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Introduksjon

Oppgaven vil utgjøre en del av grunnlaget for karakteren i kurset, sammen
med avsluttende eksamen i kurset INF5510-v13. Oppgaven er i tillegg
obligatorisk og må bestås for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Oppgaven

Oppgaven er å lage et framework for simpel replikering av distribuerte
objekter ved hjelp av Primary Copy Replication. Frameworket skal tilby
funksjonalitet for å kunne replikere et gitt objekt på et gitt antall maskin-
er(noder). Dette gjøre ved å tilby en operation replicateMe[X,N] hvor
X er objektet som skal replikeres og N er antallet som skal opprettholdes
inklusive det opprinnelig objektet.

Det forutsettes derfor at at det gitte objektet har en operation cloneMe[]

som returnerer et replika av det opprinnelige objektet. Dersom N er større
enn antallet tilgjengelige maskiner, skal systemet vedlikeholdet så mange
som mulig.

Ved Primary Copy Replication utføres alle oppdateringer på Primary
Copy. Dersom et replika, som ikke er den Primary Copy blir kalt med en
oppdatering, må oppdateringen delegeres videre til det primære replika.
Hvordan disse objektene addresserer Primary Copy må dere selv finne ut
av. Emerald har ingen innebygget en-til-mange referansemekanisme.

I klassisk Primary Copy Replication vil det primære replika, når det
har oppdatert sin tilstand, sørge for at alle andre replika får tilsendt



oppdateringen. I systemet dere skal lage skal det primære replika orientere
frameworket, som videre gir beskjed om at en oppdatering er skjedd til alle
overlevende replikaer i systemet. Tips her vil være å se på Design Pattern,
Observer. Videre skal hvert replika selv kalle det primære replika for å få
fatt på oppdateringene. Dette blander ikke frameworket seg opp i.

Forutsetninger

Når et replika forsvinner (feks. ved at maskinen går ned) skal frameworket
automatisk generere et nytt replika. Hvis det forsvunnede replika var det
primære, må frameworket utvelge ett nytt primært replika. Hvordan dere
eksakt løser dette er opptil dere, men det vil være nødvendig å spørre de
overlevende replika om opplysninger. Den enkleste løsningen vil være å
velge ut et tilfeldig replika eller det replika som har de seneste oppdaterte
data. Frameworket skal gitt et objekt kunne fortelle hvilke andre replika
som finnes av objektet slik at hvert enkelt replika ikke behøver å holde
rede på alle andre.

Dere skal dessuten teste frameworket med minst to eksempler:

1. Et hvor dere skal vedlikeholde en name server med en lookup
operation som gitt et navn returnerer matchende objekt.

2. Et hvor dere skal vedlikeholde en tidsserver i likhet med den dere
jobbet med i obligen. Det primære replika vedlikeholder tiden. Hvis
dere bruker N som er mye større en antallet av maskiner så skal det
være et replika på hver maskin så langt det rekker.

Det vil også være et krav om at systemet testes og kjøres distribuert ved
hjelp av PlanetLab. Informasjon om hvordan dere får tilgang til PlanetLab
og hvordan det fungerer vil bli gitt på gruppetimene. Detaljer vil også bli
lagt ut på kursets hjemmeside.

Det er viktig å bemerke at en veldokumentert simpel løsning vil bli vurdert
høyere enn en avansert løsning som kun delvis fungerer og/eller er dårlig
dokumentert.

Levering

1. En kort (3 - 6 sider) rapport som inneholder:

• En analyse av de mest vesentlige beslutninger du tatt ve-
drørende programmet. Først og fremst designbeslutninger
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• En beskrivelse av de viktigste klasser/objekter i programmet

• En beskrivelse av hvordan du har testet programmet og hvorfor
du har valgt å teste som du gjør. Feks bør du nevne om du har
testet programmet i flere deler.

• Makefile dersom dere har flere filer og gjerne skriv emx
kommandoen over hvordan man kjører programmet ditt

2. Kildekoden

3. Testutskrifter

Innleveringsfristen er Onsdag 15. mai 2013 klokken 23:59. Levering skjer
via devilry med tar.gz fil med kandidatnr som navn!

Da gjenstår det bare å ønske lykke til :)
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