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Streszczenie

Wraz z rosnac
˛ a˛ popularnościa˛ przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing), gdzie usługi (ang. services) działajace
˛ w chmurze musza˛ obsługiwać
ogromna˛ liczb˛e użytkowników w tym samym czasie, nastapił
˛ gwałtowny wzrost
zainteresowania różnymi podejściami do rozproszonej replikacji (ang. distributed
replication). Rozproszona replikacja poprawia dost˛epność (ang. availability) i
niezawodność (ang. reliability) usługi poprzez przechowywanie danych bliżej
klientów i przetwarzaniu wielu żada
˛ ń klientów równolegle. W tym podejściu
usługa uruchomiona jest na wielu połaczonych
˛
ze soba˛ serwerach zwanych replikami (ang. replicas). Działania replik sa˛ koordynowane, tak by każda z replik
utrzymywała spójny obraz stanu systemu rozproszonego, pomimo awarii łaczy
˛
komunikacyjnych lub poszczególnych replik. Każda replika ma dost˛ep do lokalnej pami˛eci (ang. local memory), zaś synchronizacja replik odbywa si˛e poprzez
pami˛eć współdzielona˛ lub współdzielony magazyn danych (ang. distributed memory,
distributed storage), tj. wysokopoziomowa˛ abstrakcj˛e oferujac
˛ a˛ spójny dost˛ep do
replikowanych danych.

Kontekst
W tej dysertacji rozważamy szczególny rodzaj replikacji zwany replikacja˛ transakcyjna˛ (ang. transactional replication), w której każde żadanie
˛
zgłoszone przez
klienta wykonywane jest jako atomowa transakcja (ang. atomic transaction). Oznacza to, ze sekwencja operacji zdefiniowanych w żadaniu
˛
(transakcji) b˛edzie wykonana przez zreplikowany system w semantyce wszystko-albo-nic (ang. allor-nothing semantics). Ponadto, system odpowiedzialny jest za wykrywanie i
rozwiazywanie
˛
konfliktów pomi˛edzy współbieżnie wykonujacymi
˛
si˛e transakcjami, które wykonuja˛ operacje na tych samych współdzielonych danych. Kod
transakcji może korzystać z dodatkowych konstrukcji składniowych takich jak
rollback czy retry, które pozwalaja˛ programiście na lepsza˛ kontrol˛e przepływu
sterowania w transakcji (rollback wycofuje wszystkie zmiany dokonane przez
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transakcj˛e, retry wycofuje transakcj˛e i ponawia jej wykonanie od razu lub gdy
spełnione sa˛ określone warunki dodatkowo zdefiniowane przez programist˛e).
Replikacj˛e transakcyjna˛ usługi najłatwiej osiagn
˛ ać
˛ poprzez zbudowanie tejże
usługi w oparciu o (rozproszona)
˛ transakcyjna˛ platform˛e programistyczna˛ (ang. distributed transactional programming framework). Dzi˛eki takiemu podejściu, programista nie musi r˛ecznie synchronizować współbieżnych dost˛epów do danych
współdzielonych w oparciu o np. mechanizm zamków (ang. locks) czy monitorów (ang. monitors), których użycie stwarza problemy nawet doświadczonym
programistom. Transakcyjna platforma programistyczna ukrywa cała˛ t˛e złożoność przed programista˛ i pozwala mu wnioskować o przepływie sterowania w
usłudze tak, jak gdyby wszystkie transakcje wykonywane byłyby sekwencyjnie
na jednym, niezawodnym serwerze. Dzi˛eki zapewnieniu wsparcia dla przetwarzania transakcyjnego można wi˛ec znacznie ułatwić projektowanie i rozwijanie
wysoko dost˛epnych usług.
Iluzja jaka˛ daje transakcyjna platforma programistyczna, polegajaca
˛ na tym,
że z punktu widzenia programisty transakcje wykonuja˛ si˛e tak, jakby (logicznie)
wykonywały si˛e sekwencyjnie, wia˛że si˛e z silnymi gwarancjami, jakie ta platforma musi dawać. Gwarancje te, typowe dla tradycyjnych baz danych SQL,
oryginalnie zostały sformalizowane w postaci własności poprawności (ang. correctness property) zwanej (strict) serializability (pl. (ścisła) uszeregowalność). Cz˛esto
też podejście do budowy systemów oferujacych
˛
wspomniane gwarancje określane jest mianem podejścia silnie spójnego (ang. the strongly consistent approach)
[1].
Uszeregowalność zazwyczaj osiagana
˛
była poprzez wykonanie wszystkich
modyfikujacych
˛
transakcji (ang. updating transactions) przez wyróżniona˛ replik˛e
zwana˛ mistrzem (ang. master) i propagowanie modyfikacji wytworzonych wskutek wykonania transakcji do reszty replik zwanych służacymi
˛
(ang. slaves). Zazwyczaj każda z replik przechowywała pełna˛ kopi˛e bazy danych. Transakcje
niemodyfikujace
˛ (ang. read-only transactions), które nie zmieniaja˛ stanu usługi,
były wykonywane współbieżnie na replikach-sługach. Awaria repliki-mistrza
wymagała zawieszenia przetwarzania do momentu wyłonienia nowej replikimistrza spośród działajacych
˛
replik-służacych.
˛
To podejście do replikacji zostało usprawnione poprzez umożliwienie wykonania modyfikujacych
˛
transakcji współbieżnie na replice-mistrzu, a później także i na różnych replikach równolegle. Wykonanie każdej transakcji koordynowane było przez jedna˛ z replik,
dzi˛eki czemu możliwe było zapewnienie poprawności wykonania transakcji i
jej późniejszego zatwierdzenia nawet w przypadku wystapienia
˛
awarii serwerów czy też łaczy
˛
komunikacyjnych. Poprzez opóźnianie wykonania niektórych
operacji, badź
˛ też wycofanie i ponowne wykonanie niektórych transakcji, protokół spójności (implementowany przez replikowany system) nie dopuszczał
do wystapienia
˛
niespójności przy współbieżnym dost˛epnie do współdzielonych
danych. To podejście zwane jest zazwyczaj replikacja˛ z opóźniona˛ aktualizacja˛ (ang.
Deferred Update Replication, DUR) [2].
Alternatywnie, baza danych mogła być replikowana przy użyciu podejścia
zwanego replikacja˛ maszyny stanowej (ang. State Machine Replication, SMR) [3] [4]
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[5]. W tym podejściu identyczne kopie bazy danych uruchomione były na kilku
maszynach i każda replika wykonywała wszystkie żadania
˛
przesyłane przez
klientów. W ten sposób każda z replik modyfikowała swój stan w ten sam sposób, czyniac
˛ awarie serwerów niewidocznymi dla klientów. Oczywiście wszystkie żadania
˛
musiały być deterministyczne, a także musiały być dostarczane w
tej samej kolejności do wszystkich replik. W przeciwnym wypadku stan replik
rozbiegłby si˛e z czasem. W porównaniu do DUR, SMR jest dużo prostszym podejściem. Poważna˛ wada˛ SMR jest jednak to, że nie pozwala na współbieżne
wykonanie żada
˛ ń, a wi˛ec nie może si˛e skalować (wydajność systemu nie poprawia si˛e wraz ze zwi˛ekszaniem liczby replik, procesorów lub rdzeni procesora).
Jakkolwiek SMR nie oferuje wsparcia dla przetwarzania transakcyjnego, wykonanie pojedynczego żadania
˛
w SMR można traktować jak wykonanie prostej
transakcji, która ma gwarancj˛e zatwierdzenia.
Na poczatku
˛
tego milenium, pojawiły si˛e nowe systemy baz danych, zwane
bazami lub magazynami danych NoSQL, które powoli zacz˛eły zast˛epować tradycyjne bazy danych SQL w niektórych zastosowaniach. Magazyny NoSQL
cechuje znacznie wyższa wydajność w porównaniu z tradycyjnymi bazami danych SQL, ale odbywa si˛e to kosztem osłabionych gwarancji spójności, co utrudnia programowanie. Dużo wyższa wydajność i skalowalność tego typu systemów pozwoliła globalnie dost˛epnym usługom działajacym
˛
w Internecie na radzenie sobie ze stale rosnacym
˛
ruchem (patrz np. [6] [7] [8] [9]).
Magazyny NoSQL zazwyczaj nie oferuja˛ wsparcia dla przetwarzania transakcyjnego i sa˛ tylko słabo (ostatecznie) spójne (ang. weakly (eventually) consistent).
Oznacza to, ze klienci od czasu do czasu moga˛ zauważyć, że usługa działa niezgodnie z przewidziana˛ przez usługodawc˛e logika.˛ Zakres obserwowalnych
anomalii jest szeroki: od zupełnie niegroźnych (np. kolejność wpisów na stronie
portalu społecznościowego jest nieco inna niż chwil˛e wcześniej) do tych całkiem
poważnych (klient odbiera potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego, po czym
po pewnym czasie okazuje si˛e, że jednak miejsce w samolocie jest już zaj˛ete i
konieczna jest rezerwacja innego lotu). Obserwowane niepożadane
˛
zachowanie usługi (niezgodne z domyślna˛ logika˛ usługi) może być dalej amplifikowane
przez awarie serwerów i łaczy
˛
komunikacyjnych. W efekcie zapewnienie poprawnej realizacji żada
˛ ń klientów wymaga od programistów wi˛ecej uwagi i implementacji dodatkowej obsługi wszystkich szczególnych przypadków. Brak jasno określonej semantyki jaka˛ oferuja˛ magazyny NoSQL i wysoki stopień niedeterminizmu, który jest charakterystyczny dla środowiska rozproszonego, przekłada si˛e na wysokie koszty tworzenia i utrzymywania usług zbudowanych w
oparciu o takie systemy.
Jasnym jest zatem, że brak silnych gwarancji spójności oraz wsparcia dla
przetwarzania transakcyjnego jest problematyczny nie tylko dla klientów, ale
także i programistów. Kierujacy
˛ firmami, do których należa˛ duże usługi działajace
˛ w Internecie, cały czas poszukuja˛ nowych sposobów optymalizacji kosztów
działania usługi oraz poprawy jakości obsługi użytkowników (ang. user experience). Stad
˛ też w ostatnich latach można obserwować wzrost zainteresowania
silnie spójnymi rozwiazaniami
˛
(patrz np. [10] [11]). W tej dysertacji skupiamy
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si˛e właśnie na tego typu systemach.
W naturalny sposób silnie spójne schematy replikacji danych i usług, które
badamy, czerpia˛ z rozwiaza
˛ ń znanych z systemów baz danych SQL, bowiem
one także sa˛ systemami rozproszonymi oferujacymi
˛
semantyk˛e transakcyjna.˛
Drugim źródłem inspiracji sa˛ badania nad pami˛ecia˛ transakcyjna˛ (ang. Transactional Memory, TM) [12], tj. podejściem, które wykorzystuje ide˛e transakcji znana˛
z systemów bazodanowych jako mechanizm kontroli współbieżności w środowisku lokalnym (na poziomie j˛ezyka programowania). Niestety żadne z istniejacych
˛
rozwiaza
˛ ń nie może być bezpośrednio wykorzystane do rozważanych
przez nas celów. Jedna˛ z głównych przyczyn, dla których jest to niemożliwe,
jest charakterystyka obcia˛żeń (ang. workloads) typowa dla współczesnych replikowanych usług. Na przykład, średni czas wykonania transakcji w rozważanych przez nas systemach jest cz˛esto rzad
˛ wielkości krótszy niż w w systemach
bazodanowych i rzad
˛ wielkości dłuższy niż w systemach pami˛eci transakcyjnej [13]. Także logika współczesnych replikowanych usług (lub fragment tejże
logiki) cz˛esto nie może być łatwo wyrażona przy pomocy SQL, tj. j˛ezyka tradycyjnych baz danych. Cz˛esto lepszym podejściem jest wykorzystanie interfejsu
przypominajacego
˛
interfejs systemów pami˛eci transakcyjnych, gdzie transakcja
traktowana jest jako wysokopoziomowa konstrukcja j˛ezyka programowania, w
ramach której można definiować dowolny kod, a w szczególności taki, który
wywołuje złożone metody czy operacje na obiektach współdzielonych (patrz
np. [14] [15]). W naszej pracy skupiamy si˛e na takim właśnie podejściu, gdyż
jest ono bardziej ogólne.
Z uwagi na różnice w oferowanych interfejsach, własności poprawności używane w kontekście systemów baz danych (takie jak recoverability, avoiding cascading aborts, strictness [16] czy warianty wspomnianej już własności uszeregowalności) nie moga˛ być stosowane do formalizacji gwarancji oferowanych przez
współczesne silnie spójne schematy replikacji. Niestety nie maja˛ zastosowania
w naszej pracy także własności znane ze świata systemów pami˛eci transakcyjnych (takie jak różne warianty opacity [17] [18] [19], TMS1 [20] czy TMS2 [20]).
Jest tak, ponieważ własności te zostały zaprojektowane w kontekście lokalnego
środowiska, gdzie pewne gwarancje dotyczace
˛ uszeregowania transakcji (takie
jak uwzgl˛ednienie ograniczeń czasu rzeczywistego, ang. real-time) sa˛ naturalne i
relatywnie niedrogie do zapewnienia. Natomiast w środowisku rozproszonym
wspomniane gwarancje musza˛ cz˛esto być osłabione w odniesieniu do niektórych typów żada
˛ ń (transakcji), np. żada
˛ ń niemodyfikujacych
˛
(ang. read-only).
Dlatego też formalizacja semantyki replikowanych systemów, które rozważane
sa˛ w tej dysertacji, wymaga zdefiniowania nowych własności poprawności.
Można zatem stwierdzić, że pomimo na powrót rosnacej
˛ popularności silnie
spójnych schematów replikacji, podstawy teoretyczne tego typu rozwiaza
˛ ń nie
sa˛ jeszcze dobrze poznane i potrzeba wi˛ecej badań w tej dziedzinie. Na przykład brak w istniejacej
˛ literaturze szczegółowego porównania podstawowych
schematów replikacji takich jak SMR i DUR, zarówno pod katem
˛
semantyki jak
i wydajności. Jest to zaskakujace,
˛ ponieważ zarówno SMR jak i DUR stanowia˛
podstaw˛e wielu innych, bardziej skomplikowanych schematów replikacji (patrz
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np. [21] [22] [23] [24] [25] [26]). Dopiero gdy odkryjemy różnice mi˛edzy tymi
podejściami i jasno określimy ich silne i słabe strony, b˛edziemy mogli zaproponować nowe schematy replikacji, które b˛eda˛ odpowiadać aktualnym potrzebom
oraz w pełni wykorzystywać możliwości współczesnych, wysoce równoległych
architektur systemów komputerowych.

Cele i kontrybucje
Biorac
˛ pod uwag˛e powyższe motywacje, w nast˛epujacy
˛ sposób formułujemy
główna˛ tez˛e dysertacji:
Jest możliwe stworzenie schematu replikacji usług i danych, który oferuje bogata˛
semantyk˛e transakcyjna,˛ daje silne gwarancje spójności oraz cechuje go wysoka
wydajność dla różnych typów obcia˛żeń.
Poniżej krótko podsumowujemy kontrybucje uj˛ete w dysertacji:
1. Nowe własności poprawności dla silnie spójnych replikowanych systemów. Definiujemy -opacity i -linearizability, dwie rodziny własności poprawności zaprojektowane dla silnie spójnych replikowanych systemów.
Nasze własności wywodza˛ si˛e z opacity (pl. nieprzezroczystości) i linearizability (pl. liniowości)–dwóch dobrze znanych własności poprawności zdefiniowanych dla systemów transakcyjnych i systemów modelowanych jako
obiekty współdzielone [17] [27]. Dzi˛eki zaproponowanym nowym własnościom, możemy sformalizować gwarancje oferowane przez różne schematy replikacji, które oferuja˛ (lub nie) semantyk˛e transakcyjna˛ oraz implementuja˛ różnego rodzaju optymalizacje, takie jak np. wykonanie żada
˛ ń
niemodyfikujacych
˛
przez pojedyncza˛ replik˛e, bez dodatkowej synchronizacji mi˛edzy replikami. Dowodzimy, że wszystkie własności z rodzin opacity i -linearizability sa˛ własnościami bezpieczeństwa (tzn. sa˛ niepuste, prefiksowo-domkni˛ete i domkni˛ete, ang. non-empty, prefix-closed, limitclosed). Określamy również formalny zwiazek
˛
pomi˛edzy zaproponowanymi rodzinami własności. Pokazujemy, że gdy żadania
˛
sa˛ wykonane w
systemie gwarantujacym
˛
-opacity i transakcje sa˛ niewidoczne dla klientów (tzn. klienci nie widza˛ pośrednich wyników wykonania transakcji i
powiadamiani sa˛ o wyniku przetwarzania tylko przy zatwierdzaniu lub
wycofywaniu transakcji), wtedy system gwarantuje -linearizability. W
szczególności pokazujemy zwiazek
˛
pomi˛edzy opacity i linearizability w
ich oryginalnych definicjach (wg. naszej najlepszej wiedzy, jest to pierwszy rezultat tego typu).
2. Szczegółowe porównanie SMR i DUR. Porównujemy SMR i DUR zarówno pod wzgl˛edem oferowanej semantyki jak i wydajności. Formalnie
dowodzimy poprawność obu podejść i pokazujemy, że SMR gwarantuje
real-time linearizability (własność z rodziny -linearizability), podczas gdy
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DUR gwarantuje update-real-time opacity (własność z rodziny -opacity).
Dowodzimy także, że DUR gwarantuje update-real-time linearizability, gdy
transakcje sa˛ ukryte przed klientami. Tym samym pokazujemy, że gwarancje oferowane przez DUR sa˛ ściśle słabsze niż gwarancje oferowane
przez SMR. Rozważamy również SMR with Locks (LSMR), tj. SMR implementujace
˛ optymalizacj˛e polegajac
˛ a˛ na tym, że niemodyfikujace
˛ żadania
˛
sa˛ wykonywane tylko przez pojedyncza˛ replik˛e. Określamy dokładnie jakie skutki dla oferowanych gwarancji ma wprowadzenie tej optymalizacji i formalnie pokazujemy, że LSMR oferuje gwarancje ściśle słabsze niż
LSMR, ale ściśle silniejsze niż DUR. Wyniki przeprowadzonej przez nas
ewaluacji eksperymentalnej, pokazuja˛ silne i słabe strony SMR i DUR w
przypadku różnego rodzaju obcia˛żeń. Głównym wnioskiem płynacym
˛
z
porównania wydajności obu podejść jest to, że żadne podejście nie jest ściśle lepsze od drugiego w ogólnym przypadku. Ten rezultat może zaskakiwać, ponieważ jedynie w przypadku DUR wydajność może potencjalnie
rosnać
˛ wraz ze zwi˛ekszajac
˛ a˛ si˛e liczba˛ replik bioracych
˛
udział w przetwarzaniu (SMR wykonuje wszystkie żadania
˛
sekwencyjnie, natomiast LSMR,
tj. zoptymalizowany wariant SMR, pozwala na równoległe przetwarzanie
żada
˛ ń tylko w przypadku żada
˛ ń niemodyfikujacych).
˛
3. Nowy, silnie spójny schemat replikacji transakcyjnej. Proponujemy nowy schemat replikacji zwany hybrydowa˛ replikacja˛ transakcyjna˛ (ang. Hybrid
Transactional Replication, HTR). HTR łaczy
˛
SMR i DUR dla lepszej wydajności, skalowalności i bogatszej semantyki. Formalnie dowodzimy, że HTR
oferuje gwarancje podobne do DUR. Jak pokazujemy w testach ewaluacyjnych, HTR działa dobrze przy różnego rodzaju obcia˛żeniach. W szczególności, HTR dobrze radzi sobie z obcia˛żeniami, o których wiadomo, że sa˛
problematyczne dla SMR czy DUR (np. obcia˛żenia charakteryzujace
˛ si˛e
długimi czasami wykonań żada
˛ ń w przypadku SMR i obcia˛żenia, w których wyst˛epuje wysokie współzawodnictwo w dost˛epie do tych samych
danych w przypadku DUR). W niektórych przypadkach, HTR pozwala
na osiagni˛
˛ ecie nawet 50% lepszej wydajności niż w przypadku uruchomienia HTR symulujacego
˛
działanie DUR lub LSMR (wszystkie żadania
˛
modyfikujace
˛ sa˛ wykonywane w sposób, który przypomina wykonanie
transakcji w DUR lub żada
˛ ń w LSMR). HTR pozwala na definiowanie polityk, dzi˛eki którym możliwe jest dostosowanie działania systemu do spodziewanego obcia˛żenia i tym samym adaptacja do zmieniajacych
˛
si˛e warunków brzegowych. Przedstawiamy szereg technik przydatnych przy
tworzeniu polityk, a także proponujemy polityk˛e wykorzystujac
˛ a˛ mechanizmy uczenia maszynowego, która ułatwia prac˛e programiście i pozwala
na automatyczne dostosowywanie działania systemu do zmieniajacych
˛
si˛e
warunków.
Powyższym kontrybucjom, które też opisujemy nieco bardziej szczegółowo
w dalszej cz˛eści streszczenia, poświ˛econe sa˛ Rozdziały 4, 5 i 6 dysertacji. W pozostałych rozdziałach dysertacji przedstawiamy kontekst i tez˛e dysertacji (Roz-
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dział 1), przeglad
˛ literatury zwiazanej
˛
z tematyka˛ pracy (Rozdział 2), definiujemy model rozważanych systemów (Rozdział 3). Podsumowujemy dysertacj˛e
w Rozdziale 7.

Nowe własności poprawności dla systemów zreplikowanych
Gwarancja wykonania żada
˛ ń klientów z uwzgl˛ednieniem ograniczeń czasu rzeczywistego (ang. real-time) jest cz˛esto pożadan
˛
a˛ cecha˛ systemów rozproszonych.
Gwarancja czasu rzeczywistego oznacza, że gdy wykonanie jednego żadania
˛
kończy si˛e zanim rozpocznie si˛e wykonanie innego żadania
˛
(porównujac
˛ np.
czas zegarowy obu zdarzeń), efekty wykonania pierwszego żadania
˛
sa˛ zawsze
widoczne dla wykonania drugiego żadania.
˛
Zapewnienie takiej (intuicyjnej)
gwarancji w środowisku rozproszonym nie jest proste i cz˛esto okazuje si˛e bardzo kosztowne. Jest tak dlatego, ponieważ uwzgl˛ednienie ograniczeń czasu
rzeczywistego wymaga synchronizacji mi˛edzy procesami (serwerami) w przypadku wykonania każdego żadania.
˛
Dlatego też replikowane usługi cz˛esto osłabiaja˛ ograniczenie czasu rzeczywistego w przypadku niektórych typów żada
˛ ń,
na przykład żada
˛ ń niemodyfikujacych
˛
(żada
˛ ń, które nie wykonały żadnych operacji modyfikujacych
˛
jak np. operacja zapisu, lub żada
˛ ń wycofanych, ang. aborted,
rolled back). Wykonanie tego typu żada
˛ ń nie wpływa na stan usługi, dlatego też
ich wykonanie nie musi uwzgl˛edniać ograniczeń czasu rzeczywistego wzgl˛edem reszty żada
˛ ń, które zmieniaja˛ stan systemu. W ten sposób wydajność systemu może znacznie wzrosnać,
˛ w szczególności, gdy żadania
˛
niemodyfikujace
˛
stanowia˛ wi˛ekszość żada
˛ ń przetwarzanych przez system.
Brak gwarancji uwzgl˛ednienia czasu rzeczywistego (dla chociażby niektórych typów żada
˛ ń) z pozoru wydaje si˛e dość błahy. Jednak, jak pokazujemy w
Sekcji 4.1 na przykładzie DUR, brak owych gwarancji ma istotne konsekwencje.
Musza˛ one być być brane pod uwag˛e przez programist˛e replikowanej usługi,
gdy klienci usługi moga˛ komunikować si˛e mi˛edzy soba˛ nie tylko poprzez zreplikowany system, ale także innymi kanałami (np. w szczególności poprzez
zewn˛etrzne usługi).
Jak si˛e okazuje, semantyka takich schematów replikacji jak DUR, nie jest właściwie opisana przez żadna˛ z istniejacych
˛
własności poprawności (patrz Sekcja 2.2.1). Niektóre własności, które nie uwzgl˛edniaja˛ ograniczeń czasu rzeczywistego sa˛ za słabe. Na przykład wspomniane już wcześniej serializability (pl.
uszeregowalność) [1] definiuje ograniczenia tylko dla zatwierdzonych transakcji
i nie określa gwarancji dla transakcji żywych lub wycofanych. Update serializability [28] czy extended update serializability [29] dopuszczaja˛ obserwowanie przez
różne procesy różnej historii zatwierdzeń modyfikujacych
˛
transakcji w systemie. Inne znane własności takie jak opacity (pl. nieprzezroczystość) [17] czy TMS1
[20] sa˛ zbyt silne, ponieważ wymagaja˛ by ograniczenie czasu rzeczywistego
było zawsze przestrzegane (dla wszystkich typów transakcji). Warto zauważyć,
że własności takie jak opacity czy TMS1 były zaproponowane dla systemów pa-
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mi˛eci transakcyjnych (ang. transactional memory, TM systems), tj. mechanizmów
synchronizacji współbieżnego dost˛epu do danych majacego
˛
stanowić alternatyw˛e dla zamków, patrz np. [12]. Dlatego też ograniczenie czasu rzeczywistego
jest w tym wypadku naturalne. Jakkolwiek z uwagi na to, że systemy pami˛eci
transakcyjnej funkcjonuja˛ w środowisku lokalnym a nie rozproszonym, ograniczenie czasu rzeczywistego jest relatywnie proste do zagwarantowania.
-opacity, które definiujemy w Sekcji 4.3, jest rodzina˛ blisko powiazanych
˛
ze
soba˛ własności poprawności opartych na opacity. Własności te osłabiaja˛ w systematyczny sposób ograniczenie czasu rzeczywistego dotyczace
˛ uszeregowania
transakcji w opacity. Ogólnie mówiac,
˛ system który gwarantuje którakolwiek
˛
własność z rodziny -opacity, zachowuje si˛e tak, jak gdyby wszystkie transakcje
(a wi˛ec również żywe i wycofane transakcje) były wykonywane sekwencyjnie.
Wymagania dotyczace
˛ uszeregowania transakcji, które to uszeregowanie obserwuje klient, zależa˛ od rozważanej własności. W skrajnych przypadkach ograniczenie czasu rzeczywistego musi być zawsze przestrzegane (zgodnie z real-time
opacity) albo nigdy nie musi być brane pod uwag˛e (zgodnie z arbitrary order opacity). Oznacza to, że najsilniejsza własność z rodziny -opacity jest tożsama z
oryginalna˛ definicja˛ opacity w jej prefiksowo-zamkni˛etej definicji [17]. Z drugiej strony, arbitrary order opacity przypomina serializability, ale jest zdefiniowane nie tylko dla zatwierdzonych transakcji, ale także dla transakcji żywych
i wycofanych. Obecnie -opacity definiuje jeszcze cztery inne własności, słabsze od real-time opacity ale silniejsze niż arbitrary order opacity: commit-realtime opacity, write-real-time opacity, update-real-time opacity i program order opacity.
Formalnie dowodzimy, że DUR spełnia update-real-time opacity. Własność ta
pozwala transakcjom niemodyfikujacym
˛
oraz transakcjom wycofanym na działanie na stanie systemu, który nie jest najświeższy, ale jest nadal spójny (patrz
Sekcja 5.3.3). Write-real-time opacity i commit-real-time opacity sa˛ pośrednimi
własnościami, dzi˛eki którym możemy porównywać gwarancje oferowane przez
transakcyjne i nietransakcyjne schematy replikacji (patrz niżej). Program order
opacity jest własnościa˛ podobna˛ do virtual time opacity [30], ale zdefiniowana˛
w oparciu o zbiór poj˛eć podstawowych wykorzystanych w oryginalnej definicji
opacity (patrz także Sekcja 2.2.1).
Wraz z -opacity, definiujemy rodzin˛e własności zwana˛ -linearizability i bazujac
˛ a˛ na linearizability (pl. liniowość) [27], czyli dobrze znanej własności zwykle
wykorzystywanej do formalizacji semantyki współbieżnych struktur danych.
Własności z rodziny -linearizability pozwalaja˛ określić gwarancje oferowane
przez silnie spójne systemy, w których przetwarzanie transakcyjne nast˛epuje w
sposób niewidoczny dla klientów (klienci nigdy nie widza˛ pośrednich wyników
wykonania transakcji). Własności te moga˛ być również używane do zdefiniowania gwarancji systemów, które nie oferuja˛ semantyki transakcyjnej. W szczególności, nowe własności pozwalaja˛ opisać gwarancje różnych wariantów SMR.
W zależności od implementowanej optymalizacji, SMR spełnia real-time linearizability lub też słabsze własności takie jak write-real-time linearizability (patrz
Sekcje 5.1.3 i 5.2.3). Ponadto, jak dowodzimy, -linearizability zachowuje dwie
istotne własności linearizability: lokalność (ang. locality) i nieblokowanie (ang. non-
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blocking).
W Sekcji 4.5 przedstawiamy formalny rezultat dotyczacy
˛ relacji pomi˛edzy
-opacity i -linearizability. Ogólnie mówiac,
˛ pokazujemy, że jeśli transakcje
sa˛ niewidoczne dla klientów, replikowany system spełniajacy
˛ -opacity, spełnia również -linearizability. Rezultat ten ustanawia formalny zwiazek
˛
mi˛edzy
opacity i linearizability (w ich oryginalnych definicjach) i pozwala bezpośrednio porównać gwarancje systemów takich jak DUR i SMR. Ponadto obiekt-brama
(ang. gateway object), który zdefiniowaliśmy w celu ustanowienia zwiazku
˛
mi˛edzy dwiema rodzinami zaproponowanych własności, jest na tyle ogólny, że
może być używany do porównania innych (transakcyjnych lub nietransakcyjnych) własności poprawności.

Porównanie podstawowych schematów replikacji
Dwoma podstawowymi silnie spójnymi schematami replikacji sa˛ wspomniane
już wcześniej podejścia zwane replikacja˛ maszyny stanowej (ang. State Machine Replication, SMR) [3] [4] [5] i replikacja˛ z opóźniona˛ aktualizacja˛ (ang. Deferred Update
Replication, DUR) [2]. Oba podejścia można implementować przy użyciu różnych rozproszonych protokołów uzgadniania (ang. distributed agreement protocols).
My skupiamy si˛e na implementacjach zbudowanych w oparciu o protokół rozgłaszania z globalnym uporzadkowaniem
˛
(ang. Total Order Broadcast, TOB [31]).
Fundamentalna różnica pomi˛edzy SMR i DUR polega na innej kolejności
synchronizacji serwerów (replik), na których uruchomiona jest replikowana usługa, oraz wykonania żada
˛ ń. W SMR repliki komunikuja˛ si˛e przed wykonaniem żadania
˛
poprzez rozgłoszenie żadania
˛
przy użyciu TOB. Nast˛epnie każda
z replik niezależnie wykonuje żadanie,
˛
tym samym uaktualniajac
˛ swój stan w
podobny sposób (o ile wykonanie żadania
˛
jest deterministyczne). Natomiast w
DUR, jak już wspomnieliśmy wcześniej, żadanie
˛
jest wykonywane optymistycznie jako atomowa transakcja na pojedynczej replice. Dopiero po zakończeniu
wykonania transakcji, modyfikacje utworzone w trakcie wykonania sa˛ rozgłaszane przy pomocy TOB do wszystkich replik, tak by uaktualniły one swój stan
(ale tylko wtedy, gdy procedura certyfikacji transakcji zakończy si˛e powodzeniem).
Różnice w sposobie wykonania żada
˛ ń w SMR i DUR skutkuja˛ znacznymi
rozbieżnościami w wydajności obu podejść wobec różnego rodzaju obcia˛żeń.
Na przykład SMR jest bardzo wrażliwe na obcia˛żenia charakteryzujace
˛ si˛e duża˛
liczba˛ żada
˛ ń wymagajacych
˛
długiego czasu wykonania. Jest to zrozumiałe, ponieważ SMR wykonuje wszystkie żadania
˛
sekwencyjnie. DUR natomiast radzi
sobie z tego typu obcia˛żeniami bardzo dobrze. Dzi˛eki temu, że w DUR każde
żadanie
˛
wykonywane jest (jako transakcja) na pojedynczym serwerze, wykonanie żada
˛ ń można zrównoleglić przetwarzajac
˛ je na nowoczesnych wielordzeniowych procesorach i wielu replikach jednocześnie. Z drugiej strony DUR źle radzi sobie z obcia˛żeniami, w których można obserwować wysoki stopień współ-
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zawodnictwa w dost˛epie do tych samych danych (ang. high contention levels). Do
takiej sytuacji dochodzi na przykład wtedy, gdy wiele transakcji w tym samym
momencie chce modyfikować te same dane. W takim wypadku wiele transakcji
musi być wycofanych i ponowionych, co odbija si˛e negatywnie na wydajności i skalowalności DUR. Ponieważ w SMR wszystkie żadania
˛
wykonywane sa˛
sekwencyjnie, to czy żadania
˛
cz˛esto odwołuja˛ si˛e do tych samych danych nie
wpływa zasadniczo na wydajność SMR.
Głównym wnioskiem płynacym
˛
z badań ewaluacyjnych SMR i DUR, których wyniki przedstawiamy i omawiamy w Sekcji 5.4, jest to, że żadne z podejść
nie jest ściśle lepsze od drugiego. Jest to wniosek zaskakujacy,
˛ ponieważ w przeciwieństwie do DUR, SMR nie może skalować si˛e wraz z rosnac
˛ a˛ liczba˛ replik (a
wi˛ec także coraz wi˛eksza˛ dost˛epna˛ moca˛ obliczeniowa).
˛ Dla danego schematu
replikacji, obcia˛żenia i rozmiaru klastra, niemal zawsze można jednoznacznie
wskazać czynnik decydujacy
˛ o ograniczonej przepustowości systemu, tzn. relatywnie długie czasy wykonania żada
˛ ń (które dominuja˛ czasy synchronizacji
replik) lub długie czasy synchronizacji replik (które dominuja˛ czasy wykonania
żada
˛ ń). Niestety, jak pokazujemy, ów dominujacy
˛ czynnik bywa różny nie tylko
dla różnego rodzaju obcia˛żeń, ale czasami zmienia si˛e wraz ze zmiana˛ konfiguracji klastra (np. właczeniem
˛
do przetwarzania dodatkowych replik). Tak wi˛ec
wybór sposobu replikacji usługi powinien być uzależniony nie tylko od spodziewanego obcia˛żenia, ale i rozmiaru klastra.
W kwestii semantyki oba podejścia również znacznie si˛e różnia.˛ DUR oferuje semantyk˛e transakcyjna,˛ a zatem kod żadania
˛
(wykonywanego jako transakcja) może korzystać z takich konstrukcji składniowych jak rollback czy retry,
które daja˛ programiście kontrol˛e nad przepływem sterowania w transakcji. Ponieważ transakcje w DUR moga˛ zostać w dowolnym momencie przerwane i powtórzone (ze wzgl˛edu na wykrywane przez system konflikty przy współbieżnym dost˛epie do danych), kod takiej transakcji nie może zawierać tzw. operacji
niewycofywalnych (ang. irrevocable operations), a wi˛ec takich, których efektów nie
b˛edzie można cofnać,
˛ jak np. w przypadku wywołań systemowych czy operacji
wejścia/wyjścia. Kod transakcji może natomiast zawierać niedeterministyczne
operacje, ponieważ wykonanie transakcji odbywa w sposób optymistyczny na
pojedynczym serwerze. Nie jest tak w przypadku żada
˛ ń wykonywanych przez
SMR. Ponieważ każde żadanie
˛
jest wykonywane niezależnie przez każda˛ replik˛e, kod żadania
˛
musi być deterministyczny. W przeciwnym wypadku stan
replik uległby rozbiegni˛eciu.
Gwarancje oferowane przez SMR i DUR można sformalizować przy pomocy
własności własności należacych
˛
do rodzin -linearizability i -opacity, tj. realtime linearizability i update-real-time linearizability (patrz Sekcje 5.1.3 i 5.3.3). Znajac
˛ relacj˛e pomi˛edzy rodzinami własności, możemy pokazać, że DUR oferuje ściśle słabsze gwarancje niż SMR. W Sekcji 5.2.3 badamy gwarancje LSMR, a wi˛ec
SMR, który implementuje optymalizacj˛e polegajac
˛ a˛ na tym, że żadania,
˛
o których z góry wiadomo, że nie zmienia˛ stanu usługi, można wykonywać tylko na
pojedynczej replice, bez dodatkowej synchronizacji z innymi replikami. Jak pokazujemy, LSMR gwarantuje write-real-time linearizability, a wi˛ec oferuje gwaran-
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cje ściśle silniejsze niż DUR ale ściśle słabsze niż SMR. Widać zatem, że wybór
sposobu replikacji usługi nie tylko powinien uwzgl˛edniać kwestie wydajności,
ale także oczekiwanych gwarancji na wykonanie żada
˛ ń (znacznie różniacych
˛
si˛e
mi˛edzy SMR i DUR).

Nowy silnie spójny transakcyjny schemat replikacji
W dysertacji opisujemy zaproponowane przez nas nowe podejście do replikacji zwane hybrydowa˛ replikacja˛ transakcyjna˛ (ang. Hybrid Transactional Replication,
HTR). W HTR każde żadanie
˛
jest wykonywane jako transakcja w jednym z
dwóch trybów: deferred update (DU) lub state machine (SM). W pierwszym przypadku wykonanie transakcji odbywa si˛e dokładnie tak jak w DUR. Tym samym,
HTR wykonujacy
˛ wszystkie żadania
˛
jako transakcje w trybie DU jest tożsamy z
DUR. W przypadku wykonania transakcji w trybie SM, najpierw transakcja jest
rozgłaszana przy pomocy TOB do wszystkich replik i wtedy każda z replik niezależnie wykonuje transakcj˛e. Tak wi˛ec wykonanie transakcji w trybie SM jest
bardzo podobne do wykonania żadania
˛
w SMR, ale z dodatkowym wsparciem
dla przetwarzania transakcyjnego (kod transakcji SM może zawierać konstrukcje składniowe takie jak rollback i retry). HTR pozwala na współbieżne wykonywanie wielu transakcji w trybie DU i jednej transakcji w trybie SM. W HTR wykonanie transakcji SM jest serializowane w jednym watku
˛
z certyfikacja˛ transakcji wykonanych w trybie DU i ewentualnym późniejszym uaktualnianiem stanu
repliki (gdy procedura certyfikacji transakcji zakończy si˛e sukcesem).
Semantyka obu trybów wykonania transakcji jest podobna do semantyki
wykonania transakcji w DUR i żada
˛ ń w SMR. Transakcje wykonywane w trybie
DU nie moga˛ zawierać operacji niewycofywalnych, ale moga˛ wykonywać niedeterministyczny kod. Natomiast transakcje wykonywane w trybie SM musza˛
być deterministyczne, ale moga˛ zawierać operacje niewycofywalne, gdyż takie
transakcje maja˛ gwarancj˛e zatwierdzenia. W efekcie, HTR oferuje semantyk˛e
bogatsza˛ niż DUR i SMR.
Jak formalnie dowodzimy w Sekcji 6.4, HTR spełnia update-real-time opacity, a wi˛ec oferuje te same gwarancje spójności co DUR. Dodatkowo, jeśli wszystkie transakcje wykonywane w HTR sa˛ wykonywane w trybie SM, to HTR spełnia real-time opacity, własność analogiczna˛ do tej, która˛ gwarantuje SMR.
Wybór trybu wykonania transakcji nie musi być wyłacznie
˛
uzależniony od
tego, jakie gwarancje oczekiwane sa˛ w odniesieniu do wykonania transakcji.
Na przykład transakcje, które w trybie DU wielokrotnie musiałyby być wycofywane z uwagi na wykrycie konfliktów przy współbieżnym dost˛epie do danych
(np. operacja zmieniania rozmiaru tablicy z haszowaniem), cz˛esto lepiej jest wykonać w trybie SM. Wybór tego trybu wykonania transakcji daje pewność, że
zatwierdzenie transakcji powiedzie si˛e. W trybie SM warto także wykonywać
transakcje, które dokonuja˛ wielu modyfikacji. W przypadku wykonania transakcji w trybie SM zmiany sa˛ tworzone niezależnie przez wszystkie repliki i nie
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musza˛ być transmitowane przez sieć (tak jakby to było konieczne w przypadku
wykonania transakcji w trybie DU). Natomiast tryb DU sprawdza si˛e lepiej w
przypadku transakcji, które sporadycznie odwołuja˛ si˛e do tych samych danych
i których wykonanie trwa stosunkowo długo. Wtedy takie transakcje można
wykonywać w pełni równolegle.
Decyzja na temat tego, w którym trybie wykonać transakcj˛e jest podejmowana przed każdym wykonaniem transakcji przez tzw. wyroczni˛e (ang. oracle).
Naturalnie transakcja, o której z góry wiadomo, że nie zmodyfikuje stanu systemu jest wykonywana w trybie DU przez pojedyncza˛ replik˛e. W celu optymalizacji wykorzystania zasobów, wyrocznia podejmuje decyzj˛e dotyczac
˛ a˛ trybu
wykonania potencjalnie modyfikujacej
˛ transakcji w oparciu o aktualny stan systemu, rodzaj wykonywanej transakcji oraz zdefiniowana˛ wcześniej polityk˛e. W
szczególności wyrocznia bierze pod uwag˛e obcia˛żenie serwerów, stopień nasycenia sieci, średnie czasy wykonania i zatwierdzania transakcji oraz stopień
współzawodnictwa transakcji w dost˛epie do tych samych danych. Polityka,
która˛ dostarcza programista, powinna odpowiadać oczekiwanemu obcia˛żeniu
i może wykorzystywać mechanizmy uczenia maszynowego (ang. machine learning), dzi˛eki czemu system może automatycznie dostosowywać si˛e do zmieniajacego
˛
si˛e obcia˛żenia. Przykładowa˛ polityk˛e korzystajac
˛ a˛ z mechanizmów uczenia maszynowego przedstawiamy i ewaluujemy w rozprawie (patrz Sekcje 6.6
i 6.7). Zaprezentowane rozwiazanie
˛
inspirowane jest dobrze znanymi w środowisku uczenia maszynowego algorytmami rozwiazuj
˛ acymi
˛
problem wielor˛ekiego
bandyty (ang. multi-armed bandit problem) [32] [33].
Wyniki testów jasno demonstruja˛ korzyści płynace
˛ z łaczenia
˛
dwóch podejść
do replikacji w HTR. Nasz system radzi sobie dobrze z różnego rodzaju obcia˛
żeniami, w tym z obcia˛żeniami, o których wiadomo, że b˛eda˛ problematyczne
dla DUR czy SMR. Wydajność HTR jest co najmniej tak dobra jak wydajność
DUR czy SMR z osobna. Przy niektórych typach obcia˛żeń wydajność oferowana
przez HTR jest nawet 50% lepsza niż w przypadku wykonania wszystkich modyfikujacych
˛
transakcji w trybie DU czy SM (co odpowiada wykonaniu transakcji w DUR czy wykonaniu żada
˛ ń w LSMR, a wi˛ec zoptymalizowanej wersji
SMR). Przeprowadzone przez nas testy pokazuja˛ również, że wyrocznia wykorzystujaca
˛ mechanizmy uczenia maszynowego niemal natychmiast reaguje na
zmiany obcia˛żenia i działa bardzo dobrze bez wzgl˛edu na rozmiar klastra, na
którym uruchomiona jest zreplikowana usługa.

Podsumowanie
Główna teza dysertacji dotyczyła zaproponowania nowego silnie spójnego schematu replikacji o semantyce transakcyjnej, który oferowałby wysoka˛ wydajność
dla różnych typów obcia˛żeń. W celu dowiedzenia tezy dysertacji wykonaliśmy
badania, które podsumowujemy poniżej.
Po pierwsze zaproponowaliśmy -opacity i -linearizability, dwie nowe ro-
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dziny własności poprawności bazujace
˛ na dobrze znanych własnościach poprawności wykorzystywanych w kontekście systemów transakcyjnych i systemów modelowanych jako obiekty współdzielone. Zaproponowane własności
systematyzuja˛ klasy różnych systemów replikacji, umożliwiaja˛ formalna˛ analiz˛e
oferowanych przez nich gwarancji, a także ich porównanie na płaszczyźnie semantyki. W szczególności, dzi˛eki zaproponowanym w dysertacji nowym własnościom i udowodnionej formalnej relacji mi˛edzy nimi, możliwe jest porównanie gwarancji oferowanych przez silnie spójne systemy, które oferuja˛ badź
˛ nie
semantyk˛e transakcyjna,˛ a także możliwe jest porównanie bazowych własności
(tj. opacity i linearizability) w ich oryginalnych definicjach.
Po drugie dokonaliśmy dogł˛ebnego porównania SMR i DUR, dwóch podstawowych silnie spójnych schematów replikacji. W tym celu, korzystajac
˛ z wcześniej zdefiniowanych własności, formalnie udowodniliśmy oferowane przez te
podejścia gwarancje. Nast˛epnie nakreśliliśmy różnice w semantyce obu podejść
a także porównaliśmy SMR i DUR eksperymentalnie. Co ciekawe, żadne z podejść nie okazało si˛e ściśle lepsze od drugiego. Wybór schematu replikacji powinien zatem zależeć nie tylko od oczekiwanych gwarancji odnośnie wykonywanych żada
˛ ń, ale także od spodziewanego rodzaju obcia˛żenia.
Po trzecie zaproponowaliśmy nowe, silnie spójne podejście do replikacji zwane hybrydowa˛ replikacja˛ transakcyjna,˛ które łaczy
˛
w jeden schemat SMR i DUR.
HTR zachowuje bogata˛ semantyk˛e transakcyjna˛ DUR i rozszerza ja˛ o wsparcie dla operacji niewycofywalnych. Jak formalnie dowodzimy, HTR oferuje te
same gwarancje na wykonanie transakcji jak DUR (a w przypadku wykonania
wszystkich żada
˛ ń w trybie SM oferowane gwarancje sa˛ nawet silniejsze). Ponadto, HTR cechuje bardzo dobra wydajność w szerokim zakresie obcia˛żeń, w
tym obcia˛żeń b˛edacych
˛
problematycznymi dla SMR czy DUR. Co wi˛ecej, możliwość wykonania cz˛eści transakcji w HTR w trybie DU a innych w trybie SM
pozwala niekiedy na popraw˛e przepustowości i skalowalności systemu nawet o
kilkadziesiat
˛ procent. Wykorzystanie mechanizmów uczenia maszynowego w
HTR pozwoliło na automatyczne i niemal natychmiastowe dostosowywanie si˛e
systemu do zmieniajacego
˛
si˛e obcia˛żenia. Tym samym w opinii autora główna
teza dysertacji została udowodniona.
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