
Resum

Actualment, l’ús de tecnologies d’informació i sistemes de còmput té una gran
influència en la vida diària. Entre els sistemes informàtics actuals, els sistemes
distribüıts són de gran importància per la capacitat que tenen per a escalar,
proporcionar suport per a la tolerància a fallades, millorar el rendiment de les
aplicacions i proporcionar alta disponibilitat.

Els sistemes replicats són un cas especial de sistema distribüıt. Aquesta tesi
està centrada en l’àrea de les bases de dades replicades, degut a l’ús estés que es
fa d’elles, demanant caracteŕıstiques com: baixos temps de resposta, alt rendi-
ment dels seus processos, equilibrat de càrrega entre les rèpliques, consistència
i integritat de dades i tolerància a fallades.

En aquest context, el desenvolupament d’aplicacions utilitzant bases de dades
replicades presenta dificultats que poden veure’s atenuades utilitzant serveis de
suport a més baix nivell, tals com els serveis de comunicació i de pertinença.
L’ús dels serveis proporcionats pels sistemes de comunicació de grups permeten
ocultar els detalls de les comunicacions i faciliten el disseny de protocols de
replicació i recuperació.

En aquesta tesi es presenta un estudi de les aternatives i estratègies utilitzades en
els protocols de replicació i recuperació en bases de dades replicades. També es
revisen diferents conceptes sobre els sistemes de comunicació de grups i sincronia
virtual. Es caracteritzen i classifiquen diferents tipus de protocols de replicació
respecte a la interacció o suport que poden donar a la recuperació. No obstant
això, l’enfocament es dirigeix als protocols basats en sistemes de comunicació
de grups.

Com els sistemes comercials actuals permeten als programadors i administradors
de sistemes de bases de dades renunciar en alguna medida a la consistència amb
la finalitat d’augmentar el rendiment, és important determinar el nivell de con-
sistència necessari. En el cas de les bases de dades replicades la consistència està
fortament relacionada amb el nivell d’äıllament establit entre les transaccions.

Una de les propostes centrals d’aquesta tesi és un protocol de recuperació per
a un protocol de replicació basat en certificació. Els protocols de replicació
de bases de dades basats en certificació proporcionen una bona base per al
desenvolupament dels seus respectius protocols de recuperació quan s’utilitza el
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nivell d’äıllament snapshot. Per a tal nivell d’äıllament no cal que els readsets
siguen transferits entre les rèpliques ni revisats en la fase de certificació ja que
aquests protocols mantenen un històric de la llista de writesets que s’utilitza
per a certificar les transaccions. Aquest històric conté la informació necessària
per a transferir l’estat perdut per la rèplica en recuperació. Es fa un estudi
del rendiment del protocol de recuperació bàsic i de la versió optimitzada on es
compacta la informació a transferir. Es presenten els resultats obtinguts en les
proves de la implementació del protocol de recuperació sobre el middleware de
suport.

La segona proposta està basada en aplicar el principi de compactació de la
informació de recuperació en un protocol de recuperació per als protocols de
replicació basats en votació dèbil. L’objectiu és minimitzar el temps necessari
per a transferir i aplicar la informació perduda per la rèplica en recuperació
obtenint aix́ı un protocol de recuperació més eficient. S’ha verificat el bon
rendiment d’aquest algorisme mitjançant una simulació. Per a fer la simulació
s’ha utilitzat l’entorn Omnet++. En els resultats dels experiments pot apreciar-
se que aquest protocol de recuperació té bons resultats en múltiples escenaris.

Finalment, es presenta la verificació de la correcció d’ambdós algorismes de
recuperació al Caṕıtol 5.


	phdThesis

