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Resumo

O avanço na tecnologia de computadores móveis, como /apfops e PDAs, tem permitido amplo acesso a diversos sistemas de informação distribuídos. O uso de computadores
móveis introduz novos desafios ao projeto e à implementação de aplicações em redes de

alta latência, que devem lidar com conectividade intermitente,desconexõesfreqüentes
e taxas de transmissão de dados baixas. Em particular, computadores móveis precisam
ter acesso à informação mesmo quando desconectados.

A replicação de dados é uma solução atraente para disponibilizar acesso a sistemas
de informação distribuídos em redes de alta latência. Nessa dissertação investigamos

a política de consistênciafraca Bayou, desenvolvidano Xerox PARCA. Políticas de re-

plicação com consistência fraca permitem que servidores distintos leiam e modifiquem
dados sem haver coordenaçãocontínua e explícita entre eles, aumentando a disponibilidade da informação. Bayou é inovador pois permite que aplicaçõescontrolem o
equilíbrio entre os graus de disponibilidade, inconsistênciae reconciliação dos dados,
através das políticas de usuário, que podem ser configuradaspara satisfazerem as necessidades específicas da aplicação.
Apresentamos o projeto e a implementação do sistema RMIRep, que fornece suporte

para o desenvolvimentoe a análise de mecanismosde consistência. Integramostrês
dessesmecanismos ao RMIRep: a política de réplicas independentes, a política de dados
totalmente sincronizados e uma adaptação da política Bayou. Realizamos experimentos

com as políticas total e Bayou em uma rede Ethernet e com uma conexãoPPP com
taxa de transmissão baixa.
Uma contribuição do sistema RMIRep é a integração de políticas de consistência
variadas em um ambientepopular, que pode co-existir com aplicaçõesde sistemas de
informação já existentes. RMIRep estende a hierarquia Java RMI para fornecer a
funcionalidade da replicação e consistência dos dados. Java RMI é um mecanismo de
invocão remota de métodos que dá suporte a objetos Java distribuídos. A aceitação
dessa tecnologia na indústria e o seu potencial para expansãoforam cruciais na nossa
decisão de adotá-la como sistema para o nosso projeto.

Abstract

Advances in the technology of mobilecomputers, such as laptops and PDAs, have
allowedaccess to a large number of distributed information systems. The use of these
computers imposes several restrictions on the design and implementation of applications in high-latency networks, which must now deal with intermittent connectivity,
frequentdisconnections, and low data transmission rates. In particular, mobile computers musa have access to the information even while disconnected.
Data replication is an attractive solution to allow access to distributed information
systems in high-latency networks. In this thesis we investigate a weak-consistency
policy called Bayou, developed at Xerox PARE. Weak-consistent replication allows
any ferver to read and modify the data without requiring synchronization with other
servers, and thus improves the availability of the information. Bayou is novel because
it a]]owsapp]ications to contro] the degreeof data availability, inconsistency,and the
frequency of reconciliation with other servers. This is done through user policies, which
can be tailored to a speci6c application domain.

We present the design and implementationof RMIRep, a system designedto aid in
the developmentand analysis of consistencymechanisms. We implementedthree consistency policies in RMIRep: independent replicam,totally synchronized replicam,and a
variant of Bayou. We experimented with Bayou and with the the total synchronization
policy in an Ethernet network, as well as with a PPP connection, in order to evaluate
the system performance.
A contribution of RMIRep is the integration of a number of consistency policies in a
popular framework, that can be used with the present information system applications.
RMIRep provides replication and consistency of objecto on top of Java RMI. Java RMI
is a removemethod invocation mechanismthat provides support for distributed Java
objects. The acceptance of Java RMI in the industry and its potential for expansion
werecrucial in our decision to adopt it as our base technology.
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Capítulo l

Introdução
O cotidiano de muitas pessoas tem sido transformado pelos avanços técnicos no
desenvolvimentode computadores móveis, como motel)ooX;s
e PDAs (PersonaZ Z)íg faZ
.4ssÍstants), que requerem comunicação via redes sem fio e pela acelerada queda de
preços dessescomponentes. Esses avanços permitirão o acesso a informações sobre o
trânsito de uma determinada região da cidade, a verificaçãodos horários atualizados
de vãos e das condiçõesdo tempo em outra cidade, o acessoa preços de instrumentos
financeiros e a informações dependentes de localização (Zocafion-dependent), como, por
exemplo, onde está o táxi mais próximo ]32].
Sistemas de informação em redes de alta latência, acessados por computadores
móveis, impõem várias restriçõesao sistema distribuídocorrespondente. Os dados
acessados pelos clientes devem estar disponíveis, ainda que não integralmente, na presença de falha de alguns dos servidores. Também é necessárioque o sistema forneça
suporte para acesso simultâneo aos dados por um grande número de usuários. Além
disso, o tempo de resposta de uma requisição do cliente deve ser pequeno e o sistema
deve ser capaz de funcionar em uma rede de baixa largura de banda, onde erros de
transmissão

ocorrem

frequentemente

1241.

Em alguns tipos de ambientes, como o de computadores móveis, a replicação dos

dados pode ser a única alternativa viável para disponibilizarserviços às aplicações
usuárias.

Em tais ambientes, a desconexão de computadores móveis é um aconteci-

mento inevitável, devido a vários fatores: o tráfego dos usuários desses aparelhos em
lugares como túneis ou cidades que estejam fora do alcance de operadoras de rede, o
alto custo financeiro de acessar redes de largura com banda baixa e também a fonte de
energia limitada desses computadores.
As características dos computadores móveis citadas sugerem que os dados sejam
distribuídos e replicados em unidades geograficamentedispersas. Em muitos casos,
gerenciadoresde bancos de dados distribuídos não resolvemo problema pois, embo-

1.1 Objetivo
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ra lidem com a distribuição,podem não se adequar a outros requisitosda aplicação,
como balanceamentoelevadode carga, elevada taxa de utilização e semântica transacional específica para um domínio. Conseqüentemente,em muitos casos, aspectos de
replicação e consistência devem ser tratados diretamente por essas aplicações.

1.1 Objetivo
Nessa dissertação trataremos do problema da replicaçãode dados em sistemas de
informação em redes de grande acesso, tal como a Internet. Replicação de dados entre
réplicas é uma solução atraente para disponibilização eficiente de dados em redes de

alta latência. No entanto,ela introduzo problemada inconsistência
dos dados: a

informação replicadaprecisa ser mantida consistentecom relação às outras réplicas.
A maneira específicapela qual essa consistência é alcançada é definida pela política
de consistência dos dados. Ela de6lne,entre outras coisas, a frequência com a qual
os dados são reconciliados,o número mínimo de servidoresque devemparticipar da
sessão de reconciliação e, caso não soja necessário que todos eles estejam presentes, os
servidores escolhidos para realizar essa reconciliação.

A escolha da política de consistência depende intimamente das necessidadesda aplicação. Nos últimos anos, políticas de consistência fracas têm despertado o interesse
de acadêmicos e da indústria por causa da flexibilidade que esses sistemas oferecem
a aplicações usuárias quanto à propagação dos dados. Em particular, as aplicações

usuárias passam a ter controlede quando fazer a reconciliaçãode dados e com que
servidores elas desejam fazer essa reconciliação, além da quantidade de dados a ser
reconciliado. Essa liberdade permite que aplicações com domínios distintos se utilizem
dos mesmos mecanismos de replicação. Políticas de consistência fraca oferecem vantagens que as qualificam como ótimas candidatas para a replicação de dados em sistemas
de informação acessados por computadores móveis.

O objetivo dessa dissertação é investigar um sistema de replicação adequado para
o tipo de rede em questão. Desenvolvemosuma política de consistênciafraca, baseada
no sistema Bayou l5, 64,741, para ser a principal política do nosso sistema. Bayou foi
desenvolvido no Xerox PARE (.vazo .4/to Researc/z Conter) e é baseado na reconciliação

de dados entre pares de réplicas. Ele provê suporte para progressona presençade falhas
de servidores e é adequado para uso em redes com largura de banda limitada. Bayou
é apresentado detalhadamente no próximo capítulo.
IPolíticas de replicação com consistência fraca permitem que servidores distintos leiam e modifiquem dados
sem haver coordenação contínua e explícita entre eles. Essas políticas asseguram que todos os servidores vão
tomai conhecimento dessas modificações em algum momento no futuro, ainda que, em certos instantes, é
possível que o estado de dois servidores quaisquer não estejam consistentes.

1.2 0 Sistema RMIRep
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O Sistema RMIRep

Embora inúmeras políticas de replicaçãoe consistênciafraca venhamsendo estu-

dadas e implementadas em ambientes específicos ou pouco conhecidos l29, 32, 33, 37j,

seria de grande proveito integrar algumas delas em um ambientepopular, que pudesse co-existir com aplicações de sistemas de informação já existentes. Um ótimo
candidato para essa integração é o sistema Java j1,391 e o mecanismo de invocação

remota de métodos (RMI l57,76,781)que Java oferece. Java e Java RMI são tecnologias que facilitam a construção de aplicaçõesdistribuídas em ambientesde rede e
plataformas heterogêneos (através do suporte fornecido pelas hierarquias j ava . rmi . +
e java.rmi.

. ferver.

'p, ferramenta

rmic e serviço rmi.registry).

A aceitação dessas

tecnologias na indústria e o seu potencial para expansão foram cruciais na nossa decisão

de adotá-las como sistema para o nosso projeto. Além disso, a heterogeneidadeque
Java provê facilita o desenvolvimento de sistemas para redes de computadores móveis,
visto que essas redes são compostas por diversas plataformas e tipos de conexão.
Nessa dissertação apresentamos o RMIRep, um sistema baseado no Java RMI que
fornecesuporte para a replicaçãode objetos. RMIRep foi projetado para uso em redes
de grande acesso, compostas por possivelmente centenas de usuários espalhados pelo
mundo. Sua principal funcionalidade é permitir que uma aplicação decida a política de
consistência de réplicas a ser usada, dentre as disponíveis. Essa política pode ser mudada em tempo de execução. Além disso, RMIRep pode ser usado como um arcabouço
para o desenvolvimentoe a análise de novas políticas de consistência.
A principal facilidade oriunda desse sistema é a gemi-transparência: o usuário constrói a aplicação sem considerar se os objetos serão replicados ou não. Réplicas têm
impacto na latência da execução dos métodos, que pode ser positivo (devido à disponibilização de serviços pelas réplicas, diminuindo a disputa por um mesmo objeto
e reduzindo os custos de acessoe tráfegona rede), ou negativo (pela necessidadede
manter as réplicas consistentes). Uma vez que a política de consistência seja denlnida,
todo o mecanismode replicaçãoHlcaescondidodo usuário.

1.3

Organização da Dissertação

Essa dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 2 apresentamosa
políticas de consistência total, a de réplicas independentese a política Bayou. Além
disso, discutimos algumas políticas de consistênciaque não foram implementadasno
RMIRep mas que têm recebido destaque na literatura. No capítulo 3 apresentamos o
mecanismo de chamada remota de procedimentos (RPC) e o sistema Java RMI. No
capítulo 4 apresentamos o sistema RMIRep:

1.3 Organização da Dissertação
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e A hierarquia de classesl
e A implementação das políticas de consistência;
e Uma discussão sobre a integração da funcionalidade do RMIRep ao sistema Java
KIWI;

e O modelo de funcionamentoda mudança dinâmica da política de consistêncial

e O tradutor automático de classesremotas
No capítulo 5 analisamos os testes realizados com as políticas de consistênciatotal e
Bayou. No capítulo 6 discutimos trabalhos relacionados e futuras linhas de pesquisa e
apresentamos as conclusões do nosso trabalho no capítulo 7.

Capítulo 2

Políticas de Consistência
Esse capítulo descreveo modelo das políticas de consistênciainvestigadasnesse
trabalho: réplicas independentes,total e Bayou. O contextoda replicaçãode dados
empregadopor nós é o mesmo usado por Wiesmann et al. 1771:um sistema composto
por um grupo de réplicas sobre as quais atualizaçõessão realizadaspor clientes. O

termo grupo de r(íp/ cas é usado nessa dissertação para denotar um conjunto de réplicas
que são mantidas consistentes e não envolve conceitos relacionados com o tópico de
comunicaçãode grupo j151. Concluímos o capítulo descrevendoalgumas políticas de
consistênciaque não foram implementadas no RMIRep, mas que têm recebido destaque
na literatura.
Gray et al. l27j classiülcampolíticas de consistência de acordo com dois parâmetros,
como mostra a figura 2.1. Um dos parâmetros é em quais réplicas atualizações podem
ser geradas (cópia primária versus updafe-euerg/where)e o segundo é quando a propagação de atualizações acontece (replicação forte (eager) versus fraca (Zazg/)). Todas
as políticas de consistência implementadas

no RMIRep

são do tipo update-euer3/where,

mas diferem quanto à rapidez com que as atualizaçõessão propagados. Políticas que
propagação de atualizações
8
N

Eager
Primary Copy

Lazy
Primary Copy

=

'u

Eager
Update Everywhere

=

Figura 2.1 Classificação de políticas de consistência
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implementamconsistênciafraca sacrificam a consistênciatotal entre as réplicas em
favor de uma disponibilidade de acesso aos dados maior, enquanto que as políticas de

consistência forte mantém as réplicas completamente consistentes em detrimento da
eficiênciade acesso. De acordo com essa classificação,as políticas Bayou e de réplicas
independentes são fracas, enquanto que a política total é forte.

2.1

Política de Réplicas Independentes

Uma possibilidade para suporte à replicação é manter réplicas totalmente independentes, não garantindo nenhuma consistência de dados. Nesse esquema, um servidor
pode alterar qualquer unidade de informação (no caso de sistemas distribuídos orientados a objetos, essa unidade equivalea um objeto) sem necessitarcomunicar essa
mudança a nenhum outro servidor. Lenz 1481classi6lcaessa técnica como uma política
com predicado de consistência fraca sem requisitos.
Essa política pode ser útil em sistemas que não requerem reconciliação entre réplicas
após a execução de operações. Um exemplo seria um banco de dados que armazenasse
informações imutáveis, como o código de uma interface gráfica, por exemplo. Clientes
podem ter alta confiança nos dados desse tipo de sistema, já que alterações raramente
são efetuadas no seu conteúdo. Além do mais, é essencialque a latência das operações

seja a mínima possível; justamente o que a política oferece. Em geral, no entanto, a
política de réplicas independentes não é adequada a sistemas de informação replicados,
uma vez que ela não oferece nenhum mecanismo para a convergênciados estados das
repilcas

2.2

Política de Replicação com Consistência Total

A política de consistência total mantém todas as réplicas disponíveis completamente sincronizadas. Todas as atualizações feitas por clientesem alguma das réplicas são
propagados a todas as réplicas disponíveis, de modo a produzir uma execução serÍa/ãzáue/:de atualizações (one-copa seria/ zaZ)Z fy j181), eliminando conflitos decorrentes
da concorrência de dados. Serialização ordena todas as atualizações do sistema de uma
maneira global e, portanto, cada réplica mantém exatamentea mesma visão do banco
de dados. Dessa maneira, a execuçãoserializável de atualizaçõessimula, do ponto de
vista do usuário, o funcionamento de um banco de dados com uma cópia única l4,71.
Apresentamos a seguir a definição da política de consistência total.
' O termo seriaZizálielé usado nessa dissertação para denotar o termo em inglês seHalizaóZe. Similarmente, os termos seriaZÍzação, serializado, desseriaZizado, serÍalizadar e desseHalizador referem-se às palavras
sedaZãzatÍon, ser aZázed,deseráaZized, seriaZázer e deseriaZázef.
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Considere uma unidade de informação z e servidores yl , y2, .., yn onde z encontrase replicado. A política de consistência total nos assegura que, assim que ocorrer uma
mudança relativa a z no banco de dados de qualquer um dos servidores b, l $ á 5; n,
ou seja, assim que X(]ç) mudar, essa mudança ocorrerá em todos os outros servidores
b, l 5; .j $ n,.j :# {. Além disso, enquanto o novo valor de X(z) não for propagado
para os outros servidores yÊ, yA(z), Vk estará indisponívelcaso ocorra algumachamada
local requisitando o valor dessa unidade de informação.
No caso de objetos distribuídos que não representam bancos de dados, as unidades
de informação são objetos, que são modificados através de métodos. A semântica da
consistênciatotal nessessistemas é similar: dados um objeto o e réplicas oi, o2,..., o.
desse objeto nos servidores yl,y2, ..., Xn, assim que um método m for executado em
o{, l 5; { 5; n, m é executado em oj, l $ .j 5; n,.j # i. Além disso, enquanto m não for
executadoem todas as réplicasde o, ok,Vk estará indisponívelpara invocaçõeslocais.
A política de consistência total garante o maior grau de consistência possível, dando
aos usuários a garantia de que os dados de um servidor estão consistentes com os demais
servidores. Por outro lado, as latências das operações nesse sistema podem ser muito
altas, já que para cada modificação de um objeto em um servidor são necessárias várias
chamadas a servidores remotos para realizar a sincronização dos dados.
Existem aplicações que estão dispostas a pagar um preço de consistência mais alto

para obter informaçõesatualizadasde um certo objeto. Por exemplo,na aplicaçãode
referênciado projeto SIDAM j171,onde usuários móveispodem se manter informados
sobre as condições de trânsito de uma grande metrópole,existem tipos de serviço,

como ambulâncias ou carros de bombeiro que, em certos momentos, se beneficiariam
de informação mais atualizada sobre as condições do trânsito da cidade. Para essas
aplicações, a atualidade dos dados é de vital importância. No entanto, a política de
consistência total é inadequada para redes de alta latência onde os objetos são alterados
com muita freqüência, pois nessecaso os servidores precisariam comunicar muitos dados
entre si, requerendo uma largura de banda alta, característica ausente em redes de alta
latência.

2.3

Política de Consistência Bayou

O sistema Bayou IS,64,741é um conjunto de clientes,servidores (também chamados
de réplicas) e protocolos para armazenagem de dados replicados com consistência fraca.
Ele foi projetado para oferecer suporte a usuários que não podem ou não desejam estar
continuamente conectados, como é o caso de computadores móveis.
Embora Bayou faça distinção entre clientes e servidores j211, é esperado que computadores móveis funcionem de acordo com um modelo ponto-a-ponto (peer-to-peer),
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servindo como clientes para algumas aplicações e como servidores para outras.

Para maximizar a disponibilidade dos dados, Bayou permite que um cliente acesse e modifique qualquer réplica acessível dos dados. Bayou fornece mecanismos que
permitem à aplicação usuária detectar e resolver possíveis conflitos automaticamente. Para garantir consistência entre as réplicas, um servidor Bayou deve ser capaz de
desfazer (roZ/ Z)ack) os efeitos de atualizações já executadas para poder reordená-las e
reexecutá-las de acordo com uma ordem global de serialização.

2.3.1

O Modelo de Sistema Básico do Bayou

Cada servidor mantém um /og de atualizações (wráfes) e um banco de dados cujo

conteúdo reílete a execução ordenada de cada atualização. No contexto do Bayou, uma
atualização é um procedimento que gera um conjunto de mudanças no banco de dados.

Nós apresentamosos componentesde uma atualização e como elessão usados para
prover um mecanismo de detecção e resolução automática de conflitos na sessão 2.3.2.

Bayou apresenta um algoritmo de reconciliação de dados simples e flexível, chama-

do de anfà-enfropía2.Reconciliaçãode dados é o processopelo qual dois servidores
que possuem réplicas distintas de um mesmo banco de dados comunicam entre si as
atualizaçõesrealizadas em cada réplica, de modo a produzir uma visão idêntica do
estado do banco de dados em cada servidor. O protocolo de anta-entropiaé baseado
na comunicação entre pares de réplicas e na propagação ordenada de atualizações e é
apresentado em detalhe na sessão 2.3.3.

Quando um cliente executa uma atualização em um servidor, ela é marcada com um
accept-sfamp monotonicamente crescente e inserida no /og da réplica. .Accept-sÉamps
podem ser tjmestamps sfrucfs ou números inteiros. Cada servidor possui o seu próprio
gerador de accept-sfamps,ou soja, é possível que servidores distintos gerem acceptstamps iguais. Quando uma atualização é propagada por anti-entropia, ela carrega
consigo o seu accept-sfamp e o identificador do servidor onde ela foi originada. .Acceptsfamps definem uma ordem parcial sobre todas as atualizações do sistema, chamada de
ordem de ctceãtação(accept-arder), onde uma atualização a antecedeuma atualização
b se ambas foram originadas no mesmo servidor e o accept-stamp de a é menor do que
o de b

Propagar as atualizaçõessegundoa ordem de aceitaçãopermite que Bayou mantenha a propriedade pre/ázoque define que um servidor, ao aceitar uma atualização a
do servidor X, já deve ter recebido todas as atualizações previamente aceitas por X
Essa propriedade permite que vetores de versão (uersãon uectors) sejam usados para
representartodas as atualizaçõesjá recebidaspor um servidor. Em Bayou, o vedor
2Enfropia significa a medida da quantidade de desordem de um sistema, de acordo com o Novo Dicionário
Aurélio

da Língua

Portuguesa

[19]
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BayouWrite(update,

check, merge) {

if(DBEval(check)!=

check.expectedResult)

resolvedUpdate = Interpret(merge);
esse
resolvedUpdate = update;

DBApply(resolvedUpdate);

Figura

2.2:

Processamento

de uma

atualização

Bayou
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de versão de um servidor X possui entradas para todas as réplicas que X conhecee

armazena accept-stamps de atualizações em suas entradas. Especificamente, o índice
de X no vetou de versão do servidor y, y.V(X), é o maior accepf-stampde qualquer
atualização conhecida por y originada em X

2.3.2

Detecção e Resolução de Conflitos

Bayou foi projetado para fornecer suporte para a detecçãoe resoluçãode conflitos
específicos à aplicação usuária. A aplicação é responsável por definir a noção de um
conflito, além de especificar o procedimento para resolvê-lo. Bayou, por sua vez, é responsável por detectar e resolver conflitos automaticamente, de acordo com as definições
dadas pela aplicação usuária. Uma discussão da interface para a definição desses procedimentos encontra-se na sessão 2.3.8.
Bayou inclui dois mecanismos para detectar e resolver conflitos automaticamente:
procedimentos cAecke merye (dependency cuecas e merye procedures, respectivamente).
Eles foram projetados para atender às necessidadesde um amplo espectro de aplicações
e permitem à aplicação usuária definir a noção de um conflito e o algoritmo que deve
ser executado caso um conflito seja detectado.
Uma atualização é composta por três partes: um procedimento cAeck, que verifica
se a atualização introduz um conflito de dados no sistema, um procedimento merye,
que é executado caso um conflito seja detectado e um procedimento update, que é uma
operação que modifica ou lê o banco de dados e que é executada caso não haja um
conflito. A nlgura2.2 mostra como uma atualizaçãoé processadapor Bayou. Cada
atualização define um procedimento c/deck,que é executado sobre a cópia local dos
dados. Se cÀeck retornar o valor esperado, nenhum conflito foi detectado e portanto
update é executado. Caso contrário, o servidor invoca o procedimento merye para
resolver o conflito, como mostrado na figura 2.2. .ü/erre é escrito em uma linguagem
de alto-nível e é responsável por produzir um novo update para ser executado sobre o
banco de dados. Quando a resolução automática do conflito não for possível, espera-se
que merye registre essa ocorrência em um /og de erros para que ele possa ser resolvido
posteriormente com intervenção humana. Ta] convenção, no entanto, é específica à
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BayouWrite(
update = { insert,
check = {query

Mettings,

1 8/05/01,

13:30, 60 min, "Budget

= "SELECT
key FROM Meetings WHERE
start < 14:30 AND end > 1 3:30''.

Meeting"

},

day = 18/05/01 AND

expectedResult = EMPTY

merge= {altemates=tÍ1 8/05/01,15:00), { 19/05/01,09:30} };
newupdate

= {}

FOREACH
a IN altemates {
#veríque se há conflitos

IF(NOT EMPTY(SELECT keyl;ROM MeetingsWHERE day= a.date
CONTINUE;

AND

start < a.time + 60 min AND

end > a.time»

# nenhum conflito, pode colocar o encontro nesse horário

newUpdate= {insert,Mwtings, a.date, a.time,60 min, "BudgetMeeting"l;

BREAK;
IF(newUpdate

== {»

# nenhuma

altemativa

foi escoltlida

newUpdate= {insert,ErrorLog, 18/05/0], 13:30,60 min, "BudgetMetting"}

RE'lURN newUpdate;
)

Figura 2.3: Exemplo de uma atualização Bayou para um programa de reserva de salas para
reuniões
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aplicação usuária. A figura 2.3 mostra um exemplo de uma atualização para uma
aplicação que reserva salas para reuniões.

2.3.3

O Protocolo Básico de Anta-entropia

O objetivo do protocolo de anta-entropiaé reconcÍZáaro estadode duas réplicas,
ou seja, fazer com que elas tenham o mesmo conjunto de atualizaçõesno seu Zog. O
protocolo de anel-entropia possui os seguintes atributos e vantagens:

e Suporte para topologias de comunicação arbitrárias: o protocoloprovê
mecanismos para que atualizações possam ser propagadas entre qualquer par de
réplicas. A teoria das epidemias (fAe07 0/ epidemãcs) garante que essas atualizações serão propagados para o restante do sistema l20li

e Consistência é sempre alcançada: cada atualizaçãoalcançatodosos servidores. Servidores que tenham recebido as mesmas atualizações têm o mesmo
conteúdo nos seus bancos de dadosl

e Progresso incremental: o protocoloprevê progressomesmoque haja interrupções ou falhas temporárias na rede ou em alguns dos servidores (possivelmente
todos ) ;
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e Operações em redes de largura de banda baixa: o protocoloé baseadona

troca de atualizações, ao invés de na transmissão do estado completo do banco
de dados. Além disso, somente atualizações que a réplica receptora desconhece
são propagadasl

e Armazenagem

eficiente de dados: o protocolo permite que réplicas descartem

atualizações guardadas no seu Zogpara recuperarem o espaço de armazenagem
usado nas sessõesde reconciliaçãol

e Gerenciamento "leve" (Zeghttoeight)de grupos dinâmicos de réplicas:

O protocolo permite a criação e remoção de réplicas através da comunicação com
apenas uma réplica disponívell

e Escolha arbitrária

de políticas de usuário: o protocolo dá suporte a qualquer

política para a escolhada réplica com a qual se pretendefazer a reconciliaçãoe

para a escolhada freqüênciacom a qual as réplicasse reconciliam. A única
restrição é que as políticas precisam garantir que haverá, em algum momento,
um trajeto de comunicação; entre qualquer par de réplicas do sistema.
O protocolo de anel-entropia se baseia em três decisões básicas de projeto

1. E umainteraçãounidirecional
entrepares de servidores;
2. Ocorre atravésda propagação de atualizaçõesl

3. A propagaçãode atualizações
é restrita pela ordem de aceitação
Comunicação entre pares de servidores permite que eles reconciliemseus dados independentemente do tipo de conexão entre eles e da disponibilidade de outros servidores

O protocolose baseiana teoria das epidemiaspara garantirque as atualizaçõessoam

propagados para todas as réplicas.

A razão pela qual o protocolo propaga atualizações ao invés do conteúdo inteiro
do banco de dados é porque o processo de detecção e resoluçãode conflitos do Bayou

(sessão2.3.2) requer que todas as atualizaçõessejamprocessadasem cada réplica.
Além disso, há outras vantagensem propagar atualizaçõesao invés de todo o conteúdo
do banco de dados:
e O montante de informação enviado é menor, a não ser que o nível de atividade nos
servidores seja muito alto. Nesse caso o tamanho total das atualizações enviadas
é maior do que o banco de dados;
'Não há necessidadede que todas as réplicas que fazem parte dessetrajeto estejamconectadassimultane-

amente
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da criação

e deleção de objetos

(unidades

de

informação): quando um servidor recebe o novo estado de um objeto que ele não
possui no seu banco de dados, ele não consegueidentificar se o objeto é novo ou
se já não está mais presente por ter sido removido.

O protocolo é simples e envolveduas réplicas: um remetente(X) e um receptor
(y). O vetou de versão de y, y.y, é enviado a X e este percorre o seu Jog apenas

uma vez, enviando todas as atualizações desconhecidas (identificadas como explicamos

a seguir)por y. O protocoloé incremental,
ou seja,a reconciliação
entre as duas

réplicas progride mesmo que o protocolo seja interrompido em qualquer das suas fases
por causa de desconexõesou de falhas na rede.

Considere uma atualização a gerada em um servidor qualquer Z, armazenada no

Zog de X.

X

descobre se o receptor

y desconhece a comparando

o accepf-stamp

de

a com o accept-stamparmazenado na posição yV(Z) do vetou de versão de y. Se o
accept-sfampde a for menor ou igual ao de y.y(Z), então y possui a atualização a,
caso contrário, y ainda não a processou.
Assim que uma atualização é recebida, ela pode ser executada e inserida no /og
do receptor, já que a réplica remetente terá enviado todas as atualizações necessárias

para que a propriedadeprefixo seja satisfeita no receptor. Em uma futura sessão de
anui-entropia, essa atualização não será propagada pela réplica remetente e somente as
atualizações desconhecidas pelo receptor serão enviada.

O protocolo garante que cada atualização alcançará todas as réplicas sem exigir que
mais do que duas delas estejam simultaneamente conectadas. Para isso, é necessário que

haja, em algum momento,um trajeto de comunicaçãoentre qualquer par de réplicas
do sistema.

2.3.4

Armazenagem E6lciente das Atualizações

Atualizações devem ser descarnadasperiodicamente do /og para que as réplicas
retomam o espaço de armazenagemusado pelas sessõesde reconciliação. Isso é ainda
mais necessário para alguns computadores móveis, como paZmtops, que possuem espaço
de armazenagem limitado. Muitos computadores móveis fabricados hoje em dia, como

/aptops,possuem amplo espaço de armazenagem, da ordem de gigabg/fese, portanto,
não impõem restrições tão fortes ao sistema como era o caso em meados da década
de 90, quando Bayou foi projetado. Ainda assim, não é razoávelexigirque aplicações
usuárias armazenem /ogs de tamanho indefinidamente crescente e por isso mecanismos
para exclusão de atualizações precisam ser fornecidos.
Bayou adota uma política peia qual cada servidor decide quantas atualizaçõesprecisam ser removidas do seu /og. Somente atualizações estáoeás(como explicado a se-
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guir) podem ser excluídas. A remoçãoprecipitada de atualizaçõespode ocasionar uma
transferênciaintegral do banco de dados de um servidor, como é o caso quando duas
réplicas altamente inconsistentes4executarem o protocolo, pois, nessecaso, as atualizações necessárias para uma das réplicas podem já ter sido excluídas. Há, portanto, um
compromisso entre o espaço local de armazenagem e o custo de atualização de réplicas
altamente inconsistentes.

Estabilidade das Atualizações
Bayou adota um modelo que estabiliza atualizações através de uma réplica primária.
Ao contrário de sistemas que exigem quóruns de réplicas 1421,o processo de estabilização
adotado por Bayou não é afetado por desconexões demoradas de algumas das réplicas.
A réplica primária estabiliza uma atualização quando a vê pela primeira vez, marcandoa com um commãtsequente number (CSN) monoticamente crescentes. O CSN de uma
atualização instável tem o valor de oo. O CSN e o accept-stamp de6lnem uma nova

ordem parcial sobre todas as atualizaçõesdo sistema, a ordem estável,definida da
seguinte maneira para duas atualizações a e ó quaisquer (AS significa o accept-sfarrzp
de uma atualização):

a<b

se

a.CSN < b.CSN ou
a.CSN = b.CSN = oo e a.AS < ó.AS

e a.serverld = ó.serverld

(2.1)

A relação 2.1 define que a atualização a antecede a atualização b se o CSN de a for
menor do que o de ó, ou se ambas forem instáveis e tiverem sido originadas no mesmo
servidor e o accept-sfamp de a for menor do que o de b.
As atualizações estáveis são totalmente ordenadas entre si, vêm antes de qualquer
atualização instável e, portanto, nunca precisam ser reordenadas. Quando uma réplica
não-primária descobre que uma atualização se tornou estável, essa atualização se torna
estável nessa réplica, uma vez que ela já vai ter recebido todas as outras atualizações
com CSNs menores.
Ao contrário de sistemas de consistência fraca onde atualizações só podem ser realizadas em réplicas primárias (ver sessão 2.4), Bayou tolera falhas temporárias na réplica
primária sem que isso impeça aplicações usuárias de fazerem progresso. A incapacidade
de uma réplica de se comunicar com a réplica primária não a impede de ler e atualizar
'0 termo aZfamenteinconsistenteé usado informalmente para caracterizar uma grande divergência no

estado de duas réplicas. Similarmente, o termo a/tamerife consistente é usado para denotar réplicas cujos
estados estão convergentes (não necessariamente de acordo com os critérios de one-copa/-serializabálíty).

sEmbora [C4]não deHlnao formato do CSN, ele pode ser um númerointeiro
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seus dados. As atualizações geradas nessa réplica simplesmente permanecem instáveis
até serem aceitas pela réplica primária. 1741não define o comportamento do sistema
caso a réplica primária falhe permanentemente.

Propagação de Atualizações Estáveis
A porção do /og de um servidor que correspondea atualizaçõesestáveis pode ser
representada usando o maior CSN presente no /og.
Para propagar as atualizações estáveis, o protocolo percorre a porção do log do
remetente correspondente a essas atualizações e as envia ao receptor caso este não
as possua. E possível que o receptor possua alguma dessas atualizações, mas que
desconheçao seu CSN (ou seja, a atualização ainda é instável no receptor, mas já foi
estabilizada no remetente). Nesse caso o remetente propagará somente uma notificação
indicando o CSN da atualização correspondente. Após essa etapa, o protocolo executa
como descrito na sessão 2.3.3, atravessando o /og do remetente e propagando todas as
atualizações instáveis desconhecidas pelo receptor.
Exclusão

de Atualizações

do -Z;og

O protocolo de anel-entropia permite que uma réplica exclua qualquer prefixo correspondente a atualizações estáveis do seu Zog.
Durante uma sessão de anta-entropia, o remetente precisa verificar se o receptor precisa de atualizações que já foram excluídas do seu /og. Para isso, cada servidor mantém

um ommiffed sequentenumóer (OSN), cujo valor é o maior CSN das atualizaçõesexcluídas. Durante uma sessão de anui-entropia, o remetentecompara seu OSN com o
CSN do receptor: se o OSN for maior, então o receptor necessitade uma transferência
do conteúdo completo do banco de dados. Há duas observaçõesa serem feitas sobre tal
transferência. Primeiro, a largura de banda necessáriapara essa operação geralmente
é maior do que a necessáriapara propagar atualizações. Segundo, essa transferência
não é uma operação incremental: todo o banco de dados precisa ser propagado para
que ela tenha êxito.
T)ncf'nuns A+jlnlinnpÃne

Há duas situações nas quais atualizações armazenadas no Zogdos servidores precisam
ser desfeitas (ro//ed pack): no remetente, quando uma transferência completa do banco
de dados é necessáriae no receptor quando, durante uma sessão de anti-entropia, ele
recebe atualizações que têm uma posição menor do que as existentes no seu Zog.
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Desfazer atualizações no remetente deve ser uma operação rara, enquanto que no
receptor isso deve acontecer no máximo uma vez por sessão de anui-entropia. No último
caso, há duas otimizações que podem reduzir ainda mais a freqüência dessa operação.
Primeiro, se uma réplica estiver envolvidaem várias sessõesde anel-entropiacom servidores remotos, o /og só precisa ser desfeito uma vez, até a posição da atualização
recebida que possui o menor accepf-sfamp. Segundo, as atualizações desfeitas não precisam ser refeitos até que o cliente desejeler o conteúdodo banco de dados. Portanto,

há um compromissoem diminuir o custode sessõesconsecutivasde anui-entropiae a

latência de uma requisição feita pelo cliente. Uma solução seria calcular o intervalo de
tempo médio entre requisições do cliente e, após uma sessão de anui-entropia, refazer
as atualizações desfeitas após esse intervalo.

2.3.5 Ordens Causal e Total
Além da ordem parcial de propagação imposta pela propriedade prefixo, Bayou
possui dois outros requisitos de ordenação: ordem causal, para fornecer garantias em
uma sessão (session guarantees) e ordem total, para garantir consistênciaentre as

réplicas.

Garantias de sessão diminuem as inconsistênciasobservadas por clientesdevido à
comunicação com servidores diferentes. Uma breve descrição de garantias de sessão em
Bayou encontra-se na sessão 2.3.8. Uma discussão mais detalhada encontra-se em [751.
No entanto, no que diz respeito ao protocolo de anel-entropia, garantias de sessão
exigem que as atualizações sejam propagados obedecendoa uma ordem causal, que
especificaque uma atualização a precede uma atualização b se e somente se no momento
em que ó foi aceita por um servidor, a já havia sido aceita. Bayou implementea ordem
causal por meio de timestamps, que são atribuídos às atualizações quando elas são
aceitas pela primeira vez por um servidor. Para isso, cada servidor mantém um relógio
lógico 1471que avança quando novas atualizações são geradas por clientes, ou quando
atualizações com tímesfamps maiores são aceitas por meio de anta-entropia. Por causa
disso, uma nova atualização aceita por um servidor terá um timestamp maior do que
todas as já existentes nesse servidor e por isso será ordenada depois delas. Nenhuma
alteração precisa ser feita no protocolo de anti-entropia para acomodar a ordenação
causal, já que ela define requisitos mais fortes do que os da ordem de aceitação e não
altera a propriedade prefixo. Além disso, propagar atualizações na ordem causal faz
com que essa ordem seja válida em todos os servidores.
A ordem total é necessária para que réplicas que possuam as mesmas atualizações
tenham o mesmo conteúdo nos seus bancos de dados. A ordem estável introduzida
na sessão 2.3.4 garante essa propriedade para atualizações estáveis. No entanto é

importante que, em sistemas de consistência fraca, essa propriedade também seja válida
para as atualizações instáveis. A ordem de aceitação pode ser facilmente convertida
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à ordem total usando o identificadordo servidor que gerou a atualização: accepl-

stamps são usados para implementar a ordem causal descrita acima e os identificadores
dos servidores são usados para desempatar atualizações com accept-sfamps iguais. A
ordem estável também pode ser convertida à ordem total. Para isso, três componentes

são usados: <C'S]V,accept-sÉamp,
{dent{/icadordo servidor), com o CSN sendo o favor
mais significativo e o identificadordo servidor sendo usado somentepara desempatar

atualizações com accept-sfampsiguais. Da mesma maneira que a ordem causal, a ordem
total pode ser usada sem nenhuma alteração no protocolo de anta-entropia. Além disso,
propagar atualizações na ordem total faz com que essa ordem seja válida em todos os
servidores.

2.3.6

Criação e Exclusão de Réplicas

Ao contrário de muitos sistemas distribuídos como Oracle j16], Ficus [301e o meca-

nismo usado por Golding 1261,que utilizam técnicasdispendiosaspara criar e excluir
réplicas

de um grupo,

Bayou

adora um processo

de funcionamento

leve (Zíg/zfweàg/zt)

que Ihe permite criar e excluir uma réplica comunicando-secom apenas um servidor
disponível. Esse mecanismoé especialmenteútil em redes de computadoresmóveis.
Por exemplo, ao encontrar seu colega em uma viagem de negócios, um profissional
pode fazer uma cópia do plano financeiro do seu colega e imediatamente começar a
receber atualizações para esse plano, sem ter que esperar por uma conexão com um
quórum de réplicas ou com algum servidor específico.

Atualizações de Criação e de Aposentadoría
Um servidor Bayou Si cria a si mesmoenviandouma atualizaçãode chavão (creatíomwrÍfe) a um servidor S; Qualquer servidor pode ser usado. A atualização é
tratada por Sj como qualquer outra atualização, ou seja, ela é inserida no /ogde Sj e

identificada

por <(;'$.M, Tj,i, Sj>, onde 7.;,i é o accept-stamp gerado por Sj.

A atualização de criação fornece um identificador globalmente único para a nova
réplica e informa os demais servidores da existência de Si à medida que a atualização

é propagada. A natureza recursivados identificadoresdos servidorestem um grande

impacto no tamanho dos vetores de versão. Por um lado, se todos os servidores forem
criados a partir da primeira réplica do sistema, os identificadores dos servidores terão
somente um nível de recursão e, portanto, serão pequenos. Por outro lado, se as réplicas
forem criadas linearmente, os identificadores dos servidores serão progressivamente mais
longos e, consequentemente, os vetores de versão terão um tamanho muito maior.

Quando uma réplica não deseja mais continuar operando, ela executa uma atualização de aposentadoria (retàrementwrãte), que é processadanormalmente. Após esse

2.3 Política de Consistência Bayou

17

instante, essa réplica não aceitará mais operações de clientes. No entanto, antes de
se desligar, ela deve realizar pelo menos uma sessão de anel-entropia com algum outro
servidor, para que suas atualizações, includindo a da sua aposentadoria, sejam propagados para as outras réplicas. A propriedade pre6lxogarante que um servidor Sj já vai
ter recebido e processadotodas as atualizações recebidaspor .S, antes de remover Si
do seu vedor de versão.

2.3.7 Políticas de Usuário
Políticas de usuário afetam o desempenhoe o custo do protocolo de anta-entropia,
além de influenciarem a rapidez com a qual atualizações são propagadas e estabilizadas,
o grau de consistência de uma réplica e o tamanho do /og de um servidor. Bayou fornece
quatro políticas de usuário:
1. Políticas para quando reconciliar dados;
2. Políticas para a escolha da réplica com a qual se quer reconciliar os dados;
3. Políticas

para

a exclusão

de atualizações

do Zog;

4. Políticas para a escolhada réplica da qual criar um novo servidor
Candidatos para a política de quando reconciliar dados incluem: reconciliação periódica, reconciliaçãodesencadeadapelo usuário, reconciliaçãodesencadeadapelo acontecimento de um evento no sistema, entre outras. Em geral, aumentar a frequência de
sessões de anta-entropia aumenta o grau de consistência entre réplicas e a rapidez com

a qual atualizaçõessão estabilizadas,a custo de um aumentono uso dos canais de
comunicação.

Políticas para a escolhada réplica com a qual reconciliardados envolvemdiferentes
fatores: quais réplicaspodem ser contactadas e característicasdas conexõesde rede
dessas réplicas, o grau de consistênciadas réplicas e qual é a réplica primária. Essas
políticas também envolvem um compromisso entre o uso dos canais de comunicação
e a rapidez de propagaçãodas atualizações. Há técnicaseficientespara a escolhade

uma réplica com a qual se desejareconciliaros dados que permitemuma redução
dramática no vo]ume total de tráfego necessáriopara se propagar as atualizações,a
custo de um pequeno acréscimo no tempo de propagação. Essas técnicas envolvem o
favorecimento de servidores localizados nas redondezas e balanceamento de carga para
evitar sobrecarregar elos de comunicaçãovagarosos l20,26, 641.
Políticas pala exclusão de atualizações envolvem, como descrito na sessão 2.3.4, um
compromisso entre o uso dos canais de comunicação e o espaço local de armazenagem
do servidor. Evitar transferências do estado completo de uma réplica é importante se
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os servidoresestão se comunicandopor meio de uma rede com taxa de transmissão

baixa e custo de acesso alto. O desafio na escolha dessa política é deduzir o espaço de
armazenagem das réplicas e ao mesmo tempo minimizar a probabilidade de fazer uma
transferência do banco de dados. Uma política interessante seria manter estimativas da

taxa de estabilizaçãode atualizaçõesem cada réplicae usar essesvalorespara decidir
quando e quantas atualizações excluir. Outra, mais simples, seria excluir atualizações
quando o espaço local de armazenagem atingisse um mínimo pré-denlnido.

Por Him,políticas para determinar um servidor do qual criar uma nova réplica têm
um grande impacto no desempenhodo protocolo de anel-entropia(ver sessão 5.3).
Quando vários servidores estão disponíveis, o comprimento dos seus identiâcadores

deve ser considerado,junto com fatores como o grau de consistênciada réplica, a
largura de banda disponível e a completude do seu /og de atualizações.

As políticas de usuário oferecidas por Bayou são um ponto chavepara a flexibilidade

do protocolo de anta-entropiae permitem que fatores complexoscomo a largura de
banda disponível entre as réplicas e o custo de acesso à rede sejam tratados de maneira
específica em sistemas diferentes.

2.3.8

Suporte para Domínios Específicos de Aplicação

Uma das características que difere Bayou de outros sistemas de informação repli-

cados,como boda 1451,Ficus 1301,Rover l37,381e Lotus Notes 1401,é o suporte para
domínios específicos

de aplicação

que ele oferece,

que abrange cinco categorias

1221:

1. Detecção e resolução de conflitos específicos à aplicação usuária;

2. Escolha de réplicas;
3. Escolha das garantias de sessão;
4. Escolha da visão dos dados, estável ou instávell
5. Escolha das políticas de usuário
O item 5 foi discutido na sessão 2.3.7. A seguir apresentamos uma breve discussão
dos demais.

Detecção e Resolução de Conflitos Específicos à Aplicação Usuária
Os conceitos envolvidos na detecção e resolução automática de conflitos já foram
discutidos na sessão 2.3.2. Essa sessão se concentra na interface necessária pata a
definição desses procedimentos.
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Bayou provê um mecanismo intuitivo para a de6lniçãode procedimentos de detecção
e resoluçãode conflitos. A figura 2.3, na página 10, mostra uma atualização composta
pelos procedimentos update, merye e cÀeck. Os procedimentos merye e cAeck são
opcionaise são deí:unidosno contexto de uma atualização, ao contrário de sistemas
como Coda, que exige que solucionadores de conflitos específicos (ASRs, sessão 6.2.4)
sejam implementados como programas independentes e Rover, que não oferece modelos
(temo/ates) para a resolução de conflitos.

Escolha de Réplicas
Bayou permite que clientesselecionemréplicas específicascom a qual desejam realizar suas operações. Há duas vantagens principais em permitir que clientes escolham
réplicas distintas ao decorrer da sua operação:
e Réplicas específicas podem ser selecionadas para otimizar esquemas de comunicação que impõem restrições. Um exemplo é um cliente que geralmente se
comunica com um servidor que possui dados mais atualizados. Quando o cliente
se desconecta desse servidor, ele pode executar um banco de dados no seu /aptos
e continuar acessando os dados. Ao se reconectar, o cliente pode mudar a sua
réplica do banco de dados e voltar a acessar o servidor originall

e Aplicações de clientesdistintos podem escolheruma mesma réplica e ter acesso imediato a alterações realizadas pelas outras aplicações. Desse modo, Bayou
fornece suporte para que aplicações possam trabalhar de maneira altamente sincronizada.

Escolhade Garantias de Sessão
Bayou permite que aplicaçõesusuárias acessemréplicas diferentes,com estados
possivelmentedivergentes. Por causa disso, operaçõesconsecutivasrealizadas por cli-

entes podem "enxergar" inconsistências no estado da informação acessada. Garantias
de sessão existem para que aplicações possam estabelecer um nível de consistência
mínimo para as suas próprias operações, evitando tais inconsistências.
Uma sessão é uma abstração para uma sequência de leituras (reais) e alterações
(wrátes) realizadas pela aplicação. Garantias de sessão são implementadas restringindo
o grupo de réplicas que podem ser escolhidas pelo cliente em uma sessão.

Bayou oferece quatro tipos de garantias:
e Leia suas alterações

(LSA)

garante que o resultado de todas as alterações

realizadas anteriormente durante uma sessão são visíveis a leituras posteriores
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realizadas durante a mesma sessão. Ou seja, leituras só podem ser feitas a réplicas
que contenham todas as alteraçõesjá realizadas durante essa sessão. Por exemplo,

o usuário de um programa de e-ma{/cria um novodiretório, cujo nomeé mostrado
na sua tela, mas quando o clientese comunicacom uma outra réplica que não

processou a criação do diretório, o nome do diretório some da tela. Com a garantia
LSA, somente réplicas que já tenham processado a criação do diretório podem ser
selecionadas;

e Leituras Monotõnicas
(LM) permite que clientes observem um banco de dados
que se mantém atualizado ao decorrer do tempo. Leituras só são feitas a réplicas
que possuem todas as alterações cujos efeitos foram observados por leituras anteriores durante a mesma sessão. Por exemplo, um usuário do mesmo programa de
e-raiz ]ê o conteúdo do seu ãnbozem um servidor e executa um comando para ler

o conteúdode um e-ma{/ em particular. Sem a garantia LM, a aplicação usuária
pode selecionar uma réplica que ainda não recebeu esse e-ma{/ e incorretamente
informar ao usuário que ele não existe. Com a garantia LM, somente réplicas que
tenham processadoa leitura do ínóoz podem ser selecionadaspara processarem
a leitura do e-rnaá/;

e Alterações sucedem leituras (ASL) garanteque as alteraçõesfeitas em um
servidor durante uma sessão são inseridas após as alterações cujos efeitos foram
observados por leituras anteriores durante a mesma sessão. Por exemplo, um

usuário de um banco de dados bibliográâlcolê o arquivo bãbtea;
de um artigo e
descobre que o nome de um dos autores está incorreto. O cliente realiza uma

atualização corrigindo o nome do autor. A garantia ASL exige que somente uma
réplica que possui a atualização de criação do arquivo possa receber a correção
do cliente.
e Alterações monotânicas (AM) garante que novas alterações só são incorporadas ao banco de dados de uma réplica se todas as alteraçõesanteriores dessa
mesma sessão estiverem presentes nessa réplica e se a nova alteração for ordenada
após as alterações anteriores. Um editor de textos poderia usar a garantia AM
durante a edição de um arquivo replicado para garantir que a versão n + l desse
arquivo subsititua sua versão n. Em particular, a garantia MA elimina o risco
da versão n ser salva em um servidor qualquer, a versão n + l em um servidor
diferente e as duas versões serem propagadas simultaneamente, permitindo que a
versão n sobrescreva a versão n + l.

Escolha da Visão dos Dados
Bayou oferece um mecanismo que permite às aplicações usuárias diferenciarem da.
dos estáveis de dados instáveis. Dados estáveis refletem somente a execução de agua.
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lizações estáveis, enquanto que dados instáveis correspondem a todas as atualizações
processadas em uma réplica.

Bayou implemente as duas visões do banco de dados através de um vedor de bits
associado a cada tupla (ftzpZe)do banco de dados. O primeiro óãt indica se a dupla faz
parte da visão instável dos dados, enquanto que o segundo indica se ela faz parte da
visão estável. Em um servidor que se comunica com a réplica primária freqüentemente,
a visão estável do seu banco de dados é quase idênticaà sua visão instável,já que suas
atualizações são estabilizadas rapidamente. Nesse caso, essa técnica reduz em metade
o espaço de armazenagem do banco de dados.

2.4

Outras Políticas de Consistência

Uma das contribuições do sistema construído nessa dissertação é servir como arcabouço para o desenvolvimentoe experimentaçãode políticas de consistênciadiversas.
Nessa sessão analisaremosalguns outros mecanismosde consistênciaque não foram
integrados ao RMIRep, mas que têm recebido atençãona literatura.
Alguns sistemas organizam seus servidores em uma hierarquia onde réplicas só podem reconciliar seus dados com seus "pais" ou "filhos". Exemplos disso são sistemas
com uma arquitetura de cliente-servidor,como Coda e Rover. Bayou, por sua vez, emprega um modelo ponto-a-ponto onde qualquer par de réplicas pode trocar informação.
Todas

as políticas

de consistência

descritas

nesse capítulo

são do tipo tzpdate-

euerg/m/fere.No entanto, vários mecanismos que se utilizam de uma cópia mestre
(masfer copa/)têm sido propostos. Em tais modelos,atualizaçõessó podemser realizadas em réplicas designadas como mestres (ou primárias). Quando uma réplica
não-primária (ou escrava) desde atualizar um objeto, ela deve mandar uma requisição
à réplica primária. Atualizações realizadas na réplica mestre são propagadas para as

escravas posteriormente l27,631. Pacitti et al. l63j propõem um algoritmo que defere a
propagação de atualizaçõesrealizadas em réplicas primárias por um período de tempo predefinido. Lenz 1481define o conceito de {ZÀasde bonssfêncÍa, que são grupos
dinâmicos de réplicas que possuem estados altamente consistentes (de acordo com os
critérios de arie-copa/-seria/{zab
/áfy) e que simulam a existência de uma réplica primária
virtual. Dessa maneira, não há necessidadede escolheruma réplica primária física a
priori; a ilha de consistência pode escolher diferentes réplicas primárias ao decorrer
do tempo. Réplicas que não pertencem à ilha de consistência(ou seja, que possuem
consistência fraca com relação às réplicas na ilha) também podem realizar atualizações
localmente, sendo posteriormente enviadas para alguma réplica na ilha, onde elas são
serializadas em todos os seus componentes. Dessa maneira, a ilha de consistência
funciona como uma réplica primária virtual pala réplicas fora da ilha.
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Gray et a]. 1271propõemum modelo de duas camadas (fmo-fiar), onde há dois tipos
de réplicas: móveis e fixas. Réplicas fixas estão sempreconectadose mantém seus

estados completamente sincronizados entre si. Réplicas móveis estão quase sempre
desconectadase devem reconciliar seus dados com alguma réplica fixa quando forem
reconectadas. Nesse esquema, cada objeto (unidade de informação) possui uma casa,
que é responsável por estabilizar atualizações realizadas a esse objeto. Um objeto replicado que não reside na sua casa é denominado instável, enquanto que objetos que
moram em suas casas são chamados de estáveis. A maioria dos objetos nessemodelo reside em réplicas fixas, embora as móveis possam hospedar um número bem menor deles.
Quando uma réplica está desconectada, atualizações realizadas em objetos estáveis são
estabilizadas imediatamente, enquanto que as realizadas em objetos instáveis precisam
ser validadas junto à casa do objeto alterado, uma vez que a réplica se reconectar. Esse
mecanismo não provê suporte para a resolução automática de atualizações conflitantes.
Ao invés disso, espera-se que as atualizações sejam projetadas para serem comutativas
entre
r si
A política de consistência total descrita nesse capítulo faz parte da família de protocolos ROWA l61(Real- Onze-Wráfe-.4//), onde uma atualização submetida lê o estado de
uma só réplica (geralmente a mesma onde a atualização foi submetida) e altera o estado
de todas. Duas outras políticas ROWA são (1) o mecanismode ca/Zóack,
utilizado por
Cada para informar seus clientes a respeito de atualizações realizadas nos seus servidores e (2) a técnica de invalidação, tradicionalmente usada para manter a consistência
de cacÀes em mode]os de memória distribuída comparti]hada (J,){stráóutedShared ]l/emorg/,DSM j13,821),mas que também têm sido empregadas para manter a consistência

de objetos replicadosem computadoresmóveis. No mecanismode caZ/bocade boda,
um cliente registra um procedimento ca//baGAno servidor ao obter uma réplica de um
objeto. Daí em diante, alterações realizadas no estado desse objeto no servidor ou em
outro cliente são propagadas

aos demais clientes por meio dos procedimentos

portanto

a maioria

ca//bacX;s.

O mecanismo de invalidação, por outro lado, não tenta manter cópias sincronizadas em
várias réplicas: alteraçõesfeitas na cópia matriz de um objeto invalidam o estado das
suas réplicas localizadasem servidores remotos. A cópia (ou réplica) matriz é o único
objeto do qual réplicas podem ser feitas e é responsável por manter a consistência do
objeto. Há duas maneiras de invalidar réplicas. Na primeira, clientesque possuem
cópias de um objeto podem apurar (po/{) o estado da réplica matriz periodicamente.
No entanto, em ambientesde computadoresmóveis, onde a latênciadas operaçõesé
grande devido a conexões sem fio, o modelo puJZ 1701que essa técnica usa geralmente
produz sobrecargasde tempo inaceitáveis. A segundatécnica é baseada no modelo
ousa l70j, onde a cópia matriz envia mensagensde invalidaçãoa todas as suas réplicas
quando o seu estado é alterado. A desvantagem desse mecanismo, quando usado em
ambientes móveis, é que os clientes passam a maior parte do tempo desconectados e
não podem

receber

das mensagens

de invalidação.

Jing

et al. 1351

propõem um algoritmo baseado no modelo rasa que ajusta o tamanho das mensagens
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de invalidação (ànuaZádatíonreporta) enviadas às réplicas de um objeto dinamicamente.
Esse algoritmo visa ambientes de computadores móveis onde os objetos que serão replicados são conhecidos a pr or{ e utiliza um vetor de Z){tsque especifica, para uma janela
de tempo w, os objetos que foram alterados durante essa janela e que por isso devem
ser invalidados. Esse algoritmo também fornece suporte à replicação de objetos em um
grupo dinâmico de servidores em ambientes onde essesservidores estão continuamente
conectados.
Outro

mecanismo

de consistência

tradicionalmente

usado em DSMs

é .jazz/ .Re/Case

Oonsistency (LRC) l43,821,que se baseia na observaçãode que, em muitos casos,
ações de consistência não são necessárias até certos pontos de sincronização serem
alcançados. lonitoiu et al. 1331propõem um modelo de replicação de objetos com
consistênciarelaxada que usa LRC para propagar atualizaçõesfeitas em uma réplica

quando isso for necessário (on demand). O projeto do modelo proposto por lonitoiu
não parece fornecer suporte para computadores móveis.

Capítulo

3

O Sistema Java RMI
Sistemas distribuídos requerem que objetos residentes em espaços de memória distintos, possivelmente em máquinas diferentes, se comuniquem. O modelo de chamada

remota de procedimentos(remate procedurejaZZ,RPC 1601)tem se tornado um dos

mecanismos de comunicação mais populares desde que foi inicialmente proposto por
Birrel e Nelson em 1984 j101. RPC é uma abstração expressa em nível de linguagem de
alto nível que se baseia no paradigma de requisição e resposta (request-repZg/)
e permite
que entidades residentes em espaço de memória distintos se comuniquem por meio do
mecanismo de chamada de procedimentos.
Nos últimos anos, a popularização do modelo de programação orientado a objetos
tem ocasionado o desenvolvimento de vários sistemas que se baseiam nos conceitos de
RPC para permitir que objetos residentes em espaços de memória distintos se comuniquem por meio da invocação remota de métodos (Bemofe .A4efÀod/nuocatãon,RMI).
Dois dessessistemas são o C'omzrzonOb/ect Requesf -Broker.4rcÀÍtecture (CORBA ]28]),
desenvolvido pelo Oójecf .4/anagement
(DCOM 1551) da Microsoft.

Group

e o -DÍstributed

Common

Oójecf .Acode/

O sistema Jaua Remate .ü/efAodJnuocation (Java RMI l57,76,781) é um modelo de
objetos distribuídos que incorpora muitos dos conceitos presentes em sistemas de RPC
anteriores e permite que um objeto em uma máquina virtual Java (JVM 1491)invoque
métodos de um outro objeto residente em uma JVM distinta. Java RMI, no entanto,
oferece características não presentes em sistemas de RPC anteriores, como a colete de
lixo distribuída

e polimorfismo

1581.

Como muitas das idéias de Java RMI são baseadas em RPC, a seguir descreveremos
os conceitos básicos desse mecanismo.

3.1 Chamada Remota de Procedimento

3.1

25

Chamada Remota de Procedimento

A operação que chama um procedimento tradicional e espera por seu resultado é
similar ao processo de comunicação que envolve uma operação de requisição e resposta.
Essa semelhança foi a motivação principal para o desenvolvimentode RPC. Em uma
chamada remota de procedimento, o processo que executa o procedimento (denominado requisitante) bloqueiame transfere os argumentos (possivelmente envolvendo a rede)
para o ambiente onde o procedimento será executado (denominado receptor). O resultado é enviado de volta ao requisitante, de maneira análoga ao retorno do resultado de

um procedimentotradicional. Há várias vantagensrelacionadasao uso de chamadas
remotas de procedimentos:

e Transparência:
não há diferença na sintaxe de procedimentos locais e remotos
e portanto a localização do servidor onde a implementaçãodo procedimento se
encontra é irrelevante para a aplicação usuária. Além disso, detalhes do protocolo
de comunicação, como a conversão de parâmetros, são escondidosda aplicação
usuária. Por outro lado, a semântica de RPC difere quanto a de procedimentos
locais, já que a execução remota de um procedimento pode envolver comunicação

atravésde uma rede. Por causa disso, mecanismosde RPC devem lidar com

questões como erros de transmissão e falhas no protocolo de comunicação;

e Generalidade:
em linguagens procedimentais, procedimentos são o mecanismo
de comunicação mais eficiente que existe entre partes de um algoritmo;

e Simplicidade: a semântica do mecanismo de chamadas de procedimentos é
bem compreendida. Ao associar o modelo de comunicaçãoa esse mecanismo,
economiza-se o tempo que seria gasto para que profissionais pudessem aprender
e adquirir experiência com um outro mecanismo.

3.1.1 Estruturado RPC
A estrutura de um programa que usa RPC é baseada no conceito do stub, que
funciona como um agente procurador (prozZ/) no cliente. Um procurador age como o
representantede uma entidadeque não está fisicamentepresenteem um certo local.
Nessecaso, a entidadeausente é o código do procedimento.A realizaçãode um proce-

dimento remoto envolve cinco componentes: o usuário, também chamado de cliente, o
stub do cliente, o ambiente de execução do RPCI, o servidor (o processo que implemente
o procedimento remoto) e o stub do servidor, posteriormente chamado de esqui/efo. A
nlgura 3.1 mostra a relação entre esses objetos. Uma chamada remota é iniciada por
iDesde então, alguns modelos de RPC assíncronos bêm sido propostos j14,õ0].
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Figura 3.1: Componentes da arquitetura de RPC

um c]iente, que rea]iza uma chamada local normal, que por sua vez invoca o procedimento correspodente no sfuó. O sfuZ}é responsável por empacotar os argumentos para
o ambiente de execução do RPC (parameter marshaláng). Além disso, ele deve enviar
um identificador do procedimento chamado para que sfub do servidor possa direcionar
a chamada para o procedimento correio. O ambiente de execução do RPC transmite os
argumentos à camada de transporte, geralmentepor meio de soquetes 1681(sockefs).

Ao receber um sinal da camada de transporte, o ambientede execuçãodo RPC no

servidor intercepta a chamada remota e a passa para o stub do servidor, que desempacota os argumentos (parameter unmarsÀaZãng)e executa o procedimento. Ao terminar,
os resultados são empacotados e retornados passando pelo stub do servidor, ambiente

de execuçãodo RPC no servidor e no cliente e Êlnalmentepelo stuó, que retorna o
resultado ao cliente depois de desempacotá-lo. Além de questões que dizem respeito
a falhas e ao processo de associação (bánding) entre o cliente e o servidor, a chamada
remota acontece da mesma maneira que um procedimento local.

3.1.2

'lYansmissãode Parâmetros e Conversão de Dados

As regras de RPC que dizem respeito à transmissão e à conversão de dados são
responsabilidadedo sfab. Várias semânticas de transmissão de parâmetros existem,
dentre as quais as mais populares são:
e C'aZZ-bZ/-uaZue: os argumentos passados ao procedimento são copiados em estruturas de dados auxiliares. Modificações feitas pelo servidor nessas cópias não
são visíveis ao cliente quando a chamada retorna. Essa semântica é fácil de ser
implementada no RPC;
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e C'aZZ-b3/-copa/-restore: os argumentos passados ao procedimento são copiados
em estruturas de dados auxiliares de modo análogo à semântica ca/Z-bg/-oa/ue.
No
entanto, quando o procedimento termina, os parâmetros são copiados e retransmitidos ao cliente. Dessa maneira, modificações realizadas pelo servidor são visíveis
ao cliente.
Parâmetros simples (i.nt, boolean, etc.) podem ser passados facilmente por RPCI,
enquanto que estruturas mais complexas, como árvores e gratos, impõem grande sobrecarga ao mecanismo de transmissão.

Um outro problema diz respeito às regras quanto à transmissão de mensagenspela rede, por causa da possível heterogenidadeentre os modelos de representaçãode
dados do clientee do servidor. Algumas linguagensde alto-nívelrepresentamdados
de maneira distinta (um int, por exemplo, pode ser representado usando 2 ou 4 óytes). Além disso, sistemas diferem quanto à posição do bÍt mais signicativo de uma
mensagem: algums sistemas usam a ordem big-endáan,com o bit mais significativo
primeiro. Outros utilizam a ordem Zátt/e-aRdIam,
com o bif menos signi6lcativoprimeiro. Essas questões, entre outras jlSI, podem ser resolvidas através da utilização de
uma linguagemcanónica, usada para representaros dados de maneira neutra. Embora
permitam que processos com maquinários heterogêneosse comuniquem de maneira simples, linguagens canónicas impõem sobrecargas aos processos, que devem traduzir suas
representações nativas para a representação canónica em cada chamada remota. Por
fim, linguagens canónicas podem ser usadas para a especificação de interfaces indepen-

dentes de linguagensde programação específicas. Exemplos de linguagenscanónicas
são a XDR l73j e a IDL 1621.

3.1.3 (;eração de Stubs
A compilação de programas que utilizam RPC requer a especificação de uma interfa-

ce (interface moda/e)com o nome de todos os procedimentosque podem ser chamados
por processos remotos, junto com os tipos e as semânticas dos parâmetros e o tipo do
resultado de cada procedimento. A especiâlcaçãode interface é suficiente para que o
cliente e o servidor possam compilar seus programas independentemente. O stuó do

cliente gerado contém código para que um cliente possa se associar (band) a um servidor

e o stuó do servidor gerado possui funcionalidadepara permitir que um servidor seja
registrado (como explicado a seguir) .
A principal vantagem do uso de stuós é isolar o usuário do código relacionado com a
comunicação entre processos. Após escrever a especificação de interface, o programador
só precisa implementar o código do servidor e do cliente: o sistema RPC é responsável
por lidar com os aspectos de baixo-nível que dizem respeito à comunicação.
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Associação (-Bãndãmg)

Os mecanismos de associação entre um cliente e um servidor devem satisfazer duas
questões principais:

e .Nanzzing: como um cliente especiHlcao servidor ao qual ele quer se associar?
8 Localização: como um cliente especifica o endereço da máquina onde o servidor
está executando?

Um programa que implementa a especificação de uma interface ezpoda essa interface (exportador) e um programa que chama os procedimentosdefinidosem uma
especificação de interface a {mpoda ({mpoNador). O mecanismo de associação deve
ligar um importador a um exportador de uma mesma interface. Após essa associação,
chamadas feitas pelo importador invocam procedimentos implementadosno exportador

O mecanismo de associação envolve quatro etapas

l Quando um servidor deseja tornar uma interface disponível remotamente, ele
envia a sua localização a um serviço de nomes com endereçofixo. A sua localização
consiste do endereço da máquina onde ele está executando (globalmente único), da
porta onde o servidor aceitará invocações remotas e de um identificador (único no
contexto da máquina onde o servidor está executando), que serve para localizar o
processo do servidor. Outras alternativas para o serviço de nomes com endereço

6lxo têm sido exploradas. O projeto inicial de Birrel e Nelson, por exemplo,
utilizou o banco de dados replicado Grapevine ]9] para armazenar referências
para interfaces exportadas. O uso de um banco de dados replicado (ou de um
serviço de nomes replicado, ver sessão 3.3.2) fornecemaior disponibilidadede
acesso aos clientes;
2

Antes de realizar um procedimento, o cliente requisita ao serviço de nomes um
gang/zo (band/e) para o exportador

3

da interface desejadas

O serviço de nomesretorna ao cliente o endereço,a porta e o identificadordo
servidor que implemente a interface desejadas

4

O ambiente de execução do RPC constrói uma referência para o cliente, que é

usada para toda chamada remota futura. Cada requisiçãoenviadapelo cliente
inclui o endereço, a porta e o identificador obtidos do serviço de nomes.
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3.1.5 Extensões
do RPC
Várias extensões têm sido propostas ao mecanismo básico de RPC. .LighfweigÀf
RPC (LRPCI l81), por exemplo, explora a semântica de chamadas de procedimento que
envolvem domínios de proteção diferentes em uma mesma máquina. LRPC sacri6lca
muito da generalidade de RPC em troca de um desempenhomaior no caso médio.
O mecanismo tradicional do RPC possibilita a comunicação de um cliente com ape-

nas um servidor. Técnicas de comunicaçãode grupo, aliadas aos conceitosde sistemas
RPC tradicionais, permitem a um conjunto de réplicas se comunicaremeficientemente,
através de procedimentos remotos. O ambiente de execuçãodo RPC envia requisições
a todos os participantes do grupo transparentemente,isentando o cliente de executar
um procedimento para cada membro do grupo separadamente. Uma outra extensão de
RPC diz respeito a falhas em sistemas distribuídos, que podem produzir consequências

indesejáveis
na execuçãode um procedimentoremoto. Em particular,clientesque

requisitam a execuçãoremota de um procedimentoem um servidor e depois falham
produzem computações órfãs, que consomem recursos no servidor, incluindo tempo
de CPU, /ocX;se espaço de armazenamento. Um exemplode um sistema que estende
RPC para dar suporte a comunicação de grupo, detecçãode falhas e tratamento de
computaçõesórHasé o projeto FITOS l31.

3.2 0 SistemaJava RMI
Java RMI é um sistema de invocação remota de métodos que estende os conceitos

de RPCI para dar suportea objetosdistribuídosJava. Há várias diferençasentre
sistemas de RPC mais tradicionais, como o CORBA e o DCOM e o Java RMI. Essas
diferenças resultam dos ambientes de operação distintos para os quais esses modelos
foram construídos. A seguir examinaremos essas diferenças.

Mecanismosde RPC tradicionais, dos quais DCOM e CORBA fazem parte, foram

construídos tendo em mente a heterogeneidade dos componentesde rede e de hardware
de diferentes processos. Como descrito na sessão 3.1.2, o sistema distribuído em uso
pode conter máquinas diferentes, com sistemas operacionais e representações de dados
distintos. A solução encontrada para que esses componentes pudessem se comunicar foi
o desenvolvimentode procuradores (sfuós e esqueletos)que convertem dados enviados
por outras máquinas. Linguagens para a definição de interfaces de procedimentos
remotos, tal como a IDL 1621,foram desenvolvidaspara lidar com representaçõesde
dados diferentes. Há duas desvantagensprincipais relacionadasao uso de IDLs:

e A natureza neutra de uma IDL restringe a classe de parâmetros que podem ser
passados em um procedimento remoto a tipos básicos (como int) e a objetos
remotos. Essa restrição vem do fato de que os parâmetros definidos em IDL devem
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possuir uma representaçãoequivalentena linguagemde programaçãousada pelo
cliente/servidor;
e A natureza dos dados passados em procedimentos remotos é estática. O receptor
de uma chamada remota precisa saber exatamente o tipo do objeto que está sendo
transmitido pela rede, para que ele possa associar o sfub/esqueleto correspondente
ao objeto transmitido. Portanto, o uso de polimorfismo lõ81não é permitido
a classe de um objeto transmitido não pode ser uma subclasse (mais específica)
da classe esperada. Caso isso aconteça, o receptor converteo objeto transmitido
({mpZjcáfcastÍng) ao tipo esperado por ele (menos específico), introduzindo a
possibilidade de erros no programa.
Java RMI,

por sua vez, não precisa lidar com questões relacionadas com hetero-

genidade,já que tanto as classesdo cliente como do servidor são escritasem Java e
executam em JVMs, o que torna a rede uma coleção de máquinas (virtuais) homogêneas
e elimina a necessidade de linguagens adicionais como a IDL.

A principal característica que distingue Java RMI de outros sistemasRPC, no entanto, é a sua capacidade de carregar o código fonte de classes remotas dinamicamente.
permitindo o uso de polimorfismo. O mecanismo que realiza essa operação é composto
por três componentesprincipais: um carregador de classesespecializado,um gerenciador de segurança e a técnica de conserva (pack/ ng 1691).A técnica de conserva permite
que um objeto seja representadocomo um sequência de Z)atese inclui informaçãosobre

o tipo de objeto e sobre a localizaçãodo seu códigofonte. Quando uma JVM recebe
a referênciade um objeto remoto, ela verifica o tipo específicodo objeto. Se a JVM

não possuir o stub específico para esse objeto, o carregador de classes especializado
pode localizar e carregar o seu código fonte utilizando o endereço que o objeto carrega
consigo. O código é verificado pelo gerenciador de segurança antes de ser executado.
Uma descrição mais detalhada sobre o mecanismo usado por Java para carregar código
dinamicamente

encontra-se

em 1781.

A figura 3.2 exempliÊlcauma interaçãotípica entre um clientee um servidor Java

RMI. O servidor (1) registra uma referência para um objeto remoto no serviço de nomes
e (2) após obter essa referência, (3) o cliente pode executar chamadas diretamente
nesseobjeto, possivelmenteobtendo referências para outros objetos remotos. A ülgura
também mostra um servidor de web sendo usado para tiansferír o código e o estado
dos objetos que são passados em invocações remotas.

3.2.1 Mlodelo de Sistema Básico
Com exceção das característicasdiscutidas na sessãoanterior, o modelode sistema
de Java RMll é bastante similar ao de outros mecanismos de RPC mais tradicionais. A
seguir apresentamos esse modelo.
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Figura 3.2: Exemplo de uma interação típica entre um cliente e servidor RMI j12]

Stubs

Esqueletos

Camada de Referência Remota

Camada de Transporte
Figura

3.3: Arquitetura

de alto-nível

do RMI

l78)

A funcionalidade básica do sistema Java RMI se encontra nos pacotes java.rmi.,
java.rmi. ferver, sun.rmi..ferver e sun.rmi..transport. As classescontidasno
pacote sun são específicas à implementação do JDK (Jaua DeueZopment.Kát) da Sun.

No modelo do Java RMI, um objeto é denominado remoto se os seus métodos podem
ser invocados por objetos residentes em um espaço de memória distinto. Uma interface

remota deve ser derivada, direta ou indiretamente, da interface java.rmi .Remote.
Métodos definidos em interfaces remotas são denominados remotos e devem incluir a exceção java.rmi

.RemoteExcepti.on

na sua cláusula throws.

Uma exceção

RemoteException é criada quando, durante uma invocaçãoremota, algumafalha de co-
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municação ocorre. Somente métodos remotos estão disponíveis remotamente. Além deles, um objeto remoto pode definir outros métodos não-remotos, que só serão acessíveis
localmente.

A arquitetura de Java RMI consiste de três camadas, como mostra a 6lgura

3.3: a camadade stuó/esqueleto,
a camadade referênciaremotae a camadade

transporte. O servidor que estiver exportando interfaces remotas pode estender
java.rmi

. ferver

.UnicastRemoteObject2

, que de$1ne a funcionalidade

básica

para

um objeto remoto (como explicado a seguir)
Slubs e esqueletossão gerados pelo scrãpf rmi.c, que recebe como entrada o arquivo
class correspondente à implementação do servidor.

Quando um servidor é criado, o construtor de Uni.castRemoteObject

executa

o

método

exportObject,

que

instancia

e

exporta

um

objeto

sun.rmi.ferver.UnicastServerReí. Ele tambémcria uma referência
viva (lIDe re/erence), que representa a camada de transporte do servidor e contém um

endereço IP, uma porta TCP e um identiâlcador do objeto. Além disso, exportObject

instanciao stube o esqueleto
do objeto. Depoisdisso,uma associação
entreo
identificador do objeto e o stuó/esqueleto é registrado em uma tabela de objetos,
residentena camada de transporte.
O cliente, por sua vez, obtém uma referência a um objeto remoto por meio do ser-

viço de nomesrmiregistry ou através de outros objetos remotos. O sfubfunciona
como uma camada entre o clientee as outras camadas do Java RMI e a sua princi-

pal função é o empacotamento (marsAaZáng) e desempacotamento (unmarsÀa/ ng) de
parâmetros enviados e recebidos de invocações remotas. O sfub contém um objeto
java. rmi. . servem .RemoteRef, que encapsula a camada de transporte do cliente e que
obtém a referência viva do servidor quando uma invocação remota é realizada, estabelecendouma conexão com ele. O sfub chama o método i.nvoke de RemoteRef para
realizar a invocação remotamente. Quando a chamada chega ao servidor, a camada
de transporte usa a sua tabela de objetos junto com o identificador da invocação para
obter o esqueleto do objeto remoto3. O esqueleto desempacota os argumentos, realiza
uma chamada à implementaçãodo objeto e retoma o resultado ao cliente. Java RMI
possui maquinário suficiente para diferenciar o resultado normal de uma invocação de
uma exceção. A figura 3.4 mostra as fases de uma invocação típica feita por um cliente
a um objeto remoto.

Qualquer objeto Java pode ser passado como argumento ou retornado como resultado de uma chamada remota. Java RMI implemente a semântica de transmissão
acaso esse objeto não estenda UnicastRemoteObject, ele deve definir funcionalidade equivalenteà que esse

objeto implemente

aA partir da versão 1-2.2do JDl<, Java RMI não utiliza esqueletos. A camada clereferênciado lado do
servidor possui maquinário suHlcientepara desempacotar argumentose fazer uma chamada diretamenteà
implementação do objeto.
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é passada

ao stub

Sttib
2 O stub invoca a camada
dereferência,que

4. A camadade referênciado servidor
faz uma upcallparaa implementação
do objeto

se conecta oservidor

3. A camada de transporte
gerenciaaconexãoe o protocolo
de comunicação

Figura 3.4: (Jma invocaçãotípica a um objeto remoto
ca/Z-óg/-uaZuepara objetos não-remotos

3.2.2

Colegade Lixo Distribuída

Uma outra característica que distingueJava RMI de outros mecanismosde RPC
tradicionais é o seu mecanismo distribuído de colete de lixo. Técnicas de gerenciamento de dados distribuídos, como a contagem explícita de referências, geralmente são
complicadas

e por isso têm um grande potencial

para introduzir

falhas no sistema

1761.

Java RMI fornece suporte transparente para a colete de lixo em aplicações distribuídas
através de um protocolo que utiliza a contagem de referências. O ambientede execução
do Java RMI mantém uma tabela que contém, para cada objeto remoto, o número de
referências locais para esse objeto. Quando a referência de um objeto remoto é instanciada pela primeira vez em uma JVM, Java RMI invoca o método referenced desse
objeto e cria uma entrada para ele em sua tabela. Essa entrada contém um contador
do número de processos locais que contém referências a esse objeto. A medida que clientes deixam de usar uma referência, o contador do objeto remoto decrescee, ao chegar
em zero, Java RMI invoca o método unreferenced desse objeto. Quando nenhuma
máquina virtual possui referênciaspara um servidor e o mecanismode colete de lixo
[oca[ dessa máquina indica que não há processos locais que possuem uma referência
para ele, o servidor é coletado. Esse protocolo não funciona corretamente na presença
de falhas. Especificamente,se uma partição na rede separar o cliente de um servidor,
é possível que o servidor seja coletado prematuramente.
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Figura 3.5: Hierarquia parcial de classesdo RMI

3.2.3

A Hierarquia de Classes

A figura 3.5 apresentaa hierarquia das classese interfacesdo RMI relevantesao

nosso projeto. A seguir damos uma breve explicação de cada uma delas. As classes
Uni.castRef e UnicastServerRef e as interfaces RemoteRef e ServerRef representam
a camada de referência remota da arquitetura do Java RMI (figura 3.3).
Interface

java.rmi

.Remote

Removeserve para identi6lcarinterfaces cujos métodos podem ser chamados de uma
JVM remota. Toda interface remota deve estender, direta ou indiretamente, essa
interface. Somenteos métodosde um objeto especificadospor uma interface remota
estão disponíveis remotamente. Cada método de uma interface remota deve incluir a
exceçãoRemoteException em sua cláusula throws.

Interface java.rmi . servem .RemoteRef

Essa interfacerepresentao ganchopara um objetoremoto. O seu métodomais

importante é invoke, que permite a um stub invocar um método de um objeto remoto.
RemoteRef contém uma referência viva (sun . rmi . transport . LiveRef), que representa
a camada de transporte do sistema Java RMI.
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Interface j ava. rmi. . ferver . ServerRef
Essa interface estende RemoteRef e adiciona métodos para permitir que um objeto

remoto possa ser exportado.

Ao ser exportado,

um objeto disponibiliza o endereço

da máquina onde ele está executando, a porta onde ele receberá invocaçõesremotas,
o seu identificadore um objeto Dispatcher, como explicadoa seguir. A camada de
transporte armazenaessas informaçõesem uma tabela de objetos para que quando
uma invocação chegue, ela possa ser direcionada ao esqueletocorreio.

Interface sun . rmi . ferver . Di.spatcher
Essa interface define um método, dispatch, que é responsávelpor delegar uma
invocação remota interceptada pela camada de transporte de um servidor para a implementação de um objeto remoto. Quando um objeto é exportado, ele passa à camada
de transporte um objeto Dispatcher, que é armazenadoem uma tabela de objetos.
Quando uma invocação remota chega ao servidor, a camada de transporte utiliza essa
tabela para identificar o objeto Dispatcher ao qual a invocação deve ser encaminhada
e invoca o método dispatch desseobjeto, que identifica o métododo objeto remoto a
serinvocado.

Classe java . nni . server .RemoteObject
Essa classe implementa a funcionalidade de java.lang.Object
no contexto de
objetos remotos. Especificamente,RemoteObject sobrescreveos métodos equals,

hashCode,toString e clone. A seguiranalisamos
as semânticas
dessesmétodosem
objetos remotos:
+ equals:

enquanto que o método Object . equals implemente a semântica de

igualdade de conteúdo (ou seja, dois objetos são iguais se possuem o mesmo estado interno), o método RemoteObject . equals implemente a semântica de igual-

dade referencial: dois objetos remotos são iguais se as suas referênciasremotas

são iguais, ou seja, se eles se referemà mesmaimplementação
de um mesmo
objeto. Implementar a semântica de igualdade de conteúdo em objetos remotos
requerida chamadas remotas para comparar os estadosde dois objetos, aumen-

tando considerave]mente
a ]atênciade uma invocaçãotípica a equals. Além
disso, chamadasremotas podem ocasionar a exceçãoRemoteException, que o

método Object . equals

não inclui na sua cláusula throws.

Portanto,

somente

a semântica de igualdade referencial pode ser implementadaem Java RMI sem
custos adicionais=
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e hashCode: retorna o mesmo valor para dois objetosque possuema mesma re
gerência remotas

e toString: retorna um objeto Stri.ng que representa a referência desse objeto.
Na implementação atual do JDK, que suporta somente objetos não-replicados,
o resultado desse método contém informação sobre o endereço, a porta e um
identificador do objeto remoto;

e clone: fazer o clone de um objeto remoto é uma operaçãolocal e não pode
ser usada por clientespara criar novos objetos remotos. Essa operação, quando
realizada em clientes, cria uma nova referência para o mesmo objeto remoto, mas
não efetua a cópia de nenhuma das suas estruturas internas, já que isso envolveria
chamadas remotas e poderia gerar uma possível exceção RemoteException, que

Object . clone não inclui na sua cláusulathrows.
Classe j ava . rmi . server .RemoteServer
RemoteServer

é a superclasse comum a todas as implementações de servidores e ofe-

rece um arcabouço para uma grande variedade de referênciasremotas. Especinlcamente,

RenoteServer define métodos abstratos para que um objeto remoto possa ser ex-

portado. Atualmente, o Java RMI só implemente referências remotas não.-replicados
(zznácasÉ),que podem ser transientes ou persistentes. Referências transientes são representadas pela classe UnicastRemoteObj ect e são válidas somente enquanto o servidor
estiver executando. Referências persitentes são representadas pela classe Activatable
e podem ser avivadas automaticamente.

Classe j ava . nni . servem .UnicastRemoteObject
Essa classe define um objeto não-replicado (unjcast), cujas referências são válidas
somenteenquanto o processoservidor estiver executando. A principal funcionalidade
que UnicastRemoteObject

oferece é a exportação de objetos remotos.

Um objeto remoto não derivado de UnicastRemoteObject deve ser capaz de exportar a si mesmo e deve implementar toda a funcionalidade definida por RemoteServer

Classe sun. rmi.. servem.UnicastRef
Essa classe é a referência remota de um cliente e implemente a interface RemoteRef
Ela disponibiliza o método invoke, que realiza uma invocação remota a um objeto.
UnicastRef representa a camada de referência de um objeto remoto não-replicado,
cujo estado não pode ser replicado em nenhuma JVM remota.
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Classe sun. rmi.. ferver . UnicastServerRef
Essa classe é a referência remota de um servidor e implemente as interfaces

ServerRef e Di-spatcher. Ela disponibilizamétodospara exportar um objeto remoto
e para despachar uma invocação remota enviada por um cliente de uma JVM remota
à implementação do objeto.

3.3

Contextualização do Java RMI na Literatura

A popularização do sistema Java RMI tem levado pesquisadoresa utiliza-lo como base para a construção de sistemas mais complexos, que fornecem funcionalidade
específica para alguns tipos de aplicações.

Nessa sessão apresentaremos brevemente o projeto dos sistemas Manta e Filterfresh,
com ênfase em como esses sistemas utilizam idéias presentes no sistema Java RMI para
atingir seus objetivos.
Nos últimos anos, tem havido grande interesse no uso de Java em aplicações de computação paralela de alto desempenho. O seu modelo de programação seguro (tape-sa/e)
e orientado a objeto, junto com o suporte para concorrência que ela oferece, tornam

Java uma ótima candidata para o desenvolvimentode aplicaçõesparalelasde grande

porte IS31. No entanto, embora Java ofereça mecanismos eficientespara a programação
de sistemas baseados em múltiplos processadores compartilhados (SMPs), por meio do
seu pacote de tAreads, ela não fornece suporte adequado para o desenvolvimento de
aplicaçõesparalelas em máquinas com memórias distribuídas 1661.O sistema Manta
foi projetado para dar suporte a essas aplicações.

Um problema ortogonal diz respeito à disponibilidade de dados armazenados em
servidorese o custo de acesso a essesdados. A atual implementaçãode Java RMI não
fornece suporte para servidores tolerantes a falhas. Aplicações que estejam interessadas

em detectar e resolver falhas nos componentesde uma computação distribuída devem
implementar essa funcionalidade no nível da aplicação. Filterfresh é um pacote que dá
suporte para a construção de servidores tolerantes a falhas.

3.3.1 Manta
O JDK da Sun é um sistema Java baseado em compilação .jusf-án-time (JIT 1791),
que gera código nativo à plataforma onde a JVM está executando imediatamente antes
de um método ser executado. Compiladores JIT produzem código nativo para cada
método por vez, à medida que eles são invocados
O sistema Manta l53,541,desenvolvidona Universidade Vrije, na Holanda, é um
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Figura 3.6: Interoperabilidadeentre Manta e uma JVM

sistema Java baseadoem compilação "estática", onde arquivos . class são usados
para gerar código nativo antes da execução de um programa. Manta implemente um
sistema RMI baseado em compilação estática, onde seráalàzadores e desceria/ãzadores

são geradosesteticamentepara cada método remoto. Para ser capaz de se comunicar
com uma máquina virtual que não utiliza essas otimizações, Manta também oferece o
protocolo Java RMI como especificado pela Sun lõ71. Quando Manta está executando
programas de computação paralela com outras máquinas Manta, ele utiliza o protocolo
Manta RMI. Quando Manta se comunicacom máquinasJDK, ele utiliza o protocolo
Java RMI. A figura 3.6 ilustra a interação de uma máquina Manta com uma máquina
JDK e com outra máquina Manta.

O desempenhoalcançadono sistemaManta chegaa ser mais de uma ordemde

magnitude superior ao do Java RMI. As características do protocolo Manta RMI responsáveis pelo seu bom desempenho são:

e Comunicação de baixo-nível mais eficiente: enquantoqueJava RMI utiliza TCP/IP, que é adequado para aplicações baseadas em requisição e resposta,
Manta utiliza bibliotecas de comunicação baseadas em C, especializadas para comunicação paralela;

e O protocolo RMl: o protocolo Manta RMI é implementadointeiramenteem
C e evita as camadas de stream de Java, o que minimaliza a quantidade de
dados copiados em uma invocação remota. Além disso, o código que executa o
protocolo Manta RMI é inteiramente nativo, ao contrário do JDK, onde o código
do protocolo Java RMI é gerado por compiladores JIT;

e O protocolo de serialização: ao invés de usar a tecnologia
de reflexãode
Java 1341, Manta RMI

esteticamente

gera serializadores

e desserializadores

es-

pecíficos para cada método antes da execução de um programa. Um método cujo
código não está presente em Manta no momento da sua execução é carregado
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dinamicamente, usando a técnica de conserva 1691. Serializadores e desserializadores específicos são dinamicamente compilados para esse método quando o seu
código chega em Manta, para uso em futuras invocações.

Uma outra linha de pesquisarecentementedesenvolvidaem Manta envolvea repli-

cação de objetos e o uso de óroadcasts atómicos e totalmente ordenados j51, 52] para
manter as réplicas consistentes. O modelo de replicação usado por Manta é baseado na
técnica ROWA l6l: métodos que não modiâlcam o estado de um objeto são executados
localmentee métodos que alteram o seu estado utilizam o mecanismo de óroadcastpara
manter suas réplicas consistentes. O modelo de replicação implementado em Manta
foi projetado para ser integrado ao protocolo Manta RMI e portanto a invocação de
um método de um objeto replicado tem a mesma sintaxe de uma invocação remota de
um objeto não-replicado. Experimentos realizados mostram que o mecanismode replicação de Manta é eficiente para várias classes de aplicações, inclusive para sistemas
que utilizam redes de grande acesso j511.

Embora Manta RMI demonstre um desempenhode até uma ordem de magnitude
superior ao do Java RMI 1531,uma desvantagemdesse protocolo é que e]enão é portátil,
por ter sido implementadoespecificamentepara o sistema Manta.

3.3.2 Filterfresh
Filterfresh l21é um pacote Java que dá suporte para a construção de servidores
replicadostolerantes a falhas. Filterfresh utiliza um serviço de nomes replicado- uma
extensãodo serviço rmiregi.stry -, cujas réplicassão mantidas consistentesatravés
de broadcasfsatómicos e totalmente ordenados, mesmo em presença de falhas.
O registro rmiregi.stry

(registro RMI) é um serviço de nomes simples fornecido por

Java RMI. Ele permite que servidores registrem objetos através da operaçãobi.nd. Um
cliente pode obter uma referência para um objeto remoto por meio do método lookup.
O registro mantém uma tabela que associa nomes (objetos Stri.ng) a implementações
de um objeto e executa em uma porta conhecida, geralmente a 1099.
O registro RMI só permite que objetos "locais" possam ser registrados, ou seja,
chamadas ao método bi.nd sÓ podem ser realizadas por processos residentes na mesma
máquina do registro RMI. Essa semântica restringe o uso de técnicas de tolerância a
falhas em servidores. Além disso, ela dificulta a migração de objetos, já que Java RMI
não fornece nenhum método para descobrir a localização de um objeto.
Filterfresh investiga três técnicas para resolver esses problemas: (1) a replicação de
servidores, (2) a replicação do serviço de nomes e (3) uma nova camada de referência
do lado do cliente. Em (1), quando um servidor é replicado, uma referênciapara a
nova réplica é registrada no serviço de nomes replicado, sob o mesmo nome das demais
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réplicas. O serviço de nomes mantém uma tabela com a localização de todas as réplicas
de um servidor com o mesmo nome. Quando uma servidor falha, invocaçõesenviadas
a ele são redirecionadas transparentemente para uma das suas réplicas, como explicado
a seguir. Anualmente, Filterfresh só oferece replicação de servidores que não possuem
estado (sfafe/ess), ou seja, que não precisam ser mantidos consistentes. A técnica (2)
propõe que cada servidor possua uma réplica local do serviço de nomes, que é mantida
altamente consistente (de acordo com os critérios de one-copa/-seriaZízaóí/
tg/)com as
demais réplicas. Para localizar um objeto remoto, um cliente invoca uma operação
lookup local, fornecendo o nome do objeto. Caso o objeto tenha sido registrado em
algum servidor, Filterfresh garante que lookup retomará uma referência para esse ob.jeto. O mecanismo (3) propõe a definição de uma nova camada de referência do lado
do cliente, que utiliza o serviço de nomes replicado para mascarar falhas nos servidores. Quando um cliente executa uma invocação em um servidor que não está mais
executando, uma exceção é gerada remotamente. Ao invés de repassar essa exceção ao
cliente, a nova camada de referência tenta localizar uma réplica do servidor e reexecuta
o método transparentemente.

Uma desvantagemdo Filterfresh é que ele não é compatívelcom o protocolo Java RMI e portanto não fornece suporte para aplicaçõesconstruídas com o uso dessa
tecnologia sem que haja a necessidade de modifica-las.

3.4 Alternativas para Java RJ\41
Várias alternativas ao uso de Java RMI têm sido propostas para a comunicação
entre objetos Java residentes em máquinas virtuais distintas. Javaparty j6S,661permite que aplicações muZtÍ-tAreadedconstruídas para SMPs sejam facilmente executadas
em máquinas com memória distribuída. Para isso, uma nova palavra chave, remote,
foi introduzida para identificar classes cuja implementação não se encontra localmente. Javaparty implemente todos os detalhes de comunicação transparentemente entre
objetos remotosl a aplicação usuária só precisa identificar as classes que devem ser
declaradas remate.
A partir da versão 1.3 do JDK, a Sun incorporoua implementação
de um O.R.B
(OUect

Request .Broker)

à API

(.App/ãcalàon

Programming

/éter/ace)

do Java.

Isso

elimina a necessidade do licensiamento e da distribuição de ORBs Java especíâlcos

para que aplicações Java possam se comunicar com sistemas que utilizam o padrão

CORBA[28].

Por fim, modelos de memórias compartilhados distribuídas, onde não é necessário
serializar o estado de objetos, têm sido propostos. Um exemplo é o sistema Java/DSM

j811,que estendeTreadmarks 1441.A camada de DSM lida com todos os aspectos
relativos à comunicação entre máquinas virtuais distintas transparentemente.

Capítulo 4

O Sistema RMIRep
A tecnologia Java RMI tem se tornado altamente popular porque oferece um ambiente simples e portátil para o desenvolvimento de objetos distribuídos. Java RMI, no
entanto, não possui nenhum suporte para a replicação e consistência de objetos remotos e só implementa a semântica de objetos não-replicados(unácast). Uma aplicação
que queira dar suporte a sistemas de informação distribuídos em redes de alta latência
através da replicaçãode dados deve utilizar algoritmosde consistênciapara gerenciar
seus objetos replicados, adicionando ao seu custo e complexidade. Essas aplicações
se beneficiariam amplamente de uma camada de midd/eware que fornecesse replicação
automática de dados e uma interface de alto nível para objetos replicados similar à que
Java RMI fornece para objetos não-replicados.

Embora sistemas com suporte para a replicação transparentede objetos ofereçam

muitas vantagens, há aplicações que gostariam de influenciar na maneira como os dados

são replicados e mantidos consistentes. Por exemplo,uma ambulância móvel talvez
possa esperar um intervalo máximo de 3 minutos para atualizar seus dados sobre o
trânsito de São Paulo, enquanto que um motorista na marginal Tietê provavelmente
tem uma tolerância de tempo maior. Sistemas que oferecempolíticas de consistências
"prontas" (b/ack-óoz), que o usuário não possa configurar, são inadequadas para esse
tipo de aplicação.
Há um compromisso, portanto, entre a flexibilidade desejada por aplicações quanto
à replicação e consistênciade dados e o custo e a complexidadede desenvolver,junto à aplicação usuária, políticas de consistência que satisfaçam as suas necessidades
específicas.

O sistema RMIRep foi projetado para mitigar essatensão de interesses. RMIRep
estende a hierarquia Java RMI e tem como objetivo implementar replicação semitransparente de objetos distribuídos Java, com políticas de consistência variáveis, a
serem escolhidas pela aplicação. Uma vez que a política seja escolhida, RMIRep
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provê mecanismos transparentes de replicação e consistência entre objetos. A principal
política do RMIRep é Bayou, uma política de consistência fraca descrita na sessão 2.3.
Bayou fornece flexibilidade ainda maior às aplicações usuárias por meio das políticas de
usuário, que permitem a configuração de parâmetros de baixo nível que dizem respeito
à propagação dos dados.
Os principais requisitos que guiaram o projeto e a implementação do RMIRep foram:

e Facilidade de uso: a maneirapelaqual a aplicaçãousuáriaescolhea política
de replicação e consistência deve ser intuitiva e ter um impacto mínimo na forma
com que o programador usualmente desenvolve suas aplicações distribuídas;

e Modularidade: a funcionalidadeda replicaçãodeve ser implementadaem
módulos e integrada modularmente às camadas já existentes do Java RMI. Aplicações projetadas para uso no Java RMI devem poder executar no sistema
RMIRep sem que, para isso, sejam necessárias alterações no código dessas aplicaçoesl

e Compatibilidade: alteraçõesfuturas feitas no suporte básico de Java para ob.
jetos distribuídos não devem requerer mudanças no sistemas
e Escalonamento: não deve haver uma queda de desempenho dramática relativa
ao aumento no número de réplicas no sistemas
e Desempenho:
o sistema deve ser capaz de executar em redes de banda estreita e
na presença de falhas temporárias de alguns dos servidores (possivelmente todos) .

Consideramos duas maneiras de integrar a funcionalidadedo sistema RMIRep à
tecnologia Java RMl: integração no nível da camada de referência remota e integração
no nível de aplicação. Como veremos, a principal vantagem de trabalhar no nível da
camada de referência é o aumento no desempenho. As desvantagensincluem complexidadede codificaçãomaior e reduçãode compatibilidadecom futuras versõesdo

RMI

4.1 Projeto Inicial: Integração no Nível da Camada de Re.
gerência Remota

As interfaces RemoteRef e ServerRef e as suas implementaçõesi correspondem à
camada de referência remota da tecnologia RMI. Essa camada é responsávelpor gerenciar referências a objetos remotos, além de acionar e despachar invocações remotas.
iNo JDK da Sun, essasimplementações
correspondemàs classesUnicastRef e UnicastServerRef
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Figura 4.1: Hierarquia de classes original do RMIRep

Experimentos realizados pelos grupos de pesquisa Manta l53,S41e Javaparty j61,661
mostram que a sobrecarga do protocolo de serialização IS61em uma invocação remota
corresponde a 35-42% do tempo total da invocação, enquanto que a sobrecarga imposta
pelo protocolo Java RMI em si equivale a aproximadamente35% do tempo total.
Esse último componente inclui o tempo gasto para iniciar uma invocação no cliente,
intercepta-la na camada de transporte do servidor, passa-lapara a implementaçãodo
objeto e retornar o seu resultado para o cliente.

Com o objetivo de aumentar a eficiência dos protocolos utilizados pelo RMIRep,
nossa primeira tentativa de implementação desse sistema buscou integrar sua funcionalidade à camada de referência remota do RMI. A camada de referência remota é
o melhor lugar para adicionar essa funcionalidade porque é ali onde o empacotamento, o desempacotamento e a serialização dos parâmetros ocorrem. Portanto, quando
uma invocação a múltiplos objetos é realizada, o tempo agregado do empacotamento,
desempacotamentoe seiialização dos parâmetros da invocação é reduzido drasticamente. Nessa sessão apresentamos resumidamente o projeto inicial do sistema RMIRep e
discutimos as razões pelas quais decidimos seguir outra abordagem.

A figura 4.1 mostra a hierarquia de classesdo sistema RMIRep do projeto inicial. As classes representadascom caixas brancas fazem parte da hierarquia de clas-

ses do Java RMI.

Nesta proposta,

criamos a interface ReplicatedRef

e a classe
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ReplicatedServerRef, que juntas definem um arcabouço para referências remotas

de um objeto remoto rep]icado(ORR). Rep].icatedServerRef mantémuma lista de
réplicas (possivelmente inativas2) do ORR em questão e ReplicatedRef

define métodos

para que réplicas possam ser adicionadase removidas do grupo de consistênciado

ORR. Além disso, ReplicatedServerRef provê métodos para a serialização do estado
de objetos que serão replicados. A replicaçãoe consistênciados dados não é abordada na implementaçãode ReplicatedServerRef: cada política de consistênciadefine
uma classe que estende ReplicatedServerRef
e que lida com essas questões, como
explicado a seguir.
Considere uma política de consistência qualquer, que chamamos de PoZ cg/. PoZãcy
é implementada no RMIRep pelo par de classes PolicyObject e PolicyObjectRef

PolicyObjectRef
estende ReplicatedServerRef
e é responsável por desencadear ações de consistência quando métodos são invocados no ORR correspondente.

Em particular, PolicyObjectRef deve redefinir o método Dispatcher.di.spatch,
que, durante uma invocação remota, intercepta a chamada da camada de transporte e a delega à implementaçãodo objeto (sessão 3.2.3). Usando a sua lista de
réplicas, PolicyObj ectRef invoca ações de consistência de acordo com os critérios que

PolicyObject define. PolicyObject é a classeequivalentea UnicastRemoteObject

no sistema RMI, ou seja, ela é a classe que aplicações usuárias devem estender para tornarem seus objetos replicáveis. Por exemplo, se uma aplicação estiver interes-

sada na política de consistênciaBayou, então seus objetos devem estendera classe
BayouObject.
4.1.1

Problemas no Projeto Inicial

Nossa tentativa de integrar os módulos de replicação e consistência no nível da ca-

mada de referênciaremota do Java RMI não obtevesucesso. Java RMI instancia a
referência de um objeto remoto em tempo de execução, de acordo com o nome forneci-

do pelo objeto3. Na interface RemoteRef há um campo âlnal (final packagePrefix)
que define o pacote onde a classe dessa referência se encontra. Na implementação
do JDK 1.2.2, esse pacote é sun.rmi..ferver. Essa constante, por ser final, não pode ser redefinido por ReplicatedRef.

Portanto, para que o ambiente de execução

do Java RMI possa localizar nossas classes, elas devem estar presentesno pacote
sun.rmi. . servem.

Caso contrário,

ao inicializar

Poli.cyObject,

o ambiente de exe-

cução do Java gera uma exceção (ClassNotFoundException)
por não ter conseguido
encontrar a implementação de PolicyObjectRef.
Adicionar novas classes ao pacote
de distribuição da API do Java comprometeria seriamente a facilidade de uso e a por'Há algumas classesde políticas que permitem que réplicas não participem ativamentedo grupo de con-

sistência em determinados momentos. Políticas de consistência fraca são um exemplo.
'Por exemplo, UnicastRemoteObject fornece o nome da classe UnicastServerRef, que representa a sua
referência remota
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habilidadedo sistema, pois as bibliotecasde Java teriam que ser modificadas na JVM
de cada usuário.
Diante desse problema, nós consideramos outras alternativas, como fornecer um
novo pacote de invocação remota de métodos, ou modificar partes do pacote RMI existente. Além de apresentar problemas adicionais, essas alternativas violam em grande
parte as diretrizes que utilizamos para construir esse projeto. Em particular, fornecer
um novo pacote de replicação impossibilita que aplicações Java RMI existentes possam

usar o nossosistema. Modificar a hierarquiaatual de classesdo Java RMI afeta a

facilidade de uso do sistema, além de comprometer sua compatibilidadecom futuras
versões do Java RMI e ter o potencial de introduzir erros em programas existentes que

já usam suas classes.

Por causa dessas razões, decidimos implementar o RMIRep no nível da camada de
aplicação.

4.2 Projeto Final: Integração no Nível da Camada de Apli
VU:ÍUV

Nessa sessão apresentamos o projeto Hlnale a implementação do sistema RMIRep
no nível da camada de aplicação. RMIRep utilizou as classes do sistema Java RMI para
implementar sua funcionalidade, como uma aplicação distribuída Java normalmente o
fa.ria.
]

4.2.1 A Hierarquia de Classes
A nlgura 4.2 mostra as principais classes e interfaces do sistema RMIRep. A seguir
explicamos brevemente cada uma delas.

Interface ReplicatedRemote
A interface ReplicatedRemote define a funcionalidade que todo ORR deve implementar. EspeciÊlcamente, essa interface contém apenas um método, que retorna uma
réplica do objeto remoto.

Classe Repli.catedRemoteObj
ect
Essa classe implemente ReplicatedRemote e define o arcabouço de um ORR.
ReplicatedRemoteObj ect mantém uma lista de réplicas (possivelmenteinativas) do
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Figura 4.2: Hierarquia de classes do RMIRep

ORR correspondente e fornece métodos para que réplicas sejam adicionadas ou removidas do grupo de consistência. Além disso, essa classefornecemétodos para serializar
o estado de um objeto a ser replicado.

Interface NoConsistency
Essa interface deHlneos métodos necessários à política de consistência de réplicas
independentes (sessão 2.1). Daqui em diante nos referimos a essa política como ]VoC'ansisÉency.

Classe NoConsi.stencyObject
Essa classe implemente a política de consistência .VoConsístency. Essa política não
define nenhuma ação de consistência entre réplicas, permitindo que os seus estados divirjam. No entanto, porque NoConsistencyObject estende ReplicatedRemoteObject,
ela herda métodos para que o grupo de consistência do ORR correspondente seja mantido anual, recebendo notificações de réplicas que entram e saem do grupo de consistência.
Isso é necessárioporque, embora um objeto com política JVoC'onsdstencg/
não precise ter
uma visão atualizada das réplicas no sistema, a sua política de consistência pode mudar
e a nova política provavelmente precisará dessa informação. De fato, nós assumimos
que a vasta maioria das políticas de consistência precisa ter conhecimento das demais
réplicas e por isso implementamos o gerenciamento de entrada e saída de réplicas na
classe Repl i.catedRemoteObj ect, que todas as políticas devem estender.
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Interface TotalConsi.stency
2.2

Essa interface deHlneos métodos necessários à política de consistência total (sessão

Classe TotalConsistencyObject
Essa classe implemente a política de consistência total. Essa política de6lne o
maior grau de consistênciaentre as réplicas. Ela se utiliza de um /ock para implementar uma visão sincronizada dos dados (one-copa seria/ãzabá/átg/
j181). Além disso,
TotalConsistency herda métodos para que o grupo de consistênciado ORR correspondente seja mantido anual, recebendo notificações de réplicas que entram e saem do
grupo de consistência.

Interface BayouClientlnterface
Essa interface define todos os métodos da política Bayou que são acessíveis às

aplicaçõesusuárias. Em particular,BayouClientlnterface definemétodospara a

con6lguraçãodas políticas de usuário do Bayou e para a chamada de operaçõesque a
política Bayou fornece,como a aposentadoriade uma réplicaou uma sessãode antientropia. A definição da interface BayouCI i.entlnterface encontra-se no apêndice

A.l

Interface Bayou
Essa interface define métodos relacionados com o protocolo de anti-entropia e com
a criação de réplicas Bayou. Essa interface não contém métodos para que réplicas
sejam notiülcadassobre a entrada e saída de outras réplicas do grupo de consistência,
já que Bayou faz isso relaxadamente (Zazã/Z/)através do protocolo de anui-entropia4. A
definição da interface Bayou encontra-se no apêndice A.2.

Classe BayouObject

Essa classeimplementaa políticade consistênciaBayou. Ela utilizaum /ogpa-

ra armazenar atualizações feitas por clientes ou recebidas através de anel-entropia
BayouObj ect implemente as interfaces BayouClientlnterface
e Bayou.
4Na verdade, BayouObject estende a classe ReplicatedRemoteObject, que possui essa funcionalidade.

4.2 Projeto Final: Integração no Nível da Camada de Aplicação

48

Tradutor
de Classes
Figura 4.3: Tradução automática de classesremotas

4.2.2

O Modelo Básico de Sistema

Para que aplicaçõespossam utilizar o sistema RMIRep, elas devem fornecer a implementaçãode um objeto remoto não-replicado Java. A aplicação implemente esse
objeto sem considerar se ele será replicado ou nãos. RMIRep fornece uma ferramenta
Repc, que recebe como entrada os nomes da interface remota (por exemplo, MYCreek)
e da implementaçãodo objeto remoto (MVCreeklmpl) e automaticamentegera uma
classe (MYCreekRep) que pode ser replicado e que implemente MYCreek. A figura 4.3
demostra esse processo. A tradução automática de classesremotas é discutida na sessão
4.5

Há duas maneiras de inicializar um objeto replicado (uma instância de uma classe
geradapor Repc): (1) iniciar um novo grupo de consistência,do qual o ORR sendo
inicializado será o primeiro membro ou (2) adicionar o novo objeto a um grupo de
consistência existente. No primeiro caso, três parâmetros adicionais, além dos exigidos
pelo construtor do objeto remoto correspondente, são necessários: o nome para o ORR,
o nome do post onde o ORR está sendo inicializado e o nome da política de consistência
inicial do objeto. No segundo caso, o objeto também precisa saber a localização de

alguma réplica do grupo de consistênciaexistentee por isso é necessáriodois outros

parâmetros além dos já descritos: o nome de qualquer objeto remoto pertencente ao
grupo de consistência6e o nome do Àosf onde esse objeto está residindo. Nesse caso,
o objeto remoto recebe um pedido de criação e transfereo seu estado para o objeto
requisitante, que entra em operação e daí em diante passa a receber as atualizações de
outros servidores. Um novo objeto replicado tem a mesmapolítica de consistênciado
ORR que o originou.

A política de consistênciade um ORR pode ser mudadadinamicamenteem qualquer momento. Quando um cliente desencadeiauma mudança de política, RMIRep

propaga uma notificação de mudança de política para todos os servidores ativos. Essa
notificação é feita através de um broadcast e exige que todos os servidores que participarão da mudança de política estejam ativos e conectadossimultaneamente. Essa
restrição pode ser facilmenterelaxada para permitir que réplicas que não estejam coSA política de consistência Bayou pode precisar de um montante mínimo de código extra (sessão 4.7.3)
cesse nome precisa ser o mesmo usado pelo ORR para se registrar junto ao serviço de nomes.
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nectadas no momento da mudança recebam uma notificação após serem reconectadas
e reconciliem os seus estados adequadamente. Isso seria de grande importância se um
grupo de réplicas com consistênciafraca mudasse sua política para outro tipo de consistência fraca. Nesse caso, não seria razoável exigir que todas as réplicas do sistema
estivessem conectados simultaneamente. Na implementação atual do RMIRep, no en-

tanto, as duas combinaçõesde mudança de política esperadas(de Bayou para total
e vice-versa) se baseiam no fato de que todas as réplicas do sistema estão simultaneamenteconectadas (já que a política total exige isso) e por isso o protocolo atual

usado por RMIRep funciona adequadamente. Todas as ações de usuário são bloqueadas durante o processo de mudança da política de consistência. Invocaçõesrealizadas
pelos clientes durante esse processo são executadas, na ordem em que foram chamadas,
imediatamente depois.
Nós utilizamos o padrão de arquitetura W%o/e-Pad jlll para desenvolver a estrutura

de um objeto replicado. Um ORR é formado por dois componentesprincipais, que

descrevemos a seguir:

e Uma instância da classe de implementação do objeto remotos: o ORR
implemente a interface do objeto remoto e utiliza a técnica de delegação1251para

repassar as invocaçõespara a implementaçãodesseobjeto;

e Objetos de consistência: Para cada políticade consistênciaque RMIRep oferece, existe um objeto de consistênciarelacionado(por exemplo,BayouObject
para a política Bayou, ver figura 4.2). Somente um desses objetos está avivado simultaneamente, o equivalente à política de consistência em vigor. 0 0RR utiliza
os mecanismos de consistência fornecidos por esse objeto para manter seu objeto
remoto consistente.

Nenhum dos objetos descritos acima é visível exteriormente. A aplicação usuária
acesso os métodos do objeto remoto por meio da interface desse objeto, que o ORR
implemente. No entanto, também é necessário que um ORR forneça a aplicações
usuárias uma interface para seus objetos de consistência, porque há políticas (como
Bayou) que permitem que aplicações configurem alguns dos seus parâmetros. 0 0RR
fornece essa interface usando a técnica de delegação, repassando os métodos invocados

para o objeto de consistênciaapropriado. A ülgura4.4 mostra uma visão de altonível de um objeto remoto replicado com a política de consistência total. Os objetos
sombreados estão desativados, ou se.ja, têm valor null.
7Na verdade, cada ORR possui duas instâncias dessa classe, para simular visões de objeto diferentes na
política de consistência Bayou (sessão 4.7.3)
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Figura 4.4: Um ORR com política de consistênciatotal

4.3

Implementação das Políticas Total e de Réplicas Indepen-

dentes

No contextodo RMIRep, uma atualizaçãoé definida como uma invocaçãode um
método remoto de um objeto. Atualizações não são classiâlcadascomo real ou wráte

pelo RMIRep8. Adoramos uma visão conservadora onde cada atualização tem o potencial de entrar em conflito com atualizaçõesrealizadas em outra réplica. Essa decisão
é excessivamente pessimista, já que é possível identificar métodos Java que possuem a
semântica rega-on/Z/l36,46, 511e portanto nunca introduzem um conHito. No entanto, para favorecer a simplicidade do nosso código, decidimos não distinguir entre os
possíveistipos de atualização no nosso projeto.

4.3.1

Política -NoC'onsisfencZ/

A política ]VoC'onsdstencynão oferecesuporte automático para a consistênciados
dados, no entanto ela permite que réplicas sejam adicionadas e removidas do grupo de
consistência. A razão pela qual essa política gerencia uma lista de réplicas é para que,
caso a política de consistência seja mudada, a nova política não precise requisita-la a
um outro servidor. Na verdade, se essa política não mantivesse um registro das outras
réplicas, a política de consistência não poderia ser mudada, já que essa operação exige o
'Isso não impede que alguma política de consistência específica trace uma distinção entre os dois tipos de
atualizações: a política Bayou, por exemplo, define tal distinção (sessão 4.7.6).
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envio de uma notificação a cada réplica do sistema que participará da mudança (sessão
4.4)
Quando um ORR com a política NoC'onsástencyé inicializado a partir de um objeto
remoto, ele recebe o estado desse objeto, que consiste somente da lista de réplicas do
sistema. Quando uma nova réplica é adicionada ao grupo, .MoC'onsistencg/
realiza um
óroadcasf a todas as demais cópias, para avisa-las da existência da nova réplica. Note

que, por se utilizar de um método óroadcast,./Vogazsistencg/assumeque todas as

réplicas estão simultaneamente conectados. Isso é uma exigência inaceitável para a
grande maioria das aplicações, especialmente aquelas que teriam interesse de utilizar
JVoC'07zsãs
encg/.Assumidamente, por restrições de tempo e por não ser o enfoquedo
nosso projeto, resolvemos não desenvolverum mecanismo mais relaxado que esperasse
por uma eventual reconexão das réplicas desconectadas para avisa-las sobre a nova
réplica. No entanto, acreditamos que isso seria uma tarefa simples.

4.3.2 Política Total
A política de consistência total se utiliza de um /ock para implementar uma visão
sincronizada dos dados. O /ock é um programa Java independente que possui localização conhecida por todos. Antes de executar uma invocação de um cliente, a política
deve adquirir acesso ao /ock através da chamada do método adquire. A consistência
total dos dados é implementada ao restringir o acessoao ZocX;a uma réplica por vez.
Isso é facilmente implementado em Java acrescentando a palavra chave synchronized
ao método acquire. Uma vez de posse do /ock, a réplica executa a invocação localmen-

te e faz um óroadcasfpara as demais réplicas. Quando todas as réplicasterminam de
executar o método, o /ock é liberado pelo método release.
para cada invocação de um cliente.

Esse processo é repetido

O estado da política total consiste somenteda lista de réplicasdo sistema. Ela
utiliza o mesmo mecanismode ./VoConsistencg/
para adicionar réplicas ao grupo de
consistência.

4.4

Mudança Dinâmica da Política de Consistência

Todo objeto replicado define o método remoto

changePolicy(int newPolicy, Object state, String sender)
Esse método executa a mudança dinâmica da política de consistência de um grupo de
réplicas. Quando um ORR decide mudar sua política, ele executa esse método localmente e depois nas demais réplicas. O parâmetro state contém quaisquer dados que
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tenham que estar consistentes em todas as réplicas antes que a mudança da política
possa ser efetivada. Por exemplo, se um grupo de réplicas com consistência Bayou decidir mudar para a política total, é necessário que os estados de todas as réplicas estejam
consistentespor causa da propriedade de serialização dos dados que a política total
impõe (sessão 2.2). Nesse caso, state contém o estado da implementação do objeto remoto da réplica que desencadeou a mudança. Quando a nova política é .NoCons stency
ou Bayou, state é null: no caso de Bayou, a transferência do estado de sender está
incorporada ao seu modelo de criação de réplicas e por isso não precisa ser diretamente
lidado por changePol i.cy (sessão 2.3.6). Observe que, se a nova política for Bayou ou
total, mudar o tipo de consistência de um grupo de réplicas requer transferência de um
grande número de dados. Como esperado, essa operação não é escalável com relação
ao número de réplicas no sistema, como veremos no capítulo 5.
O mecanismo de mudança dinâmica da política de consistência não é muito flexível
e exige mudanças na classe de um objeto replicado para que novas políticas de consistência possam ser adicionadas ao RMIRep. Em outras palavras, o mecanismoque
efetua a mudança da política é hard-codex na classe do objeto remoto replicado.

4.5

O l:radutor de Classes Remotas

O sistema RMIRep fornece uma ferramenta, Repc, que permite a geração au-

tomáticade classesde ORRs a partir da interfaceremotade um objeto e da sua

implementação. A tradução de uma classe remota consiste de duas fases: a criação
de métodos estáticos, que não dependem da interface e da implementação do objeto
remoto e a criação de métodos dinâmicos, que variam de acordo com a interface e a
implementação passadas ao tradutor. Para criar os métodos estáticos, o tradutor lê
um arquivo que contém as suas definições. Esse arquivo é fornecido como parte da distribuição de RMIRep. Para criar os métodos dinâmicos, o processo de tradução utiliza
a tecnologia de reflexão Java l34j para obter informações sobre os métodos da interface
remota, gerando métodos correspondentes na classe replicado. A implementação de

cada um desses métodos delega a invocação para o objeto de consistênciaem vigor,
que invoca o método na implementação do objeto.

Após criar arquivos com o código fonte da classe replicado, Repc os compila e gera
o arquivo . class correspondente. Os arquivos com o código fonte gerados por Repc
são apagados, a não ser que o usuário especifique o contrário.
Atualmente, Repc suporta a tradução de objetos que implementem somente uma
interfaceremota. Estender o tradutor para que ele suporte cenáriosmais flexíveis, que
envolvam múltiplas interfaces remotas, é uma tarefa simples.

4.6 Restrições na Arquitetura de um ORR
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Restrições na Arquitetura de um ORR

A arquitetura de um objeto replicado não é muito flexível. Idealmente, novas

políticas de consistência deveriam poder ser criadas e utilizadas por objetos replicados
construídos por Repc sem precisar alterar a classe do ORR. Para isso, o ORR teria que
se comunicar com as políticas de consistência de maneira uniformizada, possivelmente
através de uma interface que cada política de consistênciaimplementada. No entanto,
isso representa um desafio por causa da grande variedade de políticas existentes, que
impõem exigências variadas no ORR que deve gerenciá-las. O desafio existe porque as
políticas de consistência são criadas esteticamente e não têm acesso à implementação
do objeto remoto que será replicado. Esse objeto se encontra uma camada acima, na
classe do ORR, criada dinamicamente. Essa classe deve permitir que a política de consistência altere a implementação do objeto remoto de acordo com a sua especificação de
consistência, que varia muito entre políticas diferentes. Além disso, porque as políticas
de consistência não são diretamente acessíveis ao usuário, a classe do ORR deve fornecer uma interface para cada uma delas, delegando invocaçõesrealizadas pelo usuário
à política apropriada. Criar uma interface que definisse um padrão de comunicação
entre a classe do ORR e as políticas de consistência seria um trabalho interessante de
extensão do RMIRep.

4.7

]-mplementaçãoda Política Bayou

A política de consistência Bayou foi adaptada e implementada no sistema RMIRep.
Essa sessão descreve e discute as diferenças de semântica da política Bayou construída
no Xerox PARE e da política Bayou do RMIRep. Na nossaimplementação, somente um
subconjunto das propriedades do sistema Bayou foi implementado. Em particular, não
lidamos com questões relacionadas com segurança, garantias de sessão (sessão 2.3.5),

suportepara transições, a escolhado servidordo qual criar uma nova réplica (sessão
2.3.8) e a escolhade réplicas com as quais o cliente pode se comunicar (sessão 2.3.7).
4.7.1

O Conceito de Cliente e Servidor

O sistema Bayou fornece uma arquitetura de cliente-servidor flexível, que pode ser
usada para simulamuma topologia ponto-a-ponto, onde servidores possuem réplicas do
banco de dados e prestam serviços a clientes interessados em acessar tal informação.
A conexão entre clientes e servidores é feita pot meio de RPC.

No sistema RMIRep, nós adoramos uma arquitetura diferente: objetos replicados
são clientese servidores simultaneamente. Quando um servidor decide fazer uma réplica
de um objeto remoto, RMIRep instancia um ORR nesseservidor. Esse ORR funciona
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como um cliente, recebendo invocações da aplicação usuária e como um servidor, enviando atualizações de consistência a outras réplicas. Nossa decisão foi baseada em duas
observações: (1) a sobrecarga de espaço que as estruturas de replicação e consistência
impõem ao objeto remoto não são grandes e portanto computadores móveis não terão
problema em comporta-los no seu sistema91(2) o conceito de banco de dados usado

em Bayou não faz sentidono RMIRep, já que no nossosistema lidamoscom objetos
transientes, cujas operaçõesnão envolvem tantos recursosdo sistema como um banco
de dados.

4.7.2

O M.odeio de Sistema Básico da IE)olíticaBayou

Assim como os procedimentos de Bayou, os métodos de objetos remotos no RMIRep

devem ser completamente determinísticos para que, em algum momento no futuro,
as réplicas possam estar consistentes. No contexto do Bayou, um método é determinístico se as mudanças no estado do objeto produzidas por ele não dependem de

dados relacionados com o tempo, como o resultado de System . currentTI.meMI.llis

ou

de informação específicaa um servidor, como o seu nome. Além disso, caso um desses
métodos falhe por limitações no uso da CPU ou de outros recursos, ele deve falhar
deterministicamente.
Bayou permite que a aplicação usuária defina, para cada método do presente na interface do objeto remoto, dois métodos adicionais: doCheck e doMerge. Esses métodos
são equivalentes aos procedimentos cAeck e merye apresentados na sessão 2.3.2. A
definição de métodos para detecção e resolução de conflitos é opcional para cada
método.

Bayou utiliza a API do Java a fim de implementarestruturasde dados para re-

presentar atualizações,vetores de versão, identificadoresdos servidores, etc. Embora
tenhamos nos esforçadopara implementar estruturas de dados e algoritmos eficientes,
há espaço para torna-los ainda mais económicos e rápidos. Em particular, o tamanho
da estrutura de dados que representa uma atualização (a classe Write) é relativamente

grande, em parte pela representaçãode objetos de Java 1491e em parte pela nossa
implementação.

O protocolo de anti-entropia implementado no RMIRep é essencialmenteigual ao
desenvolvido no Xerox PARE. A figura 4.5 mostra esse protocolo.
'0 tamanho aproximadodas estruturas relacionadas com a replicaçãodos dados é de 3 Ã'bg/tesem um
sistema com l réplica e de ll .Kóytesem um sistema com 100 réplicas.
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publicvoid antiEntropy(Bayoureceiver) throws RemoteException,IOException
# prepare a réplica pam começar uma sessão de anta-entropia

start(nceiver);
try {

// pegue o vetar de versão e o csn do receptor

Objectl] result=(Object]])receiver.getVersionVectorO;
VersionVector nceiverVV =(VersionVector)resu]t[0]:
longreceiverCSN = «Lona)nsu]tt ] ]).longValueO;
// transfira o estado do objeto se não houver atualizações suficientes
apara satisfazer as necessidades do receptor
if (osn > receiverCSN)

sendDatabase(receiver, tme);
# mande as atualizações estáveis
else if (csn > receiveíCSN)

sendStable(receiver, nceiverVV, receiveíCSN);
// mande as atualizações instáveis
sendTentative(receiver, receiverVV);
catch (Exception e) {

ninish(receiver);

}
// avise a réplica que a sessão terminou

ninish(receiver);

Figura 4.5: O protocolo de anti-entropia com suporte para propagação e exclusão de atuali.
zações estáveis

4.7.3

Detecção e Resolução de Conflitos

Uma atualização é criada quando um cliente executa um método em um objeto
remoto. Ela é formada pelos métodosdo, doCheck e doMerge. O tradutor de classes
remotas detecta, para cada método, se a aplicação usuária definiu os métodos doCheck
e doMerge para o método do.

RMIRep impõe algumas restrições aos métodos doCheck e doMerge. Algumas delas
não são verificadas pelo tradutor de classes remotas em tempo de compilação. A não
observância dessas restrições não causa erros fatais na operação de Bayou, no entanto
pode comprometer a consistência entre as réplicas. As restriçõesimpostas por Bayou
são as seguintes:
e Se um dos métodos doMerge ou doCheck for definido, o outro também deve ser
definido, caso contrário o tradutor de classes gera uma exceção;

e O método doCheck deve retornar um objeto boolean, caso contrário o tradutor
de classesgera uma exceção. Isso faz com que a semânticadesse método seja
equivalenteao do procedimento cAeck. Se o resultadodo método for true, do é
executado, caso contrário doMerge é invocado;
e O método doMerge deve ter a semântica real-onze/,ou seja, ele não deve alterar
o estado do objeto remoto. Essa restrição não é veriâlcada pelo sistemas
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Figura 4.6: Atualização gerada para método que suporta detecçãoe resolução automática de
conflitos
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Figura 4.7: Atualização gerada para método que não suporta detecção e resolução automática
de conflitos

e Caso os métodos doMerge e doCheck tenham sido definidos, eles devem conter
exatamente os mesmos parâmetros que do, na mesma ordem. Além disso, doMerge

deve retornar o mesmo tipo de objeto que do retorna. Essa restrição simplifica
bastante o projeto e a implementaçãodo mecanismode detecção e resoluçãode
conflitos, sem diminuir o poder computacional desses métodos. Além disso, essa
restrição reduz o tamanho das atualizações propagados,que não precisam conter
parâmetros distintos para cada um desses três métodos.
Seria trivial incorporar a funcionalidade dos métodos do, doCheck e doMerge em um
só método. No entanto, decidimos mantê-los separados para que a semântica da nossa
política fosse a mais parecida possível com a do modelo definido pelo sistema Bayou
e, principalmente, por causa de transparência: usuários devem ser capazes de definir
a funcionalidade de um objeto remoto sem se preocupar se esse objeto será replicado
ou não. O usuário só precisará implementar os métodos doCheck e doMerge para um

determinado método se, no futuro, ele decida tornar o objeto replicávele se houver
interesse na detecção de conflitos para esse método. As figuras 4.6 e 4.7 mostram duas
implementações de um objeto que define o método remoto doNothi.ng e as atualizações

que RMIRep gera para cada uma dessasversõesquando doNothing é executadopor
um cliente.
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A implementação anual do RMIRep contém algumas restrições relativas à sincronização de dados. Em particular, uma réplica só pode estar envolvidaem uma sessão
de anti-entropia por vez. Além disso, invocaçõesfeitas por clientese sessõesde antientropia são operações mutualmente exclusivas. Quando um cliente quer executar um
método e o ORR está realizando uma sessão de anel-entropia, a execução do método é
bloqueada e só é liberada após o término do protocolo.

Essas restrições podem ser removidas com um projeto cuidadoso de sincronização
das estruturas de dados da política Bayou. Optamos por implementar um modelo de
sincronização mais simples e restritivo.

4.7.5

Desfazer e Refazer Operações (RoZZ backs)

Uma das principais diferençasentre a nossa política Bayou e a desenvolvidano Xerox
PARE diz respeito a desfazer e refazer atualizações do Zogde uma réplica. Como vimos

na sessão2.3.4, uma réplica precisa ser capaz de desfazere refazeratualizaçõespara
que elas possam ser reordenadose reexecutadasde acordo com uma ordem global de
anui
nlianpão
L/\.fXXWXXU t+\ tAv a

O sistema Bayou original dispõe de um gerenciador de banco de dados que implemente rotinas para desfazer e refazer atualizações atomicamente. O sistema RMIRep
precisa implementar uma solução equivalente para poder desfazer e refazer métodos
realizados em objetos remotos. Decidimos manter duas cópias do objeto remoto no
ORR, como mostra a âlgura 4.4. Um desses objetos é desativado (recebe o valor de
null) quando a política de consistência do ORR não é Bayou.
Além de fornecer uma solução para o problema em questão, manter duas implementações do objeto remoto permite oferecer duas visões do estado desseobjeto à aplicação

usuária. Quando um ORR recebe uma atualização por meio de anti-entropia, ele aci-

onaa políticade consistência
Bayou para lidar com a atualização
e passaas duas

implementações

do objeto remoto (obletos estáüe/ e ãnsfáueZ) a ela. O objeto estável

reflete somente as atualizações estáveis executadas nesse servidor, enquanto que o objeto instável corresponde a todas as atualizações conhecidas por essa réplica. O nome
7zsfáue/vem do fato que o estado desse objeto pode vir a mudar devido a uma possível
reordenação das atualizações instáveis. Bayou reordena suas atualizações se, ao receber
uma nova atualização a, o identificador de a for menor do que o de alguma atualização
existente no seu Zog.A nova atualização é inserida no /og de acordo com a nova ordem.
Quando uma atualização precisa ser desfeita em um objeto remoto Bayou faz uma
cópia do objeto estável e executa todas as atualizações instáveis, já reordenados, nesse
objeto. Dessa maneira, o objeto estável é usado para simular um cÀecÊpointdo objeto
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Figura 4.8: Reordenação de atualizaçõesdurante anui-entropia(a) Uma nova atualização
(7) é recebida (b) Uma cópia do objeto estável passa a ser o novo objeto instável, o que é
equivalente a desfazer as atualizações instáveis (4, 5 e 6) (c) As atualizações 4, 5, 7 e 6 são
receitas, nessa ordem, no novo objeto instável

remoto, já que os métodos realizados no objeto estável nunca são reordenados e por
isso nunca precisam ser reexecutados. Portanto, Bayou permite que atualizações sejam
desfeitasde uma maneira equivalentea como aconteceriaem um banco de dados que
realizasse cÀeckpoints do seu estado logo após a execução de cada atualização estável. O
nosso mecanismo desfaz, na média, mais atualizações do que o necessário. Por exemplo,
na figura 4.8, uma nova atualização (7) é recebida e somente a atualização 6 precisa
ser desfeita. No entanto, a última atualização estável é a 3 e por isso as atualizações 4
e 5 também são desfeitas.

4.7.6 Visões Estável e Instável
Como descrito na sessão anterior, Bayou fornece duas visões do estado do objeto

remoto às aplicações usuárias: uÍsão esfáueZ,que reflete somente as atualizações estáveis
e visão nstáue/,que reflete todas as atualizações executadas na réplica. Bayou permite
que uma aplicação usuária defina a visão do sistema em tempo de execução.

Quando uma aplicação escolhe a visão estável de Bayou, atualizações feitas por
clientes continuam sendo realizadas no objeto instável. No entanto, o valor retornado
ao cliente é o resultado dessa mesma atualização realizada no objeto estável. Essa
técnicaintroduz um problema: em réplicas não-primárias,atualizaçõesnão podem
ser realizadas no objeto estável até que elas se tornem estáveis. Para solucionar esse
problema, introduzimos a exceção NotReadOnlyException. Se a aplicação tiver interesseem acionar a visão estáveldo seu objeto remoto, NotReadOnlyExceptiondeve
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ser incluída na cláusula throws de todos os métodos que não forem real-on/g/. Se uma
réplica não-primária acionar a visão estável dos dados e executar um método que não
seja rega-on/y,RMIRep gera a exceção flotReadOnlyException.

4.7.7 0 Zog de Bayou
O /og da nossapolítica Bayou é similar ao usado pela política Bayou original. No
entanto, há duas diferenças principais. A primeira delas díz respeito às atualizações
que são armazenadas nele. Uma atualização correspondenteà invocação de um método
do é composta por:

e Três objetos java.lang.reflect
.Method, dois dos quais podem estar inativos
(correspondentes aos métodos doMerge e doCheck);
e Os argumentos passados ao método do;

e O identificadorda atualização,compostopor um accept-stamp,
um CSN e o
identificador do servidor que gerou a atualização.

A segunda e mais importante diferença diz respeito à atomicidade de operações realizadas no Jog do RMIRep, que não fornece suporte para operações atómicas. Embora
isso pudesse ser incluído no sistema com relativa facilidade, decidimos não fazê-lo,já
que RMIRep não fornecesuporte para objetos persistentese por isso operaçõesde /og
atómicas não adicionariam nenhuma robustez ao sistema: caso houvesse uma falha
no servidor que deixasse o /og inconsistente, o estado do ORR correspondente provavelmentetambém ficaria inconsistente. Como o RMIRep não provê suporte para
checÊpoãnfsdo estado de um objeto remoto, seria impossívelrecuperar algum estado
consistente desse objeto.

Suporte para operações atómicas, cÀecApoÍnfse objetos persistentes consiste em
uma possível linha de trabalhos futuros em cima do RMIRep.

4.7.8 Políticas de Usuário
Nessa sessão descrevemos as políticas de usuário (sessão 2.3.7) presentes na nossa
implementação do Bayou.
As políticas para quando realizar a reconciliação dos dados incluem sessõesde antientropia manuais, desencadeadaspela aplicação usuária, sessões periódicas, com intervalo de tempo deülnidopela aplicação usuária e sessõesdesencadeadaspelo sistema
quando o nível de inconsistência entre as réplicas (definido pela aplicação usuária) atingir um limite pié-definido. Essa última, que chamamos de JI/etAodC'ount,é classificada
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por Lenz 1481
como uma política de dimensão espacialcom um predicado de consistência
fraco. O predicado é o número de chamadas locais que um cliente pode invocar em um
ORR até que ele tenha que realizar uma sessão de anel-entropiacom alguma réplica.
As políticas disponíveis para a escolha da réplica com a qual se deseja realizar antientropia são a escolha aleatória de uma réplica e a definição de uma réplica específica.
Essa última política, junto com .MefÀodC'ount,permite que uma aplicação usuária escolha uma réplica qualquer e deülna o grau máximo de variação de consistência entre essa

réplicae a sua própria. Isso é particularmenteútil em situaçõesondehá um servidor
em um grupo de réplicas que é de interesse especial para algum cliente. Um cenário
onde essa combinação de políticas seria útil envolve um executivo que possui uma cópia
da sua agendaeletrânica em filiais da sua empresa e no computador da sua secretária.
Ao viajar, ele designa a réplica da sua secretária como a sua parceira de anti-entropia

e resolveque todas as atualizaçõesrealizadasno seu /aptos vão ser propagadasimediatamentepara o computador da sua secretária (o predicado de .A4etÀodC'ount
nesse
caso seria l).
A única política de exclusão de réplicas implementada no RMIRep é a manual, onde
o usuário deHlnea percentagem de atualizações a serem excluídas do /og e desencadeia
o processo de exclusão manualmente.

Capítulo 5

Testes e Resultados
A implementação do sistema RMIRep contém 41 classes, 5451 linhas de código e
se baseia inteiramente na API do Java JDK 1.2.2. Essa implementação executa nos
sistemas operacionais Linux 2.4, hunOS 5.7 e Windows 98 sem modinlcações.

Resumidamente, os testes e resultados nessa sessão confirmam o desempenho espe-

rado do sistema RMIRep:

e A política de consistência total não é escalável. Quando o número de réplicas no
sistema é baixo, o desempenhodesta política é uma função linear do número de
réplicas e da banda de rede disponível, mas começa a deteriorar à medida que o
número de réplicas aumentam

e O desempenhodo protocolode anta-entropiaé uma função linear do númerode
atualizações propagadas e da banda de rede disponível e portanto é adequado
para redes com taxa de transmissão baixa e conectividade intermitentes

e Quase a totalidadedo tempo de execuçãodo protocolode anel-entropiaé gasto
na rede e no empacotamento, desempacotamento e serialização dos parâmetrosl

e A política de criação de novas réplicas de Bayou exerce um grau de importância
elevado no desempenho do protocolo de anel-entropia: a maneira como as réplicas
Bayou são criadas influenciadiretamenteno tamanho do vedorde versão e do
identificadorde cada servidor e portanto determina, em parte, o montantede
dados transferidos em cada sessão de anui-entropial

e O tempo gasto pala refazer atualizações desfeitas (roZ/edZ)ack)no protocolo de
anui-entropiaé praticamente constante com relação ao número de atualizações
propagadasl

e O tempo gasto para decidir se uma nova operaçãodeve ser enviada durante o
protocolo de anta-entropia é negligenciável;
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© A mudança dinâmica da política de consistênciade um grupo de réplicas não é
uma operaçãoescalável.

5.1

A Estrutura e a Organização dos Testes

Para realizar os testes, foi construído um objeto, Testlmpl, que implemente a
interface remota Test. Test contém somente um método:

public void doNothing(java.lang. String)
O objeto TestRep foi gerado automaticamente pelo tradutor de classes Repc e foi
nesse objeto que os testes foram realizados.

A implementação
do métododoNothi.ngna classeTestlmpl é vazia, para que os

resultados obtidos durante os testes reflitam somentequestões ligadas à replicação e
à consistência dos dados. Também realizamos um teste onde esse método efetuou a

multiplicação de dois vetores, para que pudéssemos obter dados mais parecidos com situações do dia-a-dia dos usuários. A razão pela qual doNothing contém um parâmetro
String é para que o tamanho das atualizações propagados pela política de consistência

possa ser controladoatravés do parâmetro. Utilizamos dois tamanhos de atualizações:
1000 e 5000 Z)g/tes(B)t. Acreditamos que a mensagem de 1000B representa bem o tamanho de uma invocação remota típica, enquanto que a mensagem de 5000B representa

um caso extremo.

O conteúdo de uma operação propagada é especí6co à política de consistência uti-

lizada. Na políticatotal, a operaçãopropagadaequivalea uma invocaçãoremota
do método doNothing. O tempo medido é o intervalo de tempo que TestRep gasta
para, após ter executado o método localmente, executa-lonas demais réplicas. A reconciliação é imediata: o controle retorna ao usuário somente após todas as réplicas

terem executado o método.

Nenhuma outra operação pode ser executada enquan-

to doNothing não terminar. O tamanho das atualizaçõespropagados nessa política
é completamente determinado pelo parâmetro String, que é gerado artificialmente:
para as mensagensde 1000B, foram gerados parâmetros de 1000 caracteres; e para
mensagensde 5000B, parâmetros de 5000caracteres2

Na política de consistênciaBayou, a operaçãopropagadaé a estrutura de dados
que encapsula a invocação do método doNothing. O tempo medido é o que TestRep

leva para executar uma sessão de anti-entropia com alguma réplica. A reconciliação
'0 tamanho das atualizações não inclui o cabeçalho das mensagensdos protocolos usados pelo RNll,

somente dados no nível de aplicação. Após uma sessão inicial de troca de informação entre as réplicas, o RNll
adiciona aproximadamente aproximadamente 50 óyfes de sobrecarga a cada mensagem ]57]
2Todas as plataformas onde realizamos os testes alocam l ó3/tepara l caractere
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das réplicas não é imediata: o controle retorna ao usuário imediatamenteapós a invocação local do método. O tamanho das atualizações propagados é determinado pelo
parâmetro String e pela estrutura de dados que encapsula doNothinga
O número de réplicas nos experimentos variou entre 2 e 800. Há aplicaçõesque
exigem uma grande número de réplicas de dados, como a sendo desenvolvidapelo
projeto SIDAM j171. Portanto é necessário analisar o desempenhodo sistema para
um grande número de réplicas de forma a obter conclusõessobre o escalonamentodo

sistema.

Três plataformas foram usadas nos nossos testes: Windows 98 (uma máquina Pentium ll 400 MHz e uma máquina Pentium 111450 MHz)l Linux 2.4 (duas máquinas
Pentium ll 400 MHz); e hunOS 5.7 (duas máquinas SPARCStation 4, uma com quatro
CPUs de 167 MHz e outra com duas CPUs de 296 MHz). Todos os Pentiums possuem 128 -Mbyfes (MB) de memória, enquanto que as SPARCStations possuem 1280
e 512MB respectivamente.As máquinasWindows usam o sistema de arquivos FAT
(-FI/e.4/Zocaton Zaó/e) para armazenar os Zogsdas réplicas Bayou, enquanto que as
outras usam o NFS. Usamos dois tipos de conexão remota para realizar os testes: uma
rede Ethernet de IOMbps e uma conexão PPP (poánf-fo-poántprofocoZ)que se utilizou
de um modem com uma taxa de conexãode 9.6Kbps. A taxa real de transmissão
não pôde ser medida em nenhum teste. As máquinas Linux e Unix são servidores
da rede do IME-USP (Instituto de Matemática e Estatística) e são compartilhadas
por estudantes e professores. No entanto, todos os testes foram realizados no período
de utilização mínima da rede: em ambos os casos, a CPU estava praticamente 100%
disponível. A maioria das réplicas em cada experimento foram instanciadas em uma
mesma máquina. Caso elas estivessem sido distribuídas em máquinas distintas, com
uma réplica por máquina, a degradação observada nos experimentos teria sido maior.
devido ao tempo gasto pelos protocolos para estabelecer comunicação com as diversas
máquinas. Por fim, a maior parte dos testes foi realizada cinco vezes, embora os mais
rápidos tenham sido realizados dez vezes e os mais lentos três vezes.

5.2

Os Tempos de Execução da Política Total

As ülguras 5.1(a) e 5.1(b) mostram os tempos da propagação de l método entre
duas réplicas com a política total na rede Ethernet. Na plataforma Sun, não conseguimos instanciar mais do que 500 réplicas e na plataforma Windows, não conseguimos
instanciar mais do que 700 réplicas e portanto os gráficos mostram resultados incompletos para essas plataformas. Ainda assim, é possível obter algumas conclusões. Como
;Nos nossos experimentou,o tamanho mínimo dessasestruturas foi de 880B. Portanto, para atualizações

de tamanho 1000, foram gerados parâmetros de 120B e para atualizações de tamanho 5000, parâmetros de
4] 20B
[1
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Figura 5.1: Execução de l método com a política total na rede Ethernet

esperávamos, a política total não é escalável com relação ao número de réplicas. Nos
servidores Linux, quando o número de réplicas é pequeno, a política total executa linearmentecom relação ao número de réplicas no sistema. Porém, quando esse número
ultrapassa 600, o desempenhoda política total começaa degradar. l)izemos que 600 é
o limite (tAresAo/d) do número de réplicas. Nos servidores Sun, embora não tenhamos
conseguidoinstanciar mais do que 500 réplicas, já é possívelobservar um decréscimo
significativo no desempenho do sistema. Na plataforma Windows, não conseguimos
detectar uma degradação no desempenho da política total para o número de réplicas
instanciadas.

A discordância dos resultados nas plataformas Sun, Linux e Windows pode ser
atribuída, em parte, às suas diferentes implementações da máquina virtual Java.

5.3

Os Tempos de Execução da Política Bayou

As figuras 5.2(a) e 5.2(b) demonstram que o tempo de execução do protocolo de
anui-entropiaé uma função linear do número de atualizaçõessendo propagados. A

inclinação da função depende do tamanho das atualizações e da taxa de transmissão
disponível para a reconciliação. Em um extremo, duas máquinas Linux comunicandose via Ethernet requerem, em média, 1,39 segundos para propagarem 100 atualizações.
No outro extremo, duas máquinas Windows comunicando-sevia modem requerem, em
média, 339 segundos (5,6 minutos) para propagarem o mesmo número de atualizações.
Esses resultados mostram que o protocolo é adequado para o uso em redes de banda
baixa e com conectividade intermitente.
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Figura 5.3: Análise do tempo de execução de anui-entropia para 1000atualizações propagadas
na Ethernet com o favor da rede

Para entendermos melhor o desempenho do protocolo, nós analisamos o tempo

de execução de sessões de anel-entropia que propagaram 1000 atualizações de tamanho
1000. O gráfico da figura 5.3 corresponde ao tempo de execução do protocolo entre duas
máquinas Windows na rede Ethernet. Os testes realizados com o modem mostram que
quase 100% do tempo de execução do protocolo é gasto na rede e por isso os resultados

para esses testes não são mostrados.

Como a figura 5.3 mostra, os favoresmais significativos no desempenhodo protocolo

1000
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Figura 5.4: Análise do tempo de execução de anui-entropia para 1000 atualizações propagados
na Ethernet e com um modem sem o fator da rede

de anui-entropiasão
B 'l.Yansferência na rede: essa fase inclui o empacotamento, desempacotamento e
serialização dos parâmetros, além do tempo gasto na rede em si. Isso é devido, em
parte, às ineficiências nos protocolos de comunicação e serialização usados pelo

RMI l53,54j;

e Desfazer as atualizações: o mecanismo que determina se haverá uma reorde-

nação das atualizações lê todo o conteúdo do /og para cada atualização recebida

e portanto é lento. Manter todo o contéudodo /og em memória pode não ser

possível caso o número de atualizações de uma réplica seja grande. Uma técnica
mais viável seria manter somente as atualizações instáveis em estruturas de dados
na memoria;

e Executar as atualizações: esse estágio corresponde ao tempo que a réplica
receptora leva para executar as atualizações recebidas por anui-entropia. Inclusos
nessa fase estão o tempo para inserir as atualizações no /og da réplica e o tempo
de execuçãodos métodosremotos nos objetos locais. Esse último componentefoi
nulo nos nossos testes, já que doNothing não efetua nenhuma computação.
e Ler o .Log: esse estágio equivale ao tempo que a réplica remetente leva para ler
as atualizações do seu /og e verificar se elas deviam ser enviadas.

Para analisarmos melhor os estágios do protocolo de anti-entropia que levaram
tempo menossignificativo,a figura 5.4 mostra os tempos de execuçãodo protocolo,
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Figura 5.5: Tempo de execução de anui-entropia com réplicas criadas com identificadores
máximas

sem levar em consideração o tempo gasto na rede. Os testes foram realizados em
máquinas Windows na rede Ethernet e com uma conexãoPPP.

O tempo gasto na réplica remetentepara decidir se uma atualizaçãodevia ser
enviadapara o receptor foi negligenciávelem todos os testes. Também Htzemostestes
para investigaro tempo que a réplica remetentelevaria para decidir se atualizações
já conhecidaspelo receptor deveriam ser enviadas. O tempo gasto por uma máquina
Linux para ler 1000 atualizações, já conhecidas pelo receptor, foi menor do que 230
milissegundosem todos os casos. Esse teste foi realizado na Ethernet e com a conexão

PPP

Analisamos os efeitos da política de criação de novas réplicas no desempenhodo
protocolo. A figura 5.5 mostra os resultados de uma sessão de anta-entropiarealizada
em máquinas Linux na rede Ethernet, onde 1000 atualizações de tamanho 1000 foram
propagados. A figura mostra que o protocolo é linear com relação ao número de réplicas
no sistema quando todas as réplicas são criadas de um mesmo servidor, enquanto
que seu desempenho modela uma função quadrático quando as réplicas são criadas
linearmente. E interessantenotar, neste último caso, que o protocolosó começa a
deteriorar após 150 réplicas serem instanciadas.
Medimos o tamanho das três estruturas do objeto BayouObject que causam a queda
de desempenhodo protocolo nesse último caso: os dois vetores de versão e o identificador do servidor que criou o ORR. Em ambos os testes essas estruturas de dados
apresentam o mesmo tamanho na primeira réplica do sistema: 343B para cada vedor de
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versão e 104B para o identificador do servidor. A última réplica criada (número 200)
no primeiro teste doca 5,6 Xbg/fes (KB) para cada vedorde versão e 104B para o identificador do servidor, enquanto que essa mesma réplica no segundo teste doca 279,6KB
para cada vedorde versão e 2,8KB para o identificador do servidor. Isso corresponde a
uma diferença superior a meio megabg/teentre os dois testes, o que nos leva a concluir
que a política de criação de réplicas deve ser cuidadosamente escolhida. Uma possível
política seria estabelecer uma política que imponha um limite no tamanho máximo da
cadeia linear de servidores, criando assim uma topologia de árvore onde o comprimento
máximo da raiz até qualquer uma das suas folhas é determinado pelo usuário.

5.4

Comparação entre as Políticas Total e Bayou

Ao comparar as políticas de consistênciatotal e Bayou, nós desejamosdeterminar sob quais circunstânciasa política Bayou obtémum desempenho
superiorao da
política total. Para realizarmos essa comparação, não consideramos as vantagens e as
desvantagensde cada política com relação à disponibilidade e à consistência dos dados.
A nossa análise leva em consideração puramente os gastos de cada política para efetuar
a reconciliação de réplicas divergentes.
Em nossos testes, um par de réplicas Bayou realizou anel-entropia variando o número

de atualizaçõesenviadas. Um outro par de réplicas com consistênciatotal propagou o
mesmo número de métodos. A ülgura 5.6 apresenta os resultados dessa comparação.
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As réplicas executaram no sistema Windows e se comunicaram através de uma conexão

PPP

O eixo z representa o número de atualizações propagadas. O eixo 3/ mostra o
tempo que cada po]ítica levou para envia-las à réplica remota. Na política total, cada

invocaçãolocal de um método desencadeouo envio de uma atualização. Na política
Bayou, configuramosa política de usuário whenPolicy para desencadearuma sessão
de anui-entropia após um número de invocações locais ocorrerem. O limite de variação

de consistência (sessão 4.7.8) foi igual ao número de atualizações propagados. Por
exemplo, quando 100 atualizações foram enviadas, uma sessão de anti-entropia ocorreu
após a centésima atualização ser realizada.
Podemos observar que somente quando o limite de variação de consistência é igual
a um (ou seja, cada invocação de um método desencadeia uma sessão de anui-entropia)
a política total tem um desempenhosuperior ao de Bayou. Isso é esperado: enquanto
que a atualização propagada pela política total correspondea uma invocação remota,

Bayou propaga uma estrutura de dados bem maior (sessão5.1). Quando o limite de

variação de consistência é superior a 10, o desempenho de Bayou já se mostra superior
ao da total. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que a política total deve tomar
posse de um /ock remoto para cada invocação local, triplicando assim o seu número

total de invocaçõesremotas.

Por fim, podemos concluir que o tempo médio gasto para propagar uma atualização
na política Bayou independe do limite de variança. Para um limite de 10, a propagação
de uma atualização levou, em média, 3,8 segundos. Para um limite de 1000, esse tempo

foi de 3,9 segundos. Isso confirma o desempenholinear do protocoloe nos permite

concluir que a periodicidade das sessões de anta-entropia não influi no desempenho
do sistema. Portanto, réplicas podem ser mantidas altamente consistentes de maneira
eficiente. No entanto, na implementação anual de Bayou, as operações realizadas por
clientes são bloqueadas se a réplica correspondente estiver realizando uma sessão de

anta-entropiacom outra réplica. Como discutido na sessão 4.7.4, esse problema pode
ser solucionadocom um projeto cuidadoso de sincronizaçãodas estruturas de dados da
política Bayou.

5.5

Mudança Dinâmica da Política de Consistência

O desempenho do mecanismo de mudança da política de consistência é uma função
do número de réplicas no sistema e da nova política de consistência. A figura 5.7 mostra
que o tempo gasto para mudar a política de réplicas Bayou para a consistência total é
uma função linear4. Por outro lado, a transição da política total para Bayou leva mais
'Essa afirmação é válida para um número pequeno de réplicas. Esperamos que, quando esse número
aumentar, o desempenhoda mudança de política sofrerá uma degradaçãosimilar à observada nos gráficos
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Figura 5.7: Tempo de mudança dinâmica da política de consistênciacom uma conexão PPP

tempo. Os dados obtidos para os mesmosexperimentosna rede Ethernet apresentam
dados similares, porém na escala de segundos.
A razão pela qual a transição da política total para Bayou não é uma operação linear
é previsível já que, nesse caso, é necessária uma transferência completa do estado da
réplica que desencadeoua mudança, possivelmenteenvolvendogrande quantidade de
dados

5.1(a) e 5.1(b) na página 64

Capítulo 6

Trabalhos Relacionados
Um grande número de projetos de pesquisa têm utilizado consistênciafraca para

reconciliar os seus dados relaxadamente. Nesse capítulo apresentamos três sistemas que
fornecem funcionalidade similar à do Bayou e realizamos breves análises desses proje-

tos. Investigamos o ambientepara o desenvolvimentode objetos distribuídos Rover, o
sistema de arquivos boda e o ambiente de objetos replicadosDeno. Concluímos esse
capítulo com uma breve descrição de alguns outros trabalhos relacionados. As seções
6.1 e 6.2 contém, em parte, material adaptado de l67j.

6.1 Rover
Rever l37, 381é um kãt para o desenvolvimentode objetos distribuídos para aplicaçõesmóveis. Rover forneceferramentase abstraçõesde comunicaçãopara o desenvolvimento de aplicações móveis transparentes (moóã/e-unaware)e não-transparentes
(mobile-amara) .

6.1.1 Arquitetura

do Sistema

Há dois conceitos chaves na arquitetura de mover: chamadas remotas de procedimento alinháveis (queued remate procedure ca/Zs,QRPCs), que permitem chamadas
assíncronas

a objetos remotos

e objetos dinâmicos

reendereçáueãs

(re/ocataZ)Ze dg/namãc

objecto,RDOs), que permitem a transferência de objetos do servidor para o cliente e

vice-versa. Tanto o código como os dados de uma aplicação Rover são representados
como iDOs. QRPCI é uma variação do modelo de RPC tradicional: quando um cliente

realiza uma operação local, ela é armazenada em um Zoge o controle retorna imediatamente ao cliente. As operações são propagados quando houver uma conexão com a
rede, possivelmente em lote.

6.2 boda
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/og, executa a invocação localmente e retorna o controle à aplicação.

Quando o cliente se reconecta, QRPCs são propagados relaxadamenteaos servidores mãe dos RDOs modificados. As invocações são executadas nesses servidores e
conflitos são detectados e resolvidos de acordo com rotinas especificadas pela aplicação
usuária. Métodos real-on/y são processados localmente e não precisam ser propagados
ao servidor.

6.1.3 Colectividade Fraca
O protocolo de reconciliação de Rover é incremental e por isso se adequa a ambientes de rede com conectividade fraca. Várias otimizações no processo de transferência
de operações são possíveis, entre elas o envio em lotes de atualizações para um mesmo
servidor e a reordenação de operações de modo a favorecer as mais urgentes. Também é
esperado que aplicações se envolvam no processo de otimização da transferência de dados. Um RDO, por exemplo, pode definir métodos para a compressão e descompressão
de dados, diminuindo assim a quantidade total dos dados transferidos.

6.1.4

Comparação entre Bayou e Rover

mover permite que várias políticas de consistência sejam implementadas e possibi-

lita às aplicaçõesusuárias uma participação ativa na configuraçãode parâmetrosde
baixo nível quanto à propagação dos dados entre o cliente e o servidor. No entanto,
a implementação desses mecanismos adiciona à complexidade das suas aplicações, requerendouma média de 10 a 15% de código extra 1381.Bayou forneceum mecanismo
similar através da configuração das políticas de usuário, que concentram a funcionalidade da replicação e da consistência dos dados no sistema. No entanto, assim como
em Rover, métodos para a detecção e resolução automáticas de conflitos devem ser
fornecidos pela aplicação usuária.

6.2 boda
boda j4SI é uma sistema de arquivos replicados altamente disponível, projetado para
dai suporte transparente à replicação de dados. boda utiliza o sistema de arquivos Unix
para armazenar seus arquivos.

6.2 Coda
6.2.1
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Arquitetura do Sistema

boda é composto por um número de clientes e um número bem menor de servidores.
localizados em uma rede fixa. Conjuntos de arquivos, denominados volumes, podem
ser replicados nos servidores e são mantidos consistentes de acordo com os critérios

de one-copa/-soma/
zaóá/ãfg/
j711. Clientesmantém cópias de arquivosem cachos lo-

cais para aumentar a disponibilidade dos dados. Há uma distinção entre a qualidade
das réplicas localizadas nos servidores (denominadas cópias de primeira classe) e das
réplicas presentes nos clientes (denominadas cópias de segunda classe), que são mais
incompletas, inexatas e menos persistentes. Cloda possui um gerenciadorde cacau,
Vênus, que durante a desconexão de um cliente age como um pseudo-servidor.

6.2.2

Operação Desconectada

Para dar suporte a desconexões,Vênus possui três estados de execução: acúmulo
(Àoarding), emulação e reintegração. Durante o período de acúmuloVênus se comunica com algum servidor para atender às requisições do cliente, mas procura manter

arquivos de interesse no seu cacau, prevendo uma possível desconexão. O protocolo de
consistência do cacho é baseado em caZZbacks:clientes são notificados pelos servidores
quando arquivos presentes no seu cacÀe são modificados por outros processos.

Ao se desconectar, Vênus entra no estado de emulação. Nessa fase Vênus funciona
como um pseudo-servidor e atende às requisições do cliente baseado no conteúdo do seu
cacau. Alterações feitas nos arquivos são armazenadas em Zogse requisições a objetos
não presentes no cacau geram erros na aplicação.
Ao se reconectar, Vênus muda para o estado de reintegração. Nessa fase, o conteúdo
do cacÀe do cliente é reconciliado com os servidores. Conflitos são resolvidos com
o auxílio de programas implementados pela aplicação usuária (.4pp/acatada SpeciHc
Reste/uers,ASRs).

Vênus se utiliza de informações implícitas e explícitas para decidir quais arquivos
eledeve manter no cacÀe durante a fase de acúmulo. A informação implícita é baseada
no histórico recente da utilização de arquivos no cliente, enquanto que a informação
explícita é obtida com o auxílio das aplicaçõesusuárias que determinam, por meio de

uma estrutura denominada /zoardng dafaZ)ase1451,os arquivos que são de interesse
para o usuano.

6.2.3 Conectividade F'Faca
Vênus funciona de maneira diferente quando conectado intermitentemente a um
servidor. Atualizações feitas em arquivos presentes no cac/ze de um cliente são propa-
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gadas assincronamente por meio de um mecanismo de envelhecimento e de uma técnica
denominada reánfegrczçãode golas (trác#/ere ntegraf on). boda permite que a granula-

ridade dos dados propagadosseja definida para evitar um estrangulamentonos meios
dr' r'anil n ipnpãn
Y--'

O protocolo de consistência do cacÀe de um cliente, quando a conexão entre clientes
e servidores possui taxa de transmissão baixa, não é mais baseado em ca//baGA;se sim
no mecanismo

de revalidação

1591. boda

utiliza diferentes

níveis de granularidade

1451

para reduzir o tempo de revalidaçãode cacAesem ambientescom largura de banda
limitada.

6.2.4

Comparação entre Bayou e boda

boda organiza suas réplicas em uma hierarquia de clientes e servidores e impossibilita a comunicação entre réplicas remotas sem que haja a intervenção de um servidor.
Bayou, por sua vez, permite a comunicaçãoentre qualquer par de réplicas disponíveis.
Uma das vantagens de utilizar uma topologia mais restritiva, como a de boda, é que
um cliente pode manter uma estimativa melhor da qualidade dos dados da réplica com
a qual ele está se comunicando.

boda foi originalmente projetado para dar suporte à replicação transparente de
dados. ASRs foram adicionadosà sua arquitetura posteriormente,para permitir que
atualizações conflitantes pudessem ser resolvidas de maneira específica à aplicação.
ASRs definem funcionalidade equivalente aos procedimentos cAeck e merye do Bayou.

6.3 Deno
Deno j41,421é um sistema de objetos replicados projetado para ambientes móveis.
Deno se baseia no modelo de sistema do Bayou e apresenta muitas características similares a ele, como suporte para a comun.icaçãoponto-a-ponto entre réplicas, propagação
de atualizações via anui-entropiae resolução automática de conflitos. A principal caracterítisca de Deno que o difere de Bayou é o seu mecanismode estabilização de
atualizações, que funciona através de eleições e de valores de circulação (cu7'rency).

6.3.1

Procedimentos de Clomutatividade

Procedimentos de comutatividade se baseiam no fato de que muitas operações em
sistemas de informação em redes de grande acesso são comutativas, ou seja, não precisam obedecer a uma ordem global de serialização. Dessa maneira, atualizações podem
sei ordenadas de maneira diferente em réplicas distintas sem alterar a consistênciados

6.3 Deno
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dados. Deno permite que aplicaçõesusuárias deâlnamtabelas de comutatividade. listando operações que são comutáveis entre si. A ausência de uma operação nessa tabela
indica que ela não é comutável com nenhuma outra operação. Ao processar uma atuali-

zação a, cujo identificador é menor do que o de alguma atualização ó presente no /og de
um servidor, Deno veri6lca se a e b são comutáveis, usando a tabela de comutatividade.
Se elas forem comutáveis, a pode ser inserida no Zogdepois de b sem que sda necessário
reordenar as atualizações existentes.

6.3.2

IZatnhiliun ]uvõn rln
A llnlÍunrÃoe
uv ó üv u JL+Huyvvu

Deno utiliza um mecanismo de eleiçãopara estabilizar atualizações. Ao contrário
de protocolos que exigem a participação da maioria das réplicas de um grupo j151,o
protocolode eleiçãode Deno propaga votos atravésde sessõesde anui-entropiaentre
pares de réplicas e não exige que mais do que dois servidores estejam simultaneamente
conectados.

Cada objeto possui um valor de circulação fixos, 1.0, distribuído entre as suas

réplicas. Quando uma réplica o« é criada da réplica o«-i, o valor de circulação de o..i
é dividido entre.as réplicas o. e o..i, de acordo com uma política definida pela aplicação usuária. A medida que uma atualização é propagada, as réplicas que a aceitam
"votam" nessa atualização. Os votos de réplicas distintas possuem pesos diferentes e
são equivalentesao valor de circulação de uma réplica. A atualização carrega consigo
os votos de todas as réplicas que votaram nela. Uma atualização pode ser estabilizada,
por qualquer réplica, em duas situações:

l Quando o valor total dos votos recebidos por essa atualização for maior do que
0.5

2. Em caso de atualizações conflitantes, quando nenhuma outra atualização puder
ganhar mais votos e a atualização em questão for escolhida por um procedimento
de desempate, que leva em conta o identificadordo servidor que gerou a atualiódçdu.

A ülgura6.2 demontra o processode estabilizaçãode atualizaçõesde Deno. Quatro
servidores possuem uma réplica dos objetos z e Z/. O valor de circulação desse objetos é
dividido igualmenteentre os servidores. Em 6.2(a), o servidor ui cria uma atualização
instável para z em to. Em ti, oi propaga essa atualização para u2 e u2 a envia para

u3 em t2. Nesseinstante, u3 estabilizaa atualizaçãoui,l, pois ela já possui 75% do
valor de circulação do objeto z. No momento t3, u2 também a estabiliza e t;4cria uma
atualização, u4,2, que será abortada quando u4 ganhar conhecimento de ui.i.
lesse valor pode mudar durante falhas no servidor onde o objeto replicado reside

6.3 Dente
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Figura 6.2: Estabilização de atualizações através de valores de circulação

A figura 6.2(b) mostra duas atualizações conflitantes, ui,2 e u4,2,criadas no momento
tS em ui e em u4,respectivamente. Em tÕui propaga ui,2 para u2 e u4envia u4.2para ua.
Nesse momento,tanto ui,2 como u4,2estão empatadas, cada uma com 50% dos votos.
Deno desempata as atualizações usando os identificadores dos servidores e, nesse caso,
a atualização ui,2 ganha a eleição e u4,2 é abortada.

6.3.3

Alocação do Valor de Circulação

A política através da qual valores de circulação são atribuídos a novas réplicas pode
ser configurado por aplicações usuárias. Dividir o valor de circulação igualmente entre
as réplicas2 simula um mecanismo de eleição tradicional j151,enquanto que concentrar
todo o valor de circulação de um objeto em um servidor simula o mecanismode uma
réplica primária

6.3.4

1721.

Comparação entre Bayou e Deno

O modelo de sistema de Deno se assemelha em grande parte ao de Bayou e portanto
os dois sistemas compartilham muitas propriedades e objetivos, incluindo suporte para
'A não ser que o número de réplicas de um objeto seja conhecido a prior, dividir o valor de circulação de
um objeto igualmente entre réplicas não é uma tarefa simples.

6.4 Outros sistemas
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redes de alta latência e conectividade intermitente. A tabela de comutatividade de
Deno pode ser estendida para exercer função semelhanteaos procedimentos cÀecÀ e
merye do Bayou, permitindo a resolução automática de conflitos específicosà aplicação
usuaria.
O protocolo de estabilização de atualizações de Deno oferece maior flexibilidade do
que o mecanismo utilizado por Bayou, já que Deno pode ser connlguradodinamicamente
para simular o funcionamentode uma réplica primária. No entanto, resultadosexperimentais j411demonstramque, até mesmo em ambientesde alta latência, o mecanismo
de réplicas primárias estabiliza atualizaçõesmais rapidamente.

6.4 Outros sistemas
Nessa sessão apresentamos brevemente outros trabalhos relacionados com a nossa
linha de pesquisa.

Krishnaswamy et. al. 1461implementaramum sistemaque provê cacAángde objetos
remotos Java. Invocaçõesque não modificam o estado de uma réplica são executadas
localmente, enquanto que métodos que alterem o seu estado devem ser sincronizados
com a réplica primária desse objeto. Dessa maneira, essesistema prevê um protocolo
de consistênciaque se assemelhaà política total do RMIRep. O prõjeto inicial do
RMIRep se baseou,em grande parte, na arquiteturadessesistema.

Rumor [291é um sistema de arquivos baseadono sistemaFicus ]30]e foi projeta-

do para uso em redes de computadores móveis. Rumor propaga suas operações entre
pares de réplicas e portanto não exige que mais do que dois servidores estejam conectados simultaneamente. Rumor provê mecanismos para a detecção de conflitos, porém
aplicações que desejem resolvê-los automaticamente devem implementar suas próprias
ferramentas e incorpora-las ao sistema.
Rumor utiliza uma topologia adaptável de anéis, que se reconfigura à medida que
novas réplicas são adicionadas ou quando há desconexões ou falhas nos servidores.
Embora detalhes do protocolo de reconfiguração do Rumor não estejam presentes em
1291,esse tipo de mecanismo exige que cada servidor tenha conhecimento das demais
réplicas do sistema para que, em casos extremos onde somente um par de réplica esteja
disponível, a reconciliaçãode dados ainda possa ser possível.
O projeto TACT 1801propõe um conjunto de métricas para limitar a inconsistência
máxima entre servidores replicados com consistência fraca. TACT define três métricas:

erro númerico, erro de ordem e obsolescência.Erro númericoimpõeum limite ao
número de atualizações que uma réplica pode executar sem reconciliar seus dados com
outra réplica. Ordem de erro limita o número de atualizaçõesinstáveis presentesem
uma réplica e obsolescênciaimpõe um limite de tempo real entre a execuçãode uma
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atualização em um servidor e a sua propagação a outros servidores. Bayou permite
que aplicações usuárias controlem, de maneira limitada, a inconsistência máxima entre
réplicas do sistema, através da configuraçãodas políticas de usuário. Em particular, a
política À/etÀodC'ount (sessão 4.7.8) equivale à métrica de erro numérico do Rumor.
Wiesmann et a1. 1771investigam mecanismos de replicação usados em sistemas dis-

tribuídos e em bancos de dados e propõem um modeloque permite que diferentes

algoritmos e técnicas de replicação de ambas as comunidades possam ser comparados.
De acordo com esse trabalho, aplicações de sistemas distribuídos geralmente possuem
a noção de um grupo, que forneceo paradigma de comunicaçãoum-para-rnuãtos(one[o-maná). RMIRep imp]ementa a noção de grupo, mas de forma limitada. Embora
cada réplica possua conhecimento das demais réplicas, o conceito de /{der é inexistente
e o sistema não fornece suporte para óroadcasts atómicos e totalmente ordenados.
Um trabalho

recente desenvolvido

no Instituto

Federal de Tecnologia

da Suíça

1231

propõe uma técnica de replicação atava de objetos, onde ações de consistência são envi-

adas pelo cliente a todas as réplicas 1771.Replicação ativa geralmenteé implementada
usando broadcastsatómicos. Esse trabalho difere de outros projetos porque apresenta um algoritmo que é eHlcientena maioria dos casos e que simultaneamente previne
inconsistências nos estados das réplicas.
Por nim, sistemas como Bayou, Rever e boda só permitem atualizações realizadas
em um único objeto por vez Holliday et al. [311apresentam protocolos que integram
o modelo de propagação epidêmica de atualizações 1201a quóruns de réplicas, de modo a dar suporte a atualizações realizadas em múltiplos objetos. O mecanismo de
estabilização de atualizações de Deno se baseia, em grande parte, nesse projeto.

Capítulo

7

Conclusão
Ambientes de computação móveis apresentam desafios e restrições de comunicação
e integridade de dados que não estão presentes em sistemas distribuídos tradicionais.
Embora infra-estruturas que suportem ambientes de computadores móveis estejam se
tornando cada vez mais populares, a replicação de dados é uma técnica inestimável em
redes de alta latência. Em particular, problemas introduzidos com o advento de redes
e computadores móveis não podem ser solucionados somente com conexões rápidas e
precisamser cuidadosa e diretamente tratados por ambientes específicos.
Mecanismos de replicação e consistência fraca propiciam alta disponibilidade de
dados e controle sobre parâmetros de baixo nível que dizem respeito à reconciliação
dos dados. Essas políticas são ideais para o uso em sistemasde computadoresmóveis,
onde há grande heterogeneidadede plataformas e tipos de rede. No entanto, esses
sistemas freqüentemente introduzem inconsistências no estado da informação replicado
e necessitam reconciliar seus dados junto a outras réplicas de maneira eficiente.
Nessa dissertação estudamos várias políticas de consistência fraca, com ênfase na
política Bayou l5,64, 741, desenvolvida no Xerox PARE. Bayou permite que aplicações
controlem o equilíbrio entre os graus de disponibilidade, inconsistência e reconciliação
de dados, através do mecanismo das políticas de usuário, que podem ser configuradas
para aplicações específicas. Atestamos o fato de que fornecer uma interface para a
configuração dessas políticas é um processo simples e intuitivo.

Implementamos
a políticaBayoujunto com a políticade consistência
total e

de réplicas independentes no sistema RMIRep, um ambiente de replicação semitransparente que estende o sistema Java RMI l57, 76, 781. RMIRep fornece suporte

para a mudança dinâmica da política de consistênciade um objeto replicado, podendo portanto ser usado em um amplo espectro de aplicações. Em particular, RMIRep
pode ser usado em sistemas de informação dinâmicos que precisam variar o grau de
consistência entre suas réplicas e impõem limites no desempenho da reconciliação dos

81

seus dados. Um exemplo de uma aplicação onde o RMIRep seria útil é o LIDAM j171.

Apresentamos um breve histórico do mecanismo de chamada remota de procedimentos (RPC, j10, 601)e investigamos o sistema Java RMI e a sua contextualização na
literatura.
Experimentamos com a política Bayou e observamos que o seu desempenhoé linear
com relação ao número de atualizações transmitidas e à banda de rede disponível. Isso
torna Bayou uma política adequada e viável para uso em redes com taxa de transmissão
baixa e com conectividade intermitente.

O projeto inicial do RMIRep tentou adicionar a funcionalidadeda replicação e
da consistênciados dadosà camadade referênciaremotado Java RMI. No entanto.
decidimos seguir outra abordagem porque Java RMI não permite que algumas constantes importantes sejam redefinidaspor outras classes. O projeto final do RMIRep
incorporou os módulos de replicação e consistência no nível da camada de aplicação.
Isso possibilitou um aumento na modularidade, extensibilidade e simplicidade do nosso
código, à custa de um possível detrimento no desempenho do sistema.

Uma contribuição dessa dissertação foi a integração de políticas de consistência

diversasem um sistemade replicaçãoque se baseia em uma tecnologiapopular e
extensível, o Java RMI. Embora muitas políticas venham sendo propostas e implementadas em sistemas especínlcosou pouco conhecidos, é de grande proveito integrar
algumas delas em um sistema popular, que possa co-existir com aplicações de sistemas
Ho
infnrml npa n o-v;a+on+oa
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Uma outra contribuição foi o desenvolvimento de um sistema que pode servir como

arcabouço para o desenvolvimentoe a análise de outras políticas de consistência, o

RMIRep.
Embora a sua implementação atual não forneça suporte para operações
atómicas e objetos persistentes, RMIRep implemente funcionalidade suficiente para

dar suporte a um vasto número de mecanismosde consistência.

Futuramente, algumas melhorias podem ser feitas no sistema RMIRep, para permitir a tradução de um objeto remoto que implemente várias interfaces remotas. Anualmente, RMIRep só oferece suporte para objetos remotos que implementem uma única
interface remota. Uma outra melhoria seria o desenvolvimento de interfaces padronizadas para que novas políticas de consistência possam ser integradas e usadas por um
objeto remoto sem que seja necessáriomodificar o código fonte desseobjeto.
Uma ouvia linha de trabalhos futuros envolvendo políticas de consistência seria um
estudo de políticas de usuário ótimas para ambientes de rede específicos. Nesse estudo
seria considerado quais as melhores políticas de usuário para um determinado ambiente
de rede. Além disso, poderia ser implementado um mecanismo que trocasse as políticas
de usuário automaticamente quando fossem detectadas mudanças no ambiente de rede
de uma determinada réplica.
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O código de RMIRep encontra-se na página www . i.me . usp -br/'jorgeb/reprmi

Apêndice A

Definição das Interfaces da Política
de Consistência Bavou
A.l

Interface BayouClientlnterface

void

antiEntropyo

Start an anel-entropy session.

int getTruncateLogPolicyo
Get the valueof truncateLogPolicy.
void setTruncateLogPol i.cy(i.nt policy)
Set the valueof truncateLogPolicy.

int getDelayo

Get the delay between anti-entropy sessions.

void setDelay(int delay)

Set the delay between anui-entropy sessions.

Arguments:
delay

the interval (in ms) between consecutive anui-entropy sessions

A.l Interface BayouClientlnterface

boolean

getObjectViewo

boolean

setObjectView(boolean stable)
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Return whether the stable view is turned on.

Set the stable view. If the stable view is on, then only stable writes will
be reflected in the usar's view of the database.

Arguments:
stable true to turn on the stableview,false to turn it off
void retireo

Request that this replica retire. Perform a last anti-entropy session with
another replica. When control returns, the replica is considered retired,
and will accept no further operations or anui-entropy requests.

Exceptions:

IOExcepti.on

if the replica cannot process a retirement write

int getWhenPolicyo
Get the value of whenPoli.cy.
void

setWhenPolicy(int poli.cy)

Set the value of whenPolicy.

void

setMethodLimi.t(int limít)
Set the number of methods that this replica will execute before performing anel-entropy with some replica.

voj.d

setWithWhichPol
i.cy(i.nt policy)

Set the value of withWhichPol i.cy.
voj.d

setReplicaName(Stri.ng replicaName)

Specify this replica's anui-entropypartner.

A.l Interface BayouClientlnterface

l.nt

getTruncateLogPoli.cyo

Get the value of truncateLogPol i.cy.
voj.d

setTruncateLogPolicy(i.nt policy)
Set the value of truncateLogPol i.cy.
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A.2 Interface Bayou
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A.2 Interface Bayou
Object getVersionVectoro

This method returns this object's version vector and CSN. This is needed
during the anti-entropy session,to identify which writes that the sender
holds are unknown to the receiver.

void acceptCommi.tNotification(Stri.ng
fender, Writeld writeld,

Serverld serverld)
This method is called by a sender who wishes to transmit a commit

notification for a write the receiver already knows about, but presently
holds uncommitted.

Arguments:
fender
writeld
serverld

the URL-formatted nome of the fender
the id of the write for which the notification is being sent
the id of the servemwhere the write was generated

Exceptions:

IOException

voj.d

if the replica cannot process the notification

acceptWrite(String fender, Wri.te frite)

This method is called by a sender who wishes to transmit a write unknown to the receiver.

Arguments:
fender

frite

the URL-formatted nome of the sender

the write being accepted through anta-entropy

Exceptions:

IOException

if the replica cannot process the write

A.2 Interface Bayou
Serverld
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create(String fender)
This methodis calledby a senderwhowishesto crenteitself. After

processingthis write, the receiver wi]] provido a uniqueserver id for the
new replica.

Arguments:
fender

the URl-formatted

Exceptions:

IOException

nome of the replica asking to be created

if the receiver cannot process a creation write

void acceptCommitted(Stri.ng fender , Verei.onVector committed,
lona CSN, Vector stableWrites)

This method is called by a sender who wishes to transmit its committed
version vector and CSNto the receiver during a full databasetransfer.

Arguments:
sender

the URL-formatted nome of the replicatransferringits state

committed sender's committed version vector

CSN

sender's commit sequence number

stableWrites

Exceptions:

IOExcepti.on

fender'sset of stablewrites

if the receiver cannot processthe stable writes

void acceptReplica(String sender, Object replica)

This method is called by a sender who wishes to perform a fulo-database
transfer with the receiver. Note that the sendersendsthe database equivalent to its stable view. Tais means that the databasetransferred already reflects all of the stable writes performed at the sender.

Arguments:
sender

replica

the URL-formatted nome of the replica transferring its skate
sender's skate

A.2 Interface

voj.d
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Bayou

start(Bayou fender)

This method is called by a replica who wishes to start performing antientropy with the receiver.

AI'gunients:
fender

the stub referenceto the sender

void fi.nish(Bayou sender)

This method is called by a replica who wishesto inform the receiver that
it has íinished performing anui-entropywith it.

Arguments:
fender

the stub referenteto the fender

void transferDatabase(String replica)
Request a full-database transfer.

Arguments:

repl i.ca -- the URL-formatted nome of the requestingreplica

Exceptions:

IOException
if the receiver cannot read its own writes from its log
NotBoundException
if replica has not been registered at the naming service
voj.d períormAntiEntropy(Bayou fender)
Receive a request from a replica to perform anta-entropywith it.

Arguments:

sender the stub for the replica requesting anel-entropy
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