
  

Na podstawie Brewer's Conjecture and the 
Feasibility of Consistent, Available, Partition-
Tolerant Web Services, S. Gilbert, N. Lynch

na temat hipotezy postulowanej w 2000 r. 
przez Brewer'a podczas sympozjum ACM 
Symposium on Principles of Distributed  
Computing



  

Tw. (Brewer; CAP theorem)

system rozproszony nie może jednocześnie 
zapewniać

spójność (Consistency)

dostępność (Availability)

odporność na podział sieci (Partition 
tolerance)



  

spójność (atomic consistency)

po zakończeniu zapisu wartości v, wykonywany w przyszłości odczyt zwróci v lub 
wartość późniejszego zapisu
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po zakończeniu zapisu wartości v, wykonywany w przyszłości odczyt zwróci v lub 
wartość późniejszego zapisu

dostępność (availability)

nieuszkodzony węzeł musi wysłać odpowiedź na każde zapytanie jakie otrzyma



  

spójność (atomic consistency)

po zakończeniu zapisu wartości v, wykonywany w przyszłości odczyt zwróci v lub 
wartość późniejszego zapisu

dostępność (availability)

nieuszkodzony węzeł musi wysłać odpowiedź na każde zapytanie jakie otrzyma

odporność na podział sieci (partition tolerance)

utrata wiadomości w przesyle nie może skutkować utraceniem spójności lub 
dostępności



  

model asynchronicznej sieci

nie ma zegarów

węzły podejmują decyzje wyłącznie w oparciu o 
wiadomości jakie otrzymają i lokalne obliczenia

wiadomości mogą być utracone bądź 
opóźnione
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brak zegarów to brak timeoutów i stwierdzania, 
czy wiadomość została utracona
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Tw.1. Obiekt odczytu/zapisu w asynchronicznym modelu sieci nie może naraz 
gwarantować dostępności i spójności we wszystkich sprawiedliwych wykonaniach, 
łącznie z tymi w których wiadomości są tracone.
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Za: [2] Brewer's CAP Theorem, Julian Browne
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gwarantować dostępności i spójności we wszystkich sprawiedliwych wykonaniach, 
łącznie z tymi w których wiadomości są tracone.

Dow. Niech sieć składa się z dwóch składowych A i B, między którymi nie przedostają 
się żadne wiadomości. Ze względu na dostępność, zapis wykonany w A zakończy 
się. Po zakończeniu zapisu przeprowadzamy odczyt w B. Również ze względu na 
dostępność, odczyt zakończy się. Ponieważ B nie otrzymał żadnej wiadomości z 
nową wartością, zwróci starą wartość, łamiąc gwarancję spójności.
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się. Po zakończeniu zapisu przeprowadzamy odczyt w B. Również ze względu na 
dostępność, odczyt zakończy się. Ponieważ B nie otrzymał żadnej wiadomości z 
nową wartością, zwróci starą wartość, łamiąc gwarancję spójności.

Wniosek do tw.1. Nawet wśród wykonań w których wiadomości nie są tracone nie 
można spełnić tych gwarancji.

Dow. Na mocy twierdzenia 1. istnieje skończone sprawiedliwe wykonanie w którym 
złamana jest spójność. Utracone zostały w nim pewne wiadomości. Rozważmy 
wykonanie, w którym wiadomości te nie zostały utracone – ale przychodzą 
opóźnione, po złamaniu spójności.
Takie wykonanie jest sprawiedliwe, nie traci wiadomości i łamie spójność.



  

Inne systemy

spójny, odporny na podziały
- system ignorujący zapytania
- system scentralizowany

spójny, dostępny
- system scentralizowany na małej lub 
niezawodnej sieci, np. dysk sieciowy przez LAN

dostępny, odporny na podziały
- system ignorujący zapisy
- web cache



  

Spójność
Dostępność
Odporność na podział sieci

- do jakiego stopnia?

Hipoteza CAP pokazuje trudność w pogodzeniu rygorystycznie rozumianych spójności, 
dostępności i odporności na podział sieci



  

Spójność
Dostępność
Odporność na podział sieci

- do jakiego stopnia?

Hipoteza CAP pokazuje trudność w pogodzeniu rygorystycznie rozumianych spójności, 
dostępności i odporności na podział sieci

w praktyce od systemów nie wymagamy aż tak mocnych gwarancji

np. pozbawiając się tak rozumianej dostępności – zamiast wymogu, by węzeł 
odpowiadał (z powodzeniem) na każde zapytanie – podzielić zbiór węzłów na parami 
przecinające się kliki – w przypadku podziału sieci co najwyżej jedna klika będzie miała 
wszystkie połączenia par węzłów sprawne – pozostawić on-line tylko węzły tej kliki 
(Hector Garcia-Molina).



  

częściowo synchroniczny model 
sieci

- węzły mają 
(niezsynchronizowane) zegarki 
służące do kolejkowania lokalnych 
zadań do wykonania w przyszłości
- wiadomość dociera w czasie Tm 
bądź ginie
- węzeł nie odpowiada na 
wiadomość dłużej niż w czasie TL
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częściowo synchroniczny model sieci

- węzły mają niezsynchronizowane zegarki służące do kolejkowania zadań do 
wykonania w przyszłości
- wiadomość dociera w czasie Tm bądź ginie
- węzeł nie odpowiada na wiadomość dłużej niż w czasie TL

Tw.2. W częściowo synchronicznym modelu sieci obiekt odczytu/zapisu nie może 
zagwarantować naraz dostępności i spójności w każdym sprawiedliwym wykonaniu, 
łącznie z wykonaniami w których tracone są wiadomości.

Dow. Analogicznie jak w dowodzie tw.1. Niech węzły będą podzielone na dwie 
składowe sieci A i B, między którymi nie przedostają się wiadomości. Ze względu na 
wymaganie dostępności, A musi potwierdzić zapis po określonym czasie. 
Następujący odczyt w B również musi przynieść wartość w skończonym czasie. 
Ponieważ węzły w B nie otrzymały nowej wartości, odczyt będzie musiał zwrócić 
nieprawidłową wartość, co łamie spójność.
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Ponieważ węzły w B nie otrzymały nowej wartości, odczyt będzie musiał zwrócić 
nieprawidłową wartość, co łamie spójność.

Wniosek analogiczny do wniosku do tw.1. nie jest prawdziwy. Istotnie, da się 
zaimplementować obiekt odczytu/zapisu zapewniającego spójność i dostępność w 
każdym sprawiedliwym wykonaniu w którym wiadomości nie są tracone.



  

Przykładem tego jest system 
scentralizowany, w którym 
węzły po wysłaniu wiadomości 
do centralnego węzła czekają 
na odpowiedź i jeśli odpowiedź 
wkrótce nie nadejdzie, zwrócić 
przybliżenie.



  

Możemy osłabić wymóg spójności tak, by wciąż mieć sensowny system: gdy 
wiadomości nie są tracone, wartości odczytów są zawsze poprawne;
gdy wiadomości są tracone, odczyty zwracają starą wartość, ale nie starszą 
niż ostatni moment kiedy system był w spójnym stanie;
oraz po powrocie komunikacji system się uspójnia w czasie nie dłuższym niż t.

C – węzeł centralny
Tm – wiadomość dociera w czasie Tm bądź ginie

Odczyt: węzeł pyta C o wartość. Jeśli uzyska odpowiedź w czasie Tm zwraca 
ją klientowi, wpp zwraca najświeższą wartość otrzymaną od C bądź gdy nie 
otrzymał żadnej, wartość początkową.
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Zapis: węzeł prosi C o zapis. Węzeł potwierdzi zapis, kiedy otrzyma 
potwierdzenie od C bądź kiedy upłynie Tm bez nadejścia potwierdzenia; 
wówczas próbuje ponownie po upływie t – 4 * Tm.

t – czas potrzebny na uspójnienie: w przedziale czasowym w którym wszystkie 
wiadomości docierają, po upływie czasu t system gwarantuje zwracanie 
poprawnych odpowiedzi na odczyty.



  

Możemy osłabić wymóg spójności tak, by wciąż mieć sensowny system: gdy 
wiadomości nie są tracone, wartości odczytów są zawsze poprawne;
gdy wiadomości są tracone, odczyty zwracają starą wartość, ale nie starszą 
niż ostatni moment kiedy system był w spójnym stanie;
oraz po powrocie komunikacji system się uspójnia w czasie nie dłuższym niż t.

C – węzeł centralny
Tm – wiadomość dociera w czasie Tm bądź ginie

Odczyt: węzeł pyta C o wartość. Jeśli uzyska odpowiedź w czasie Tm zwraca 
ją klientowi, wpp zwraca najświeższą wartość otrzymaną od C bądź gdy nie 
otrzymał żadnej, wartość początkową.

Zapis: węzeł prosi C o zapis. Węzeł potwierdzi zapis, kiedy otrzyma 
potwierdzenie od C bądź kiedy upłynie Tm bez nadejścia potwierdzenia; 
wówczas próbuje ponownie po upływie t – 4 * Tm.

t – czas potrzebny na uspójnienie: w przedziale czasowym w którym wszystkie 
wiadomości docierają, po upływie czasu t system gwarantuje zwracanie 
poprawnych odpowiedzi na odczyty.

Obsługa zapisu w C: rozesłanie do węzłów nowej wartości i numeru 
sekwencyjnego i oczekiwanie na potwierdzenia; ponowne wysyłanie 
wiadomości do węzłów które nie potwierdziły w czasie Tm



  

Tw. (Brewer; CAP theorem)

system rozproszony nie może jednocześnie 
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