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1 Introduksjon

Dette er en oppgave som er karaktergivende for kurset. Karakteren vil
telle 1/3 av den samlede karakteren. Ulikt hjemmeeksamener i andre kurs
er oppgaven i tillegg obligatorisk og må bestås for å kunne få gå opp til
avsluttende eksamen.

2 Oppgaven

Oppgaven er at lave et framework for simpel replikering af distributerede
objekter ved hjælp af Primary Copy Replication. Frameworket skal tilbyde
at replikere et givet objekt på et antal maskiner, e.g., tilbyde en operation
replicateMe[X, N], hvor Xer det objekt, som skal replikeres og hvor N er
antallet af replika, der skal opretholdes (inkl. det oprindelige objekt). Det
forudsættes, at det givne object har en operation cloneMe[] som retur-
nerer et replika af det oprindelige objekt. Hvis N er større end antallet af
tilgængelige maskiner, skal I vedligeholde så mange replika som muligt.

Ved Primary Copy Replication udføres alle opdatering på Primary Copy.
Hvis et replika, som ikke er det primære, bliver kaldt med en opdatering,
da kan opdateringen fx delegeres videre til det primære replika. Hvordan
andre objekter adresserer primary copy er et problem, som I selv må løse -
Emerald har ikke en indbygget en-til-mange referencemekanisme.

I klassisk Primary Copy Replication, så når det primære replika har op-
dateret sin tilstand, vil det sende opdateringen til alle andre replika. I dette
system skal den primære blot orientere frameworket (fx ved brug af design
pattern Observer), som så sørger for at give besked til alle overlevende re-
plika, at nu er der foretaget en opdatering. Det enkelte replika skal så SELV

kalde den primære for at få fat på de opdaterede data - dette blander fram-
eworket sig ikke i.
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3 Forutsetninger

Når et replika forsvinder (fx fordi dens maskine crasher), så skal framewor-
ket automatisk generere endnu et replika. Hvis det forsvundne replika er
den primære, så skal frameworket udvælge en ny primær evt. efter at have
spurt de overlevende replika om oplysninger; den eksakte del heraf må I
selv udvikle. En enkel løsning er blot at vælge et tilfældigt andet replika.
Eller det af de overlevende med seneste version af data. Frameworket skal,
givet et objekt, kunne fortælle hvilke andre replika, der findes af objektet,
således at de enkelte replika ikke behøver holde rede på de andre.

I skal desuden afprøve frameworket med mindst to eksempler:

1. et hvor I vedligeholder en replikeret name server med en lookup
operation som givet et navn returnerer et objekt.

2. et hvor I vedligeholder en tidsserver i stil med den I lavede til opgave
set nr 3 (obligatorisk opgave nr 2). Den primære kopi vedligeholder
tiden. Hvis I bruger N som er meget større end antallet af maskiner,
så vil der være et replika på hver maskine, der er tilgængelig.

For dem, som har lyst til at lave en mere avanceret løsning, så kan I tilføje
en politik for hvordan replika placeres baseret på RTT (Round Trip Time)
mellem de forskellige maskiner, således at replika placeres længst muligt
væk fra hinanden. Brug evt. design pattern som hedder Policy. Ydereligere,
så HVIS det lykkedes os at få Emerald til at køre på Planetlab, så kan I
afprøve jeres program på Planetlab – detailjer om brug af Planetlab vil
i givet fald blive lagt på kursets hjemmeside. Bemærk dog, at en simpel
løsning, der virker og er veldokumenteret vurderes højere end en avanceret
løsning som kun delvist virker og/eller som er mindre godt dokumenteret.

4 Levering

1. En kort (3 - 6 sider) rapport indeholdende

• en kort analyse af væsentlige beslutninger I har taget ang.
programmet, herunder designbeslutninger og en beskrivelse af
løsningen af problemet med hvordan et objekt adresserer den
primære replika

• en kort beskrivelse af de vigtigste objekter/klasser i jeres
program

• en kort beskrivelse af testovervejelserne og begrundelse for
opstilling af jeres testeksempeler (evt. om I har opdelt testek-
semplerne i flere dele).
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2. programmet

3. udskrifter fra test

Innleveringsfristen er 24. Mai 2010 klokken 09:15 Levering skjer via elek-
tronisk post til toij@ifi.uio.no Subject skal være INF5510 - Hjemmeek-
samen2 Da gjenstår det bare å ønske lykke til:)
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