> 

 

Acum va trebui să creăm o configurație de Tomcat pentru noua aplicație web  în 

Intelij. O vom folosi din nou mai târziu. Pentru început, tot ce trebuie să facem este să 

selectăm tabul de Deployment și să adăugăm artefactul getting-started:war exploded la 

lista de artefacte ce trebuie deployed. Rulați această configurație nouă și confirmați faptul 

că aplicația funcționează corect (ar trebui să vedeți un mesaj cu ”Hello World!” atunci 

când accesați conținutul root). 

7.3.2. Adăugarea suportului pentru Spring 

Acum, pentru că avem deja o aplicație de bază funcționabilă, putem începe să 

adăugăm  alte funcționalități. Fault-Tolerance-Framework este construit pe baza 

framework-ului Spring (versiunea 3.2.x), deci trebuie să ne asigurăm că avem o aplicație 

bazată pe Spring cu care să începem. La fel ca și Spring-ul, mai există o serie de alte 

librării de care o să avem nevoie la dezvoltarea aplicației. Adăugați următoarele 

dependențe în proiectul dumneavoastră: 

 Spring Framework 

 Freemarker 

 Logging (SLF4J și Logback) 

 

Fișierul pom.xml al aplicației dumneavoastră ar trebui să conțină următoarele 

elemente:     

<properties> 
    <spring.version>3.2.13.RELEASE</spring.version> 
    <slf4j.version>1.7.21</slf4j.version> 
    <logback.version>1.1.7</logback.version> 
</properties> 
<dependencies> 
    <dependency> 
        <groupId>org.freemarker</groupId> 
        <artifactId>freemarker</artifactId> 
        <version>2.3.19</version> 
        <scope>runtime</scope> 
    </dependency> 
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    <dependency> 
        <groupId>javax.servlet</groupId> 
        <artifactId>javax.servlet-api</artifactId> 
        <version>3.0.1</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.springframework</groupId> 
        <artifactId>spring-core</artifactId> 
        <version>${spring.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.springframework</groupId> 
        <artifactId>spring-test</artifactId> 
        <version>${spring.version}</version> 
        <scope>test</scope> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.springframework</groupId> 
        <artifactId>spring-web</artifactId> 
        <version>${spring.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.springframework</groupId> 
        <artifactId>spring-context</artifactId> 
        <version>${spring.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.springframework</groupId> 
        <artifactId>spring-context-support</artifactId> 
        <version>${spring.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.springframework</groupId> 
        <artifactId>spring-beans</artifactId> 
        <version>${spring.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.slf4j</groupId> 
        <artifactId>slf4j-api</artifactId> 
        <version>${slf4j.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>org.slf4j</groupId> 
        <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId> 
        <version>${slf4j.version}</version> 
        <scope>runtime</scope> 
    </dependency> 
</dependencies> 

 

 

 

 

Notă: Versiunile selectate mai sus au fost alese astfel încât să fie aceleași ca și 

cele utilizate în Fault-Tolerance-Framework. Oricum, puteți suprascrie și utiliza versiuni 
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mai noi în funcție de cum aveți nevoie. Momentan Fault-Tolerance-framework utilizează 

Spring 3.2.13.RELEASE, dar sunteți liberi să suprascrieți și să utilizați Spring 4.x, de 

exemplu. Nu se recomandă să utilizați o versiune ma mică de 3.2.13 de Spring . 

 

Putem configura acum Spring-ul în fișierul web.xml. Aceasta este configurația 

standard de Spring MVC, iar web.xml-ul ar trebui să arate în felul următor: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app 
        xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
        version="3.0" 
        xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"> 
 
    <display-name>getting-started</display-name> 
 
    <context-param> 
        <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
        <param-value> 
            classpath:getting-started-application-context.xml 
        </param-value> 
    </context-param> 
 
    <listener> 
        <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class> 
    </listener> 
 
    <servlet> 
        <servlet-name>spring-servlet</servlet-name> 
        <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> 
        <init-param> 
            <param-name>useFileMappedBuffer</param-name> 
            <param-value>false</param-value> 
        </init-param> 
        <init-param> 
            <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
            <param-value>classpath:web-mvc-context.xml</param-value> 
        </init-param> 
        <init-param> 
            <param-name>threadContextInheritable</param-name> 
            <param-value>true</param-value> 
        </init-param> 
        <load-on-startup>1</load-on-startup> 
    </servlet> 
 
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>spring-servlet</servlet-name> 
        <url-pattern>/*</url-pattern> 
    </servlet-mapping> 
</web-app> 

 

Avem nevoie, deasemenea, să creem cele două fișiere pentru contextul aplicației 

de Spring: getting-started-application-context.xml și web-mvc-context.xml  în 
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src/main/resources. Pentru început vom lăsa fișierul  getting-started-application-

context.xml gol, iar web-mvc-context.xml va trebui să arate în felul următor: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" 
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd 
http://www.springframework.org/schema/mvc 
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.2.xsd"> 
 
    <mvc:annotation-driven/> 
    <mvc:default-servlet-handler/> 
    <mvc:view-controller path="/" view-name="index"/> 
 
    <bean id="freemarkerConfig" 
class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer"> 
        <property name="templateLoaderPath" value="/"/> 
        <property name="freemarkerSettings"> 
            <props> 
                <prop key="template_exception_handler">HTML_DEBUG</prop> 
            </props> 
        </property> 
    </bean> 
 
    <bean id="freeMarkerViewResolver" 
class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerViewResolver"> 
        <property name="cache" value="true"/> 
        <property name="prefix" value="/"/> 
        <property name="suffix" value=".ftl"/> 
        <property name="exposeSpringMacroHelpers" value="true"/> 
        <property name="order" value="1"/> 
        <property name="contentType" value="text/html;charset=UTF-8"/> 
    </bean> 
</beans> 

 

La final, se redenumește index.jsp cu index.ftl (pentru a putea folosi configurația 

Freemarker-ului în configurația de Spring) și se repornește aplicația în Tomcat pentru a 

verifica că aceasta încă mai funcționează. Nu ar trebui să existe diferențe vizuale. 
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7.3.3. Crearea unui Controller Spring 

Următorul pas constă în crearea unui Controller pentru aplicația dumneavoastră. 

Astfel, creați o nouă clasă java, de exemplu, com.utlcuj.test.DemoController, care ar 

trebui să arate în felul următor: 

 

@Controller 
public class DemoController { 
 
    @RequestMapping("/demo") 
    public void showPage(Model model) { 
        model.addAttribute("now", new Date().toString()); 
    }    
} 

 

Împreună cu acesta, creați un fișier nou demo.ftl, astfel: 

<html> 
     <body> 
          <h2>Demo</h2> 
          <p>It is now ${now}.</p> 
     </body> 
</html> 

 

În final, pentru ca Spring-ul că înregistreze automat la startup configurările de 

mai sus, trebuie să adăugăm o componentă de scanare în web-mvc-context.xml, astfel: 

<context:component-scan base-package="com.utcluj.test"/> 

  

Rulând din nou aplicația și navigând la /demo, ar trebui să vedem noua pagină cu 

timpul curent și data curentă. 

În acest moment avem o aplicație Spring MVC de bază, funcționabilă și vom 

continua prin adăugarea suportului pentru Fault-Tolerance-Framework peste această 

fundație. 
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7.4. Adăugarea suportului pentru Fault-Tolerance-Framework 

Primul lucru pe care trebuie să îl facem pentru a începe să folosim Fault-Tolerance-

Framework este să specificăm dependențele de care avem nevoie din acest framework. 

Următoarele schimbări ar trebui să ne ofere tot ce avem nevoie pentru acum: 

 

<properties> 
    <!-- declare your specific Fault-Tolerance-Framework version here --> 
    <fault.tolerance.fwk.version>${project.version}</ fault.tolerance.fwk.version > 
</properties> 
<dependencies> 
    <!—Fault-Tolerance-Framework --> 
    <dependency> 
        <groupId>com.utcluj.app</groupId> 
        <artifactId>web-utils</artifactId> 
        <version>${fault.tolerance.fwk.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>com.utcluj.app</groupId> 
        <artifactId>desktop-ui</artifactId> 
        <version>${fault.tolerance.fwk.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>com.utcluj.app</groupId> 
        <artifactId>performance-library</artifactId> 
        <version>${fault.tolerance.fwk.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>com.utcluj.app</groupId> 
        <artifactId>circuit-breaker-library</artifactId> 
        <version>${fault.tolerance.fwk.version}</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>com.utcluj.app</groupId> 
        <artifactId>feature-throttles</artifactId> 
        <version>${fault.tolerance.fwk.version}</version> 
    </dependency> 
</dependencies> 

 

7.4.1. Contextele aplicației 

Fault-Tolerance-Framework oferă un anumit număr de contexte de Spring 

preconfigurate ce trebuie utilizate în aplicația dumneavoastră. Modificați web.xml-ul 

astfel încât acesta să includă următoarele contexte: 

<context-param> 
    <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
    <param-value> 
        classpath:getting-started-application-context.xml, 
        classpath:web-application-context.xml, 
        classpath:monitor-context.xml 
    </param-value> 
</context-param> 
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7.4.2. Aspecte 

Fault-Tolerance-Framework utilizează Load-Time Weaving, ceea ce înseamnă că 

avem nevoie să adăugăm o opțiune de JVM în Tomcat-ul nostru la startup pentru ca totul 

să fie wired up într-un mod corect. Așadar, adăugați următoarea opțiune JVM în 

configurația de Tomcat: 

-javaagent:<path-to-instrumentation>/aspectjweaver-X.Y.Z.jar 

Deasemenea, avem nevoie de un fișier aop.xml în următorul director 

src/main/resources/META-INF/aop.xml, care să conțină instrucțiunile de Load-Time 

Weaving, așa cum sunt descrise în următoarea secțiune. 

7.4.3. Load-Time Weaving 

Aplicațiile care se bazează pe Fault-Tolerance-Framework trebuie să fie 

configurate cu AspectJ Load-Time Weaving pentru a funcționa corect. Load-Time 

Weaving este configurat în fișierul aop.xml al pachetelor aplicației, în folder-ul META-

INF. Acest fișier este folosit pentru a specifica aspectele ce trebuie „țesute”, precum și 

furnizarea instrucțiunilor generale weaver-ului (exemplu: output verbosity). Mai jos este 

un exemplu de cum ar trebui să arate acest fișier aop.xml: 

 

<aspectj> 
    <aspects> 
        <aspect name=" com.utcluj.app.web.config.ModuleConfigAspect"/> 
        <aspect name=" com.utcluj.app.circuitbreaker.CircuitBreakerAspect"/> 
    </aspects> 
    <weaver options="-verbose -showWeaveInfo"> 
        <include within=" com.utcluj.app..*"/> 
        <include within="org.apache.http.impl.conn.*"/> 
        <include within="org.springframework..*"/> 
        <exclude within="*..*CGLIB*"/> 
    </weaver> 
</aspectj> 

 

Pentru ca aplicația să ruleze, va trebuim să-i specificăm agentului de java să 

folosească instrumentarea. Acesta este oferit de AspectJ și poate fi referențiat din linia de 

comandă, folosind –javaagent:<path-to-instrumentation>/aspectjweaver-X.Y.Z.jar. 

7.4.4. Definirea bean-urilor și a resurselor 

Fault-Tolerance-Framework oferă implementări default pentru diferite beans-uri 

care sunt necesare pentru ca aplicația să funcționeze corect. În anumite cazuri, acest lucru 

nu este posibil și este lăsat la latitudinea dezvoltatorului software să își înregistreze 

beans-urile de care are nevoie. 

Fault-Tolerance-Framework utilizează diferite proprietăți pentru a sprijini 

configurația aplicației fără necesitatea de a o reporni. Aceste proprietăți sunt înregistrate 

într-un bean numit configProperties, astfel: 
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<bean id="configProperties" 
              class="org.springframework.beans.factory.config.PropertiesFactoryBean"> 
    <property name="locations"> 
        <list> 
            <value>classpath:fault-tolerance-fwk.properties</value> 
            <value>classpath:performance.properties</value> 
            <value>classpath:getting-started.properties</value> 
        </list> 
    </property> 
    <property name="properties"> 
        <props> 
            <!-- Provide your own application name here; this is used for JMX exposure --> 
            <prop key="jmx.app.name">Getting Started</prop> 
        </props> 
    </property> 
</bean> 

 

Primele două locații sunt fișiere de proprietăți oferite de Fault-Tolerance-

Framework. Fișierul getting-started.properties este fișierul de proprietăți al aplicației de 

test (va trebui să îl creați în src/main/resources).  

7.5. Crearea unui modul  Hello World 

Aplicațiile bazate pe Fault-Tolerance-Framework utilizează Module Configuration 

Framework (MCF) pentru a beneficia de avantajele cheie oferite de către acest 

framework, în special: modularitate, concurență, optimizarea resurselor și configurația. 

Această secțiune prezintă pas cu pas minimul necesar pentru a utiliza MCF în aplicația 

dumneavoastră, rezultatul fiind un modul simplu Hello World, care poate fi afișat 

utilizatorilor. 

7.5.1. Configurația de Spring 

Aici avem nevoie doar de fișierul web-mcf-context.xml descris în secțiunea 7.3.2. 

7.5.2. Configurația YAML 

Fișierele de configurare sunt scrise în YAML, folosind notația cu punct pentru a 

reprezenta structura unei mape imbricate. Este important să înțelegeți conceptele de bază 

despre cum funcționează YAML-ul pentru a putea înțelege pe deplin sintaxa configurației 

următoare.  

Fiecare fișier de configurare conține două tipuri de intrări: 

 default-settings (exact unul per fișier) 

 settings (zero sau nici unul per fișier) 

Intrarea de default-settings conține setările care trebuie să se aplice fiecărui 

request. Nu trebuie să se specifice nici un criteriu în default-settings, acest lucru 

contrazice semantica și poate cauza confuzii. 

Intrările de tipul settings conțin un număr de criterii care sunt folosite pentru a 

evalua dacă blocul de setări este sau nu aplicat la fiecare request dat. Setările sunt 

procesate și aplicate în ordinea în care apar în fișier, astfel încât un bloc de setări adăugat 

mai târziu are potențialul de a suprascrie un bloc adăugat mai devreme în același fișier. 
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Fișierele default-settings și settings pot conține oricâte configurări de perechi 

cheie-valoare. Cheile sunt scrise folosind notația cu punct pentru a reflecta structura 

imbricată a cheilor. Valorile pot fii de orice tip (exemplu: string, boolean etc.). Parser-ul 

YAML va converti automat aceste valori la momentul citirii fișierului. 

Cheile modulului de configurare care încep cu namespace-ul ”config”, pot avea 

conținut dinamic definit prin utilizarea a ceea ce se numește Spring Expression Language 

(SpEL).  

Un exemplu de fișier de configurare este următorul: 

- default-settings: 
    services: ["market-object", "markets"] 
    config.marketDisplayType: "1x2" 
    config.remoteIP: "Remote IP Address is #{request.remoteAddr}" 
    loader.js.coupon.files: ["modules/coupon/coupon.js"] 
    loader.js.coupon.requires.js: ["module", "updatesmarkets"] 
    loader.css.coupon.files: ["modules/coupon/coupon.css"] 
    loader.css.coupon.requires.css: ["module"] 
    server.data.events.task: "getEventDataTask" 
    server.data.events.param.sports: "#{request.getParameter('userId')}" 

- settings: 
    criteria.id: "inplay-coupon" 
    config.name: "Inplay Coupon" 
    config.description: "module showing inplay markets" 
    config.title.key: "INPLAY" 
    config.visitorId: "#{userContext.visitorId}" 

În exemplul anterior, valoarea config.remoteIP-ului este o combinație de text 

normal și SpEL.  

MCF-ul se bazează pe fișiere de configurări care se află în diferite locații. În 

tabelul următor, Tabel 7.5.2.1, este explicat de ce fișierele sunt localizate într-un anumit 

loc sau altul și cum sunt încărcate aceste fișiere de către sistem. 

 
Location Type Description 

/webapp/WEB-
INF/config/platform.yml 

Platform Config Acest fișier conține nucleul configurației 
platformei care se aplică, în mod tipic, la 
nivel de pagină. 

/webapp/WEB-
INF/config/layouts.yml 

Layout Config Acest fișier conține informația comună de 
layout pentru toate paginile care folosesc 
un anumit layout dat. 

/webapp/WEB-
INF/config/page.yml 

Page Config Acest fișier conține configurația de layout 
de pagină. Aceasta este unită cu 
elementele comune din layouts.yml, cu 
mențiunea că valorile din page.yml le 
suprascriu pe cele din layouts.yml. 

/webapp/modules/ 
modules.yml 

Module Registry Acesta este un registru al tuturor tipurilor 
de module disponibile ce trebuie să fie 
referențiate în layout-ul de pagină (definit 
în platform.yml). Fiecare tip de modul are 
un ID de modul unic care corespunde cu 
ID-ul modulului folosit în propria 
configurație de module. Aceste ID-uri 
trebuie să se protrivească pentru cs 
configurația sistemului să găsească și să 
încarce modulul corect. 
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/webapp/modules/<moduleTy
pe>/<moduleType>.yml 

Module Config Fiecare modul are propria configurație de 
fișier care se află în concordanță cu 
structura de nume data. Acest fișier 
conține configurația pentru toate tipurile de 
module date. Fiecărui tip de modul i se 
asociază un ID de modul pentru al distinge 
de alte tipuri ale aceluiași modul. ID-ul unui 
modul trebuie să fie unic în întreaga 
aplicație, fiindcă toate tipurile de module 
sunt declarate în registrul de module. 
Fișierele de configurare ale unui modul 
sunt plasate împreună cu templates-urile 
asociate lor și alte resurse pentru 
dezvoltarea ușoară și conțin toate 
schimbările unui modul într-un singur 
folder. 

/webapp/services/services.ym
l 

Service Registry Acesta este un registru al tuturor tipurilor 
de servicii disponibile care urmează să fie 
referențiate din alte configurații (de obicei 
în fișierul module.configuration). Fiecărui 
tip de serviciu ii se asociază un ID unic 
care corespunde cu ID-urile serviciilor 
definite în propriile fișiere de configurări. 
Aceste ID-uri trebuie să se potrivească 
astfel încât configurația sistemului să le 
găsească și să le poată încărca corect. 

/webapp/services/<serviceTy
pe>/<serviceType>.yml 

Service Config Fiecare serviciu are propriul fișier de 
configurare, conform structurii de nume 
dat. Acest fișier conține configurația pentru 
toate tipurile unui serviciu dat. Fiecărui tip 
de serviciu i se asociază un ID pentru a-l 
distinge de celelalte tipuri din cadrul 
aceluiași serviciu. Un asemenea ID trebuie 
să fie unic la nivel de aplicație deoarece 
toate tipurile de servicii sunt declarate în 
același registru. 

Tabel 7.1. Tipurile de fișiere și locațiile acestora 

 

La startup, MCF încarcă toate fișierele de configurare în următoarea ordine: 

 Platform Config 

 Layout Config 

 Page Config 

 Module Registry – după ce acest fișier a fost încărcat, este parsat pentru toate 

modulele ce trebuie încărcate(dacă un modul nu este definit în module registry, 

configurația acestuia nu va fii încărcată). 

 Module Config – se încarcă fiecare modul definit în module registry. 

 Service Registry – după ce acest fișier a fost încărcat, este parsat pentru toate 

serviciile ce trebuie încărcate(dacă un serviciu nu este definit în acest registru, 

configurația sa nu va fii încărcată).  

 Service Config – vor fii încărcate toate serviciile definite în service registry. 



Capitolul 7 

66 

 

7.5.3. Crearea unui modul 

Atributele MCF sunt folosite pentru a evalua un anumit criteriu și trebuie să fie 

definite în contextul aplicației al fiecărei aplicații web bazate pe Fault-Tolerance-

Framework, după cum urmează: 

<!-- Criteria to be used in MCF --> 
<mcf:attributes> 
    <bean class="yourpackage.YourAttribute"/> 
    <!-- Add here required attributes --> 
</mcf:attributes> 

 

Fault-Tolerance-Framework înregistrează, by default, atributele ID și path. 

Aplicația va arunca o excepție la start-up dacă aceste beans-uri sunt întregistrate explicit 

ca și atribute. 

Aplicațiile web bazate pe Fault-Tolerance-Framework  pot beneficia de atribute 

personalizate, prin extinderea clasei RequestContextAttribute și înregistrarea bean-urilor 

atributelor în lista de atribute. 

 

Prioritatea atributelor 

Atributele  MCF sunt adnotate cu @Order  și evaluate în funcție de prioritatea lor 

în ordine crescătoare (@Order(0) o să fie evaluată înainte de @Order(10)). Dacă nu se 

specifică nici o ordine , atributul va avea precedența cea mai scăzută. Datorită faptului că 

atributele sunt târziu inițializate(valoarea lor se setează în contextul request-ului doar 

dacă atributul este utilizat), complexitatea  ar trebui să ia în considerare atât configurația 

cât și validarea. 

 

Criteria Overrides 

Există posibilitatea să suprascriem un anumit criteriu printr-un parametru 

querystring. Parametrul trebuie să aibe următoarea sintaxă: criteria-overrides=criteria-

name|value, criteria-name|value. Un exemplu este următorul:  

?criteria-overrides=criteria.countryCode|ro 

 

Tracking Criteria Overrides 

Clasa RequestContext pune la dispoziție următoarele metode care pot fii folosite 

pentru a urmări statusul unui criteriu suprascris. 

 getAttribute(String attributeName) – returnează valoarea curentă a atributelor. 

 getOriginalAttribute(String attributeName) – returnează valoarea originală a 

atributelor și este utilă atunci când vrem să aflăm valoarea originală a unui atribut 

pentru a determina dacă aceasta a fost suprascrisă. 

 isAttributeOverriden(String attributeName) – determină dacă atributul a fost 

suprascris sau nu. 
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Capitolul 8. Concluzii și dezvoltări ulterioare 

Această lucrare de specialitate a avut ca obiectiv principal dezvoltarea unui 

framework pentru platforma Java care să trateze toleranța la defecte a sistemelor 

distribuite. Construirea acestuia a avut în vedere câteva caracteristici esențiale, necesare 

oricărei aplicații web complexe, și anume: concurența, modularitatea, configurarea ușoară 

la nivel de pagini și disponibilitatea aplicațiilor web. Astfel, în Fault-Tolerance-

Framework, concurența se realizează prin intermediul așa numitelor task-uri (Tasks) și a 

Module Configuration Framework-ului. Acestea permit redarea și procesarea în paralel a  

diferitelor secțiuni ale unei pagini. Datorită faptului că se utilizează configurația de 

YaML și template-ul de freemarker, adăugarea unor noi pagini devine ușor de manipulat 

de către orice dezvoltator software. Modularitatea framework-ului dezvoltat se asigură 

prin intermediul configurației de maven, care permite încapsularea diferitelor librării 

pentru toleranța la erori a sistemelor distribuite sub formă de module. Astfel, adăugarea 

unor noi librării pentru implementarea altor pattern-uri arhitecturale, devine ușoară, fără a 

fii nevoie de modificări ale resurselor existente. Disponibilitatea aplicațiilor web este 

garantata prin cele două librării incluse în framework, și anume: circuit-breaker-library și 

feature-thottling-library.  

Conceptul de Circuit Breaker din frameworkul Fault-Tolerance este puțin diferit 

față de cele existente deja pe piață, afirmație ce urmează a fi demonstrată în cele ce 

urmează. În primul rând, acesta permite măsurarea continuă a stării circuitului, ci nu este 

doar un binar de tipul on/off. Deasemenea, permite recuperarea automată din erori, și nu 

necesită o resetare manunală așa cum am fost obișnuiți până acum. Mai mult, în 

comparație cu librăriile cunoscute până acum, care implementează design pattern-ul 

Circuit Breaker, soluția oferită de Fault-Tolerance-Framework permite expunerea unor 

metrici de performanță, cum ar fii media request-urilor efectuate către o componentă 

externă critică, prin intermediul interfeței de JMX.  

Deasemenea, librăria de feature thorttling oferită de acest framework este simplă 

și ușor de integrat la nivelul oricărei aplicații web. Este nevoie doar de o dependență în 

configurarea de maven pentru a beneficia de această funcționalitate. Mai mult 

manipularea unui toggle se realizează prin intermediul unui parametru queryString 

concatenat la url-ul unei pagini. Astfel, lista de toggle-uri active se stochează pe sesiunea 

unui cookie astfel încât să nu fim nevoiți să specificăm acest queryString la fiecare 

request. 

În concluzie, Fault-Tolerance-Framework acoperă caracteristicile de bază 

minimale necesare unui framework pentru toleranță la erori. Datorită faptului că 

framework-ul este modular, iar adăugarea unui nou modul este posibilă fără schimbări la 

nivelul implementărilor existente, ca și dezvoltare ulterioară am putea lua în considerarea 

adăugarea unor noi module care să ofere suportul necesar aplicațiilor web pentru login, 

respectiv logout. O altă dezvoltare viitoare posibilă este adăugarea unui modul la nivelul 

framework-ului care să ne permită detectarea dispozitivelor de pe care se fac request-urile 

către o aplicație bazată pe Fault-Tolerance-Framework, astfel încât redarea paginilor să se 

facă diferit în funcție de tipul dispozitivului (telefon, tabletă, desktop etc).
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Anexa 1. Glosar de termeni 

Termen            Explicație 

jdk Java Development Kit 

mcf Module Configuration Framework 

yaml Ain't Markup Language 

spel  Spring Expression Language 

debug Depănarea unui program software cu ajutorul unui tool. 

request Cerere/apel al unui serviciu software. 

timeout Expirarea timpului de așteptare. 

ant Este un build tool de automatizare pentru Java. 

ajax Asynchronous JavaScript and XML. Este folosit de către obiectele 

XMLHttpRequest pentru a comunica cu server-ul. 

xml eXtensible Markup Language. Este un limbaj de markup precum HTML-ul. 
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