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Abstract

O sistema Appia fornece um conjunto de
serviços de filiaç̃ao e comunicaç̃ao em grupo
para a concretizaç̃ao de servidores replicados
fiáveis. Para exercitar a sua utilização prop̃oe-se
a realizaç̃ao de um servidor replicado contendo
um conjunto de registos armezando, cada um, um
inteiro. Pretende-se uma implementação que su-
porte propagaç̃ao melhor-esforço e propagação
atómica de comandos de leitura e escrita nos reg-
istos

1. Introdução

O aumento do ńumero de utlizadores de sis-
temas em rede bem como a disseminação destes
sistemas por v́ariasáreas de actividade teve como
conseqûencia a necessidade de se criarem mecan-
ismos que permitissem replicar a informação ex-
istente neste tipo de sistemas. Esta necessidade
adv́em do facto de ser importante aumentar a
toler̂ancia a faltas por forma a colmatar as insu-
ficiências pŕoprias dos sistemas distribuı́do, muito
propensos a falhas. A replicação permite manter
um reposit́orio fiável de informaç̃ao ao diminuir
o número de pontos de falha crı́ticos no sistema
distribúıdo.

Em sistemas replicadośe importante definir
funcionalidades que permitam a comunicação en-
tre os v́arios reposit́orios constitúıntes dum sis-

tema de forma a garantir a coerência e con-
sist̂encia da informaç̃ao comum. O sistema Appia
resolve este problema fornecendo vários protoco-
los para implementação de tais funcionalidades.

O sistema Appiaé uma extens̃ao de proto-
colos de comunicação conhecidos (TCP, UDP,
etc.) que permite a utilização destes num con-
texto de informaç̃ao replicada. O Appia tem um
design modular o que permite que a plataforma
de comunicaç̃ao seja independente de qualquer
componente aplicacional que se pretenda desen-
volver sobre o Appia. Mas o carácter inovador
do Appia ñao se relaciona com a sua modular-
idade, visto existirem sistemas semelhantes que
possuem esta qualidade. A inovação consiste na
possibilidade de se coordenarem múltiplos canais
estabelecendo-se regras para as suas interacções.

Para se testarem essas capacidades, pretende-
se desenvolver um sistema Appia para a gestão de
acessos de leitura e escrita a registos num sistema
replicado, de duas formas diferentes: melhor-
esforço e at́omica.

O acesso melhor-esforço consistem em es-
critas e leituras de registos simultaneamenteà
actualizaç̃ao das ŕeplicas o que permite acessos a
réplicas desactualizadas.

O acesso atómico distingue-se do anterior por
obrigar a que cada leitura e escrita se faça so-
bre ŕeplicas actualizadas, não permitindo, con-
sequentemente, que se faça a actualização das
réplicas simult̂aneamente a leituras ou escritas.



Este artigo cont́em a especificação da arqui-
tectura Appia que se achou adequada para a
implementaç̃ao acima descrita e encontra-se or-
ganizado da seguinte forma: a primeira secção é
a introduç̃ao, a segunda secção inclui um resumo
extendido da aplicação e a terceira secção cont́em
uma conclus̃ao e algumas consideraçõesà cerca
do trabalho futuro.

2. Resumo Extendido

Como j́a foi referido nas secções anteriores,
o uso de servidores replicados para tratamento
e armazenamento de informação est́a em cresci-
mento, quer por motivos de redução de carga na
rede ou por motivos de aumento da disponibili-
dade de serviços. Desta forma, será tambem nessa
vertente que se irá desenvolver este projecto, cuja
descriç̃ao se apresenta nos capı́tulos seguintes.
Pretende-se a realização de um servidor repli-
cado, que tenha a capacidade de armazenar um
conjunto de registos. Por sua vez cada um desses
registos armazena um inteiro. Os clientes que
ter̃ao acesso a este servidor, poderão realizar dois
tipos de operaç̃oes: Uma de escrita e uma de
leitura. A opç̃ao de leitura consiste no acesso
ao valor inteiro que o servidor contem nesse mo-
mento, num dado registo. Para a opção de es-
crita, o cliente indica qual o registo que quer al-
terar, e o valor a inserir no mesmo. O servidor
ficaŕa encarregado de transmitir a alteração pelas
varias ŕeplicas que o constituem.́E de salientar
que a replicaç̃ao do servidoŕe totalmente traspar-
ente para o cliente, istóe, o cliente apenas visu-
aliza o servidor como uma unica entidade, inde-
pendentemente do número de ŕeplicas que pos-
sam existir, ou das suas diferentes localizações
geogŕaficas. Para desenvolver este modelo, são
contudo necessários alguns cuidados, como por
exemplo o tratamento de situações como a falha
ou reintegraç̃ao de um dos servidores. Num breve
exemplo, podemos observar que após a falha de
um dos servidores, o servidor replicado tem que
se manter activo, e ao mesmo tempo manter os

dados consistentes. Ou por outro lado, no caso
da reintegraç̃ao de um servidor no grupo, há que
actualizar a informaç̃ao do mesmo com a que
consta no grupo. No que se refere aos acessos
à informaç̃ao contida no servidor, vão ser de-
senvolvidos dois ḿetodos. O primeiro baseia-se
num acesso livre aos registos do servidor. Qual-
quer cliente pode aceder aos dados do servidor,
quer em modo de leitura ou em modo de escrita,
sem qualquer tipo de restrição. Istoé um cliente
pode escrever um valor num registo num dado in-
stante, e por sua vez outro cliente pode ler esse
mesmo registo e obter ainda o valor antigo (o
cliente contactou um servidor cujo registo ainda
não tinha sido actualizado). No segundo método
tem que haver atomicidade nas acções efecuadas
pelos clientes no servidor. Quando um cliente es-
creve um valor num registo do servidor, esse valor
tem que ser propagado pelas diferentes réplicas,
de forma a que qualquer cliente que aceda a esse
registo obtenha sempre o valor já actualizado.

Depois desta introdução aos cuidados a ter
com um servidor replicado (falha/reintegração de
réplicas e controle do acesso concorrente aos reg-
istos de inteiros) segue-se um esboço da arquitec-
tura do servidor a desenvolver:

ApplSupportLayer
TotalAbcastLayer

VSyncLayer
StableUniformLayer

HealLayer
InterLayer
IntraLayer

SuspectLayer
MergeOutLayer
GossipOutLayer

GroupBottomLayer
TCPCompleteLayer

Decidiu-se elaborar este desenho com base nos
relat́orios de anos anteriores e na documentação
dispońıvel, o que nos levou a adoptar as camadas
GroupBottomLayer, GossipOutLayer, MergeOut-
Layer, SuspectLayer, HealLayer, InterLayer, Sta-
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bleUniformLayer, IntraLayer e VSyncLayer, co-
muns a todas as pilhas que vimos por serem
imprescindiveis para a implementação da pilha
de protocolos e consequentemente so sistema
Appia. Quantoàs camadas restantes: optou-
se pela TCPCompleteLayer por ser preferı́vel
basear a comunicação no protocolo TCP por ser
mais fíavel que o UDP o quée coerente com
o proṕosito do projecto; optou-se pela camada
TotalAbcastLayer por ser uma implementação j́a
feita de uma camada que garande ordem to-
tal na entrega das mensagens, imprenscindı́vel
para um acesso atómico; optou-se finalmente pela
camada ApplSupportLayer para separar as fun-
cionalidades de cada servidor réplica da pilha de
protocolos Appia subjacente a cada um.

3. Conclus̃ao e Trabalho Futuro

Nesta fase do desenvolvimento pretendeu-se
aprofundar os conceitos e os modelos associa-
dos ao sistema Appia, em particular, eà gest̃ao
de acesso e de informação em servidores repli-
cados. Foi dada particular relevânciaà escolha
da organizaç̃ao da pilha protocolar do Appia
tendo-se tentado desenvolvê-la de forma a que a
aplicaç̃ao dela resultante não requeira a utilizaç̃ao
de funcionalidades que não estejam j́a contem-
pladas no pacote Appia actual. Dada esta pre-
missa, decidiu-se usar a base comum a quase to-
das as pilhas Appia com comunicação persistente
- TCPCompleteLayer, GroupBottomLayer, Gos-
sipOutLayer, MergeOutLayer, SuspectLayer, In-
traLayer, InterLayer, HealLayer, StableUniform-
Layer, VSyncLayer - acrescentando-lhe a To-
talAbcastLayer para permitir o acesso atómico
e a ApplSupportLayer para fazer a ligação en-
tre as mensagens provenientes das camadas in-
feriores e os ḿetodos pŕoprios da aplicaç̃ao (ler
registo, escrever registo). Pretende-se futura-
mente, aproveitar o código dispońıvel referente
a cada uma destas camadas, modificando-o de
forma a servir o proṕosito da aplicaç̃ao a desen-
volver. Nesse sentido e numa primeira fase an-

terior à implementaç̃ao, proceder-se-á ao estudo
exaustivo das classes e funcionalidades disponi-
bilizadas na API do Appia, recorrendo, sem-
pre que posśıvel a implementaç̃oes que con-
tenham funcionalidades semelhantesàs de que
iremos necessitar na implementação do sistema.
A esta fase, seguir-se-á uma fase de desenho
onde se especificará mais pormenorizadamente a
arquitectura geral do sistema, fazendo, quando
necesśario, ajustes ao especificado neste primeiro
artigo. Finda essa fase proceder-se-á finalmente
a implementaç̃ao da arquitectura definida na fase
anterior contemplando ambas as formas de acesso
- melhor esforço e atómica.

References

http://appia.di.fc.ul.pt

3


