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Resumo
Ossistemasdebasesdedadosorientadosporobjectostêmvindoademonstrar-

-seumasoluçãoadequadaparavariadassituações.Nesteartigoapresentamosdois
protocolosdecoerênciaparabasesdedadosreplicadasemgrandeescalaorienta-
dasa objectos.

1 Intr odução

O projectoGlobDatatem comoobjectivo construirum sistemadebasededadosdis-
tribuído em grandeescalaorientadopor objectos,denominadoCOPLA. Por forma a
aproveitarasbasesdedadostradicionaisjá existentes,o COPLA foi concebidocomo
umacamadadesoftwareafuncionarsobreumabasededadosrelacional.Osdadossão
apresentadossobaformadeobjectospersistentesreplicados,earmazenadosemforma
relacional.

O usodeprimitivasdecomunicaçãoemgrupo(difusãoatómica/ virtualmentesín-
crona)comobaseparaa construçãodesistemasdebasesdedadosreplicadasajudaa
lidar comosproblemasdetolerânciaa faltase gestãodetrincos,oferecendoum con-
junto de primitivassemanticamentefortes,quepermitemumaconcretizaçãosimples
demodelosdecoerênciafortes[8].

Nesteartigodescrevemosdoisalgoritmosde coerência,desenvolvidosparao sis-
temaCOPLA. Estesalgoritmosforam concebidosparaaproveitar as possibilidades
dasprimitivasdecomunicaçãoemgrupo,e tendoemmenteosobjectivosdo COPLA,
nomeadamentea flexibilidadeeescalabilidadedo sistema.

Esteartigoestáorganizadodaseguinteforma: nasecção2 é referidoo trabalhode
outrosautoresnestaárea.A secção3 descrevea arquitecturado COPLA.Na secção4
sãoapresentadosos algoritmos. A secção5 conclui esteartigo e propõepossíveis
direcçõesdetrabalhofuturo.

2 Trabalho relacionado

Trabalhosanterioressobrea construçãodebasesdedadosreplicadas,propuseramva-
riadosalgoritmosparagarantira correcçãode transacçõesreplicadas.Alguns traba-
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lhos [4, 3] propuseramesquemasdevotação,emqueé atribuídoum certonúmerode
votosa cadaservidor, e umatransacçãoapenaspodeprosseguir seobtiverum quorum
de réplicassuficiente.Estequorumtem de serdefinidode tal forma quetransacções
emconflito sejamdetectadasempelomenosumaréplica.

Váriosproblemasdeescalabilidadecomestee outrosesquemasdereplicaçãofo-
ramapontadosem[5], ondeosautoresreferemqueo númerodeinterbloqueioscresce
na proporçãon3 paran nós,e propõemum esquemade dois níveis paraultrapassar
estaslimitações.Esteesquemaé umaversãomodificadado esquemamestre-escravo:
cadaobjectopertencea um nó mestre,e paraevitar problemasde reconciliação,os
nósquenãosãodonosdeum objectofazemactualizaçõesprovisórias,contactandode
seguidao nó mestredeum objectoparaconfirmaressaactualizações.

Recentementea replicaçãoactiva ganhouum novo impulsocom a introduçãode
algoritmosdereplicaçãobaseadosemdifusãoatómica[10, 6, 9], queutilizam a orde-
naçãooferecidapeladifusãoatómicaparaordenartransacçõesemconflito.

O projectoDragon1 [12, 11, 7] desenvolve esquemasde replicaçãode basesde
dados,aproveitandoo trabalhorecenteda comunidadede sistemasdistribuídosem
protocolosde difusãoatómicade alto desempenho.Usandoas propriedadesde or-
demtotale tolerânciaa faltas,foramconcebidosalgoritmosdereplicaçãomelhorados.
Estesalgoritmostiram partidodestaspropriedades,tornandopossível a utilizaçãode
esquemasde replicaçãosimples,massemasdesvantagensapontadasacima,comoo
númeroelevadodeinterbloqueios.

3 O projecto GlobData

O projectoGlobDatapropõe-seconstruirumacamadadesoftwarequeofereçaumser-
viço dereplicaçãodeobjectospersistentestransparenteparao utilizador. As réplicas
estarãodistribuídaspor umaáreageográficabastantegrande(váriospaíses),peloque
osalgoritmosa utilizar terãode ter estefactorem consideração,devido à elevadala-
tênciadascomunicações.

3.1 Ar quitectura do sistemaCOPLA

A figura1 apresentaaarquitecturado sistemaCOPLA,queédivididaemtrêsgrandes
módulosou camadas.

O módulointerfaceclienteconstituia facevisível parao programadordo sistema
GlobData.É responsável por oferecerumainterfacequepermitadesenvolver aplica-
çõesfinais,e comunicarcomosoutrosdoismódulos(protocolosdecoerênciae UDS
(Uniform DataStore))parafornecerosseusserviços.

O módulo“protocolosde coerência”é responsável por garantirqueos dadosnas
diferentesréplicasse mantêmsincronizados.Os diferentesprotocolosde coerência
disponibilizamumainterfaceuniformizada(denominadaCP-API na figura) ao nível
acima. Isto permitequeo COPLA sejaconfiguradode acordocomascaracterísticas
do sistema.

O módulo“armazenamentodedadosuniforme” é responsável por traduziro mo-
delo apresentadoao programadorde objectospersistentesem conjuntosde tabelasa
seremarmazenadosnumSGBDrelacionaltradicional.É tambémresponsávelporcon-
vertertodasasoperaçõessolicitadaspelaaplicaçãoutilizandoum subconjuntodeOb-
ject QueryLanguage[2] (OQL) eminterrogaçõesSQL normalizadas.

1http://www.inf.ethz.ch/department/IS/iks/ researc h/drago n.html
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Figura1: MódulosCOPLA

3.2 Desafiosda arquitectura

Os algoritmosapresentadosestendemos desenvolvidos em trabalhosanteriores,de
formaasatisfazerosobjectivosdoprojectoGlobData,quesedistinguepelaconjugação
dosseguintesrequisitos:

� Grandeescala:ostrabalhosanterioresemsistemasdebasesdedadosreplicadas
utilizavamservidoresinterligadospor umaredelocal dedicadaparao efeito. O
projectoGlobDatapretendeconstruirum sistemageograficamentedispersoem
queosnóscomuniquematravésdaInternet.

� Independênciado gestordebasesdedados:ostrabalhosexistentesintegramos
protocoloscomo motordebasesdedados.Tal aproximaçãotemvantagens,já
quepermiteum controlototal sobreo desenrolardastransacções,masobrigaa
modificaro núcleodo gestordabasededados.

� Possibilidadedemudançadosprotocolos:o sistemaCOPLA deveseradaptável
a diversasrealidadesde escalado sistemae facilidadesde comunicação.Deve
porissosuportarapossibilidadedeutilizar diversosprotocolosdecoerência,que
poderãoapresentardesempenhosdistintos.

� Orientaçãoa objectos:dadoqueo sistemaCOPLA irá projectarobjectosemre-
lações,estaoperaçãodeveráserisoladadosprotocolosdecoerência,por forma
anãoligar osalgoritmosdecoerênciacomumadeterminadaformaderepresen-
taçãodosobjectos.

4 Dois algoritmos decoerênciapara o COPLA

Estesalgoritmosdecoerênciaforamdesenhadostendoemcontaosobjectivosdo pro-
jecto GlobData. O factode o sistemafuncionarem grandeescalalevou a quefosse
feito um esforçoparalimitar a largurade bandautilizadae levar em contaa latência
elevada,atravésda optimizaçãoquedenominámos“actualizaçõesdiferidas”,descrita
maisà frente.

A definiçãode umainterfacecomumaosprotocolose a existênciado módulode
armazenamentode dadosindependentepermitiu queos protocolosfossemintercam-
biáveis.
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A cadaobjectoconstantedabasededadosé atribuídoum identificadorúnico,de-
signadodeOID (objectidentifier). Osprotocolosdecoerêncialidamapenascomestes
identificadores,considerandoopacosos dadosdo objectoem si. Isto permitequea
representaçãodosobjectosnabasededadospossavariarsemqueissoserepercutano
protocolo.

Modelo transaccionaldo COPLA No COPLA,umatransacçãodesenrola-sedase-
guinteforma:

1. O programadorassinalaquequeriniciar umatransacção.

2. O programadorfazumainterrogaçãoà basede dados,usandoum subconjunto
dalinguagemOQL. Estainterrogaçãodevolveumacolecçãodeobjectos.

3. Os objectosdevolvidos sãomanipuladospelo programadoratravésde funções
do COPLA.Estasfunçõespermitemobterou modificarosvaloresdosatributos
de cadaobjecto,e obternovosobjectosatravésdasrelações(atributosquesão
referênciasparaoutrosobjectos).

4. Ospassos2-3 sãorepetidosatéquea transacçãoestejacompleta.

5. O programadorpedeaosistemaparaconfirmara transacção.

Interacçãocomosprotocolosdecoerência As operaçõesexecutadaspelaaplicação
dãoorigema trêspontosde interacçãocom o protocolode coerência.Paracadaum
dessestrêspontosfoi definidaumachamadanainterface:

� Interrogaçõesàbasededados– evaluate().

� AcessosdirectosAplicação– UDS– getNewVersions().

� Finalização(confirmação/cancelamento)deumatransacção– commit()/abort().

Osdoisprimeirospontoscobremtodasasformasdeleituradeobjectos:asinterro-
gaçõeseo acessoporseguimentoderelaçõesentreobjectos.As alteraçõesaosobjectos
sãomantidaspelaUDS.Emtempodefinalizaçãodeumatransacção,o protocolopede
à UDS asalteraçõesefectuadas,queasfornecesoba formadeumalista deOIDs dos
objectosalteradose um conjuntodedadosopaco,contendoasalteraçõesemsi. Desta
forma o conjuntode leiturase escritasde umatransacçãoé totalmenteconhecidono
momentodeconfirmação.

As estratégiasdereplicaçãode umabasededadosdistribuídapodemserclassifi-
cadasdeacordocomtrêsparâmetros[11]. Osdoisprotocolosapresentadospodemser
classificadoscomoactualizaçãoglobal com interacçãoconstante.Actualizaçãoglo-
bal, porquetodosos nósactualizama suacópiadosdadosquandoumatransacçãoé
executada.Estaaproximaçãofoi escolhidadevido à suaresistênciaa faltas(já queto-
dososservidoresmantêmcópiasactualizadasdosdados)e à nãocriaçãodepontosde
engarrafamento,comoa técnicade cópiaprimária. A interacçãoé constante,porque
o númerode mensagenstrocadaspor transacçãoé constante,independentementedo
númerode operaçõesquecadatransacçãocontém. Estaopçãoé nitidamentemelhor
do queinteracçãolinear, já queoscustosdecomunicaçãosãoelevados.Os protoco-
los descritosabaixoexploramo terceirograudeliberdade:o mododeterminaçãodas
transacções(comou semvotação).
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Interacção com o protocolode difusão atómica Um protocolodedifusãoatómica
asseguraa difusãodemensagenspor um grupodeservidores,garantidoatomicidadee
ordemdeentregadasmensagens.Maisdetalhadamente,sejammem

�
duasmensagens

enviadaspor difusãoatómicaparaum grupodeservidoresg. A entregaé atómicase
quandoummembrodeg entregarm (resp.m

�
), entãotodososmembrosdeg entregam

m (resp.m
�
). A entregaé ordenadasequandodoismembrosdeg entregaremm e m

�
,

o fazempelamesmaordem.
As duaspropriedadesdestesprotocolosde comunicaçãopodemserusadascomo

pontodepartidaparaa construçãodeum algoritmodeseriaçãodetransacçõesdistri-
buído: a garantiadeordemé um mecanismopoderosoparaa resoluçãodeconflitos,e
agarantiadeentregatornaosalgoritmosmaissimples,já quenãosãonecessáriasfases
deconfirmaçãoadicionais.

4.1 O protocolosemvotação

O protocolosemvotaçãoé umamodificaçãodo algoritmodescritoem [10], alterado
paraefectuaro controlode concorrênciautilizandoversões[1] em vez de trincos,e
adaptadoaomodelotransaccionalusadonoCOPLA.

Estealgoritmomantém,paracadaobjecto,o seunúmerodeversão,e seo objecto
estáou não actualizado(isto é, se a versãoconstanteda basede dadosé ou não a
maisrecente).Casoo objectoestejadesactualizado,é mantidotambémo identificador
de um nó quedetéma versãomaisrecente.Estainformação,denominadatabelade
consistência,é mantidaem armazenamentopersistente,e é alteradano contexto da
mesmatransacçãoquealteraosdados(i.e.,a informaçãodeconsistênciasóé alterada
sea transacçãofor confirmada).

Quandoum objectoé criado,o seunúmerodeversãoé postoa zero. De cadavez
queumatransacçãoactualizaum objecto,e essatransacçãoé confirmada,a versãodo
objectoé incrementada.Estemecanismomantémosnúmerosdeversãodosobjectos
sincronizados,umavezqueaordemtotaldadifusãodasmensagenséassegurada,logo
todososnósprocessamastransacçõespelamesmaordem.

Duastransacçõest e t
�

estãoem conflito se t
�

leu um objectoo com númerode
versãovo, eemtempodeconfirmaçãodet

�
, o númerodeversãodeo constantenabase

dedados,v
�
o ésuperioravo. Issosignificaquet

�
leudadosqueforamsubsequentemente

modificados(por t, que modificou o objecto, terminouantesde t
�

e incrementouo
númerodeversão),devendopor issot

�
serabortada.

Descreve-sedeseguidadeumaformageralo funcionamentodoprotocolodereso-
luçãodeconflictossemvotação.

1. Todasasacçõesde umatransacçãosãoexecutadaslocalmenteno nó ondefoi
iniciadaa transacção(nódelegado).

2. Quandoa aplicaçãotentaconfirmara transacção,o conjuntodeleituraseo con-
juntodeescritassãodisseminadosusandodifusãoatómica.

3. Quandoumatransacçãoé recebidadadifusãoatómica,todososservidoresveri-
ficamseestanãoentraemconflito comoutrastransacções.Nãoentraremcon-
flito significaqueasversõesdosobjectoslidos pelatransacçãorecém-chegada
sãomaioresou iguaisàsversõesdessesmesmosobjectosconstantesnabasede
dadoslocal.
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� evaluate(t):

1. ObterdaUDS a lista l deobjectosquea interrogaçãonecessita.

2. InvocargetNewVersions(t � l ), assegurandoquea cópialocal dessesobjectosestá
actualizada.

3. Passara interrogaçãoà UDS, quea executaránabasededadoslocal e devolverá
a lista deobjectosresultante.

� commit(t):

1. Obtera listadeobjectoslidos (RSt) e escritos(WSt) daUDS.

2. Comunicar� t � RSt � WSt
� por difusãoatómica.

3. Quandoa transacçãofor recebidadadifusãoatómica:

(a) Verificarsea transacçãoentraemconflito. Senão,abortara transacção.Se
sim,prosseguir.

(b) Abortartodasastransacçõesemconflitocoma transacçãorecebida.

(c) Confirmara transacção.

Figura2: Protocolosemvotação

Se a transacçãonão estáem conflito, entãoé confirmada,se estáé abortada.
Dadoqueesteprocedimentoé deterministae todososnós,incluindoo nó dele-
gado,recebemastransacçõespelamesmaordem,todososnóschegamàmesma
decisão.O nódelegadopodeagorainformaro clientedoresultadodatransacção.

Note-sequeo último passoé executadopor todososservidores,incluindoaquele
queiniciou a transacção.

Apresentamosnafigura2 umadescriçãomaisdetalhadado funcionamentodo al-
goritmo.Esteencontra-sedividido emtrêsfunções,quecorrespondemaostrêspontos
de interacçãodescritosacima: interrogaçõesà basededados,acessoa objectose ter-
minaçãodetransacções.Todasestasfunçõesaceitamum parâmetro,t, a transacçãoa
tratar. A funçãogetNewVersions(t,l) simplesmenteacrescentaosobjectosdalista l à
listadeobjectoslidospor t.

Na funçãocommit(), o passo3 éexecutadopor todososservidores.
Comosepodeverificar, o algoritmoutiliza aordemtotaldadapeladifusãoatómica

pararesolver conflitos: seumatransacçãoé entreguepelaordemtotal e estáconsis-
tente,temprioridadesobreasoutras.Isto implica queseduastransacçõest1 e t2 estão
em conflito, e t1 é entregueantesde t2, entãot1 irá prosseguir, e t2 serádadacomo
incoerente,umavezqueleu dadosantigosqueforamalterados.

A decisãoétomadaporcadanó,mastodososnóschegarãoàmesmadecisãojá que
estadependeapenasdaordemdeentregadasduastransacções,queaspropriedadesda
difusãoatómicaasseguramsera mesmaemtodososnós.

Note-sequesea aplicaçãodecidircancelarumatransacçãonãoé necessárioefec-
tuar qualquercomunicação.A funçãocommit() não é executada,sendosuficiente
libertarosrecursoslocaisutilizados.
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4.2 O protocolocomvotação

Nestasecçãoapresentamoso protocolocom votação.Esteprotocoloresultade uma
adaptaçãoaomodelotransaccionaldo COPLA do protocolodescritoem[7]. Consiste
emduasfases,umadedifusãodeescritas,e umadevotação.

O funcionamentogeraldo algoritmoé o seguinte:

1. A transacçãoé executadalocalmenteno nó delegado,obtendotrincosdeleitura
(locais)sobreosobjectoslidos.

2. Quandoa aplicaçãopedeaconfirmaçãodatransacção,o conjuntodeescritasda
transacçãoédisseminadopor difusãoatómica.

3. Quandoo conjuntode escritasé recebido,todosos servidorestentamobteros
trincosde escritasobreos objectosconstantesno conjunto. Quandoo nó que
iniciou a transacçãoobtémtodosos trincos,disseminaumamensagemde con-
firmaçãodatransacção,pordifusãoatómica.

4. Quandoumservidorrecebeumamensagemdeconfirmação,aplicaasalterações
àsuabasededadose libertatodosostrincoscorrespondentes.

Apresentamosna figura 3 umadescriçãomaisdetalhadado algoritmo. A função
getNewVersions(t,l) funcionado mododescritonasecçãoanterior.

Comosepodeobservar, o algoritmousaaordemdasmensagensdadapeladifusão
atómicaparaordenarastransacçõesemconflito. A ordemfinal dastransacçõesé dada
pelaordemdasmensagens� t � WSt

� e ct (vera funçãocommit() dafigura3).
A detecçãodeconflitosentretransacçõesé feitautilizandoostrincos.
Osconflitosdeescrita-escrita,i.e., queocorremquandoduastransacçõesconcor-

rentestentamescrevernomesmoobjecto,sãodetectadospelosistemadetrincos(duas
transacçõestentamobterumtrinco deescritano mesmoobjecto).Dadoqueostrincos
deescritasãoobtidosnarecepçãode � t � WSt

� , aordemdestasmensagensdetermina
a ordemdeaquisiçãodostrincos.Comosepodeobservarnafigura3, seumatransac-
ção t obtiver um trinco de escrita,forçaráumatransacçãoposteriort

�
a esperarpara

obterum trinco deescritasobreo mesmoobjecto.Set terminar, forçarát
�
a abortar.

Osconflitosde leitura-escrita,i.e., queocorremquandoduastransacçõesconcor-
rentestentamacederao mesmoobjecto,umaparao ler e outraparao escrever, são
resolvidosdandoprioridadeàsescritas:quandouma mensagem� t � WSt

� é rece-
bida,os trincosdeescritasãoadquiridos,provocandoo cancelamentode transacções
quedetenhamtrincosdeleituranosobjectoslistadosemWSt .

Esteprocessode resoluçãoé executadopor cadanó, e dadoque as mensagens
� t � WSt

� sãoentreguespelamesmaordememtodososnóseo processoétotalmente
determinista,todososnósdecidema mesmaordemparaastransacções.

4.2.1 Optimização

Esteprotocolopodesermelhoradopor formaa evitar o cancelamentode transacções
em excesso.Com efeito,na fasede obtençãodostrincosde escrita(apósa recepção
de � t � WSt

� ), em vez de abortarimediatamentetransacçõesquedetenhamtrincos
de leitura nos objectosconstantesem WSt , estaspodemser colocadasnum estado
alternativo, denominado“EXECUTING_ABORT”, prevenindosituaçõesemquet ve-
nha a ser abortada,o que levaria ao cancelamentodesnecessáriodasreferidastran-
sacçõesquedetenhamtrincosde leitura. Assim sendo,transacçõesno estado“EXE-
CUTING_ABORT” podemprosseguir, masnãopodemserconfirmadas.Seo fizerem
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� evaluate(t):

1. ObterdaUDS a lista l deobjectosquea interrogaçãonecessita.

2. Obterum trinco deleituraparacadaobjectoem l . Sealgumdessesobjectosestá
trancadoparaescrita,a transacçãoé postaem esperaaté queesseobjectoseja
libertado.

3. InvocargetNewVersions(t � l ), assegurandoquea cópialocal dessesobjectosestá
actualizada.

4. Passara interrogaçãoà UDS, quea executaránabasededadoslocal e devolverá
osobjectosresultantes.

� commit(t):

1. Obtera listadeobjectosescritos(WSt ) por t daUDS.

2. Comunicar�
t � WSt

� pordifusãoatómica.

3. Quandofor recebidaa transacçãodadifusãoatómica:

(a) Tentarobterumtrincodeescritaparatodososobjectoso constantesemWSt :

i. Seexistir um trinco deleituraemo, a transacçãoquedetémo trinco de
leituraé abortada,e o trincodeescritaé concedidoa t.

ii. Seexistir um trinco deescritaemo, ou todosostrincosdeleituraemo
sãodetransacçõesu cujamensagem� u � WSu

� já tenhasidorecebida,
t fica emesperanesteobjectoatéqueessestrincossejamlibertos.

iii. Senãoexistir maisnenhumtrincoemo, concedero trincoa t.

(b) Seestenóé o nó delegadodet, comunicarct pordifusãoatómica.

4. Quandoé entregueumamensagemct : Confirmara transacção,escrevendotodas
asalteraçõese libertandotodosostrincosadquiridospor t. Todasastransacções
queestavamà esperadeobterumtrincodeescritaemalgumobjectoalteradopor
t sãoabortadas.

5. Quandoé entregue uma mensagemat : Se a transacçãoé local a mensagemé
ignorada,senãoabortat, libertandotodososseustrincos.

Figura3: Protocolocomvotação

serãopostasem espera.Sea transacçãot for confirmada,entãoas transacçõesque
foram colocadasem “EXECUTING_ABORT” sãoabortadas.Se a transacçãot for
abortada,entãoas transacçõesem “EXECUTING_ABORT” passamde novo ao es-
tadodeexecução,prosseguindonormalmente.

As transacçõessó de leitura que tentamterminar e estãono estado“EXECU-
TING_ABORT” nãonecessitamde sercolocadasem espera- podemserterminadas
imediatamente.O efeitofinal équeestastransacçõessãoordenadasantesdatransacção
queascolocouem“EXECUTING_ABORT”.

4.3 Comparação

Osalgoritmosapresentados,emboraofereçamasmesmasgarantias,seguemestratégias
diferentes:

O algoritmocomvotaçãonãodifundeo conjuntodeleiturasdatransacção,masno
entantonecessitademaisum passoparaconfirmarumatransacção.
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1. ParacadaOID dalista l :

(a) Verificarsea cópiadoobjectocorrespondentenabasededadosestáactualizada.

(b) Seo objectoestiver desactualizado,obtera cópiadosdadosmaisrecentedo nó
quea detém.

(c) Passaro campo“owner” doobjectoa vazio.

2. Adicionara lista l à lista deleiturasdatransacçãot.

Figura4: getNewVersions(t � l )

O algoritmosemvotaçãousaapenasumamensagemdedifusãoatómicapor tran-
sacção,masestatemdecontero conjuntodeleituraseescritasefectuadas,quesepode
revelardegrandedimensão.

Existeportantoumatrocaentrequantidadeetamanhodemensagensqueinfluencia
o desempenhodosalgoritmos.Nenhumdelesé claramentemelhorqueo outro,dado
quenãosóanaturezadastransacções(commaisoumenosobjectos)comoaspróprias
condiçõesvariáveisdascomunicaçõesdeterminarãoqualaescolhamaisacertada.Cer-
tamentequeostestesarealizarnosprotótiposajudarãoadeterminarquaisascondições
óptimasparacadaum dosalgoritmos.

4.4 Actualizaçõesdiferidas

Ambososalgoritmosapresentadossuportamumaoptimização,denominada“actuali-
zaçõesdiferidas”,queconsisteematrasara transferênciadedadosatéqueestessejam
solicitadospor uma transacção.Isto requeralgumasmodificaçõesao algoritmo, na
funçãogetNewVersions(t,l), quedescrevemosnafigura4.

É necessárioexistir, associadoa cadaOID, um campo,denominado“owner”, que
contémo identificadordonóquedetémacópiamaisrecentedosdados.Seessecampo
seencontrarvazio, significaqueé o próprio nó quedetéma cópiamaisrecentedos
dados.

Antesdaoptimização,emambososalgoritmosa escritadosdadosmodificadosé
efectuadano fim de umatransacção,depoisda confirmação.Esseprocessoé modi-
ficado: apenaso nó queiniciou a transacçãoescreve os dadosparadisco,colocando
o campo“owner” a vazio. Osrestantesnóslimitam-sea preenchero campo“owner”
coma identificaçãodo nó queiniciou a transacção.

5 Conclusõese trabalho futur o

Nesteartigoapresentámosdoisalgoritmosdecoerência,desenvolvidosparao sistema
COPLA.Estesalgoritmosforamconcebidosparaaproveitaraspossibilidadesdaspri-
mitivasde comunicaçãoem grupo,e tendoem menteos objectivos do COPLA, no-
meadamentea flexibilidadeeescalabilidadedo sistema.

Estetrabalhofoi desenvolvido no âmbitodo projectoGlobData,quepretendede-
senvolver um sistemadebasededadosreplicadaem largaescalae orientadopor ob-
jectos. Dadoqueo sistemadeveráser escalável, foi desenvolvida umaarquitectura
modular, quepossibilitaa utilizaçãode diversosprotocolosde coerência.Nestear-
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tigo apresentámosdoisdessesprotocolosdecoerência,comcomportamentosdistintos
conformeo perfil deutilizaçãodo sistema.

Ambosos protocolosestãona faseinicial de concretização,pelo quenãoexiste
aindameio de os compararna prática. No entanto,analisandoa suaestruturaé pos-
sível conjecturarqualo seucomportamentoem casostípicos. Em cargasde trabalho
com poucastransacçõesem conflito, é de prever queo algoritmosemvotaçãoganhe
vantagem,já queutiliza apenasumamensagemdedifusãoatómicapor transacção.Na
situaçãooposta,comconflitoselevados,o protocolocomvotaçãopoderáservantajoso,
porqueabortaráumnúmeromenordetransacções.Esperamosqueosdadosqueiremos
obterdosprotótiposajudema identificarmais“pontosquentes”nosalgoritmospassí-
veisdeoptimização.Estesdadosajudarãotambéma mediro impactodaoptimização
quedenominámos“actualizaçõesdiferidas”: estafoi pensadatendoem contaquea
maior partedastransacçõesacedea subconjuntosdistintosde dados. É importante
verificaro desempenhodo algoritmoseestacondiçãonãofor verdadeira.
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