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Sumário

Para poder tirar partido das arquitecturas multi-processador é necessário que o programador

médio seja capaz de desenvolver programas concorrentes que exponham o máximo paralelismo

possı́vel. A memória transaccional (TM) promete simplificar este processo através da criação de

uma abstracção simples: transacção de memória. No entanto, as implementações TM actuais

ainda não conseguem explorar todo o potencial de paralelismo que a abstracção oferece em

teoria. Ou não permitem que transacções aninhadas corram em paralelo, ou quando o supor-

tam têm custos de desempenho consideráveis à medida que o aninhamento é mais profundo.

Por esta razão, ainda há muito poucas aplicações que exploram o aninhamento paralelo de

transacções. Estes factos levam a que a comunidade cientı́fica tenha dúvidas sobre se os ga-

nhos em paralelismo prometidos pelo aninhamento paralelo compensam o custo do seu suporte.

Este trabalho utiliza a simulação de execuções de aplicações com aninhamento paralelo exposto

por forma a poder tirar conclusões sobre o aninhamento paralelo de transacções. Este trabalho

consistiu na implementação de um simulador que emula um sistema TM com suporte eficiente

a aninhamento paralelo de transacções, na alteração de aplicações de um benchmark (STAMP)

por forma a expor aninhamento paralelo de transacções, e na avaliação dessas aplicações com

base no simulador. Os resultados obtidos indicam que, mesmo em situações de alta contenção,

o aninhamento paralelo pode ser uma mais-valia, e mostram que as versões modificadas (de

forma a suportar o aninhamento paralelo de transacções) dos gestores de conflito Karma e

Eruption obtêm os melhores desempenhos para o aninhamento paralelo de transacções.

Keywords: Memória Transaccional , Aninhamento Paralelo , Simulação , Gestores de Con-

flito
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apoiaram ao longo deste trabalho, e ainda a todos aqueles de uma forma ou de outra (fornecendo

ideias e/ou criticas construtivas), foram ajudando anonimamente nas inúmeras discussões ao
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Capı́tulo 1

Introdução

A memória transaccional, em particular os sistemas de Memória Transaccional em Software

(STM), é hoje vista como um paradigma poderoso no desenvolvimento de aplicações concor-

rentes (Dice et al. (2006); Herlihy & Moss (1993); Herlihy et al. (2003)). A grande vantagem

deste paradigma é a de libertar o programador de problemas relativos ao controlo de con-

corrência. Assim, o programador apenas tem que identificar sequências de instruções como

sendo transacções que acedem e modificam objectos partilhados de forma atómica. Ao permitir

isto, a Memória Transaccional permite reduzir o número de erros de programação e o tempo de

desenvolvimento de software.

Por forma a explorar todo o potencial deste paradigma e aumentar o aproveitamento dos re-

cursos que os multi-processadores actuais oferecem, torna-se relevante considerar a execução

em paralelo de sub-transacções aninhadas independentes. No entanto, este aspecto ainda está

muito sub-explorado sobretudo devido à complexidade de suportar aninhamento paralelo de

forma eficiente (Barreto et al. (2010)). Isto faz com que existam dúvidas sobre a importância do

suporte ao aninhamento paralelo, e sobre quais as direcções a tomar no desenvolvimento de

sistemas que o suportem de forma eficiente (Agrawal et al. (2008); Baek et al. (2010); Barreto

et al. (2010)).

Neste sentido, este trabalho estuda diferentes técnicas de suporte ao aninhamento paralelo de

transacções, identifica limitações, propõe alternativas que permitem evitar estas limitações e

avalia as diferentes técnicas recorrendo a simulações de execuções com aninhamento para-

lelo de transacções. Para tal, são utilizadas aplicações do benchmark STAMP(Cao Minh et al.

(2008)), nas quais se expôs aninhamento paralelo de transacções.

Pelo facto de ainda haver pouco desenvolvimento na área dos STMs distribuı́dos e replicados,

3



4 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

com o objectivo de melhorar tanto o desempenho como a tolerância a faltas (Couceiro et al.

(2009)), e dado o foco deste trabalho na execução de subtransacções em paralelo, este trabalho

também contribuı́ para esta área ao propor e avaliar um protocolo de aninhamento paralelo

distribuı́do cujo objectivo é melhorar o desempenho.

1.1 Motivação

Actualmente, a evolução dos processadores passa cada vez mais pelo aumento do número

de núcleos e não tanto pelo aumento de rapidez de processamento de cada núcleo. Assim,

a utilização de arquitecturas multi-processador em servidores, computadores pessoais e até

sistemas embebidos é agora bastante comum.

Para poder usufruir do aumento do número de núcleos é necessário que os programadores de-

senvolvam aplicações paralelas (concorrentes). No entanto, programar aplicações concorrentes

é substancialmente mais difı́cil do que programar aplicações sequenciais.

Para ilustrar algumas das dificuldades de programar de forma concorrente, considere-se o se-

guinte problema: Um programador pretende escrever um procedimento que transfira dinheiro

entre duas contas bancárias: de A para B. Este procedimento - transferir - deve ser composto

por duas operações: retirar a quantia especificada da conta A e depositar a mesma quantia para

B. O procedimento deve executar de forma correcta num programa concorrente no qual várias

tarefas (threads) podem chamar o procedimento transferir ao mesmo tempo. Ou seja, nenhuma

tarefa deve poder observar estados inconsistentes onde, por exemplo, já se retirou dinheiro da

conta A mas ainda não se depositou na conta B (i.e. o dinheiro não pode desaparecer durante

uma transferência bancária).

Considere-se a seguinte proposta de implementação de uma classe ContaBancaria, em que se

considera que apenas uma tarefa executa este código, i.e., uma execução sequencial:

class ContaBancaria{

Int saldo;

Int id;

void retirar(Int n){

saldo = saldo - n;

}

void depositar(Int n){

retirar(-n);

}
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}

Esta solução está correcta, tendo em conta que o código será sempre executado de forma

sequencial. No entanto, se este código for executado por mais de uma tarefa esta solução deixa

de estar correcta. Intuitivamente, é preciso garantir que duas ou mais tarefas, que se executam

ao mesmo tempo, consigam retirar ou depositar dinheiro sem que se perca alguma das acções.

No entanto, com a solução apresentada, é possı́vel que duas tarefas, que executem o método

retirar ao mesmo tempo, leiam o mesmo valor de saldo antes de o alterarem. Neste caso, apesar

de o método retirar ter sido chamado duas vezes, o saldo apenas seria decrementado de acordo

com a última das duas tarefas a acabar de executar.

No desenvolvimento de aplicações paralelas, o programador tem duas tarefas centrais: a criação

das tarefas que permitem que o programa se execute de forma paralela e a identificação de

secções crı́ticas, i.e., secções de código que acedem a recursos partilhados e que apenas po-

dem ser executadas por uma tarefa de cada vez. Ter que lidar com várias tarefas a executar o

mesmo código de forma paralela torna a programação deste tipo de aplicações mais complexa

pois: Por um lado, os programas paralelos executam-se de uma forma não determinı́stica, sendo

difı́ceis de testar e de encontrar erros existentes. Por outro lado, o método mais comum para

a sincronização de tarefas concorrentes - utilização de trincos (locks), monitores e semáforos -

obriga o programador a enfrentar vários problemas. De seguida serão dados alguns exemplos

desses problemas.

Para resolver o problema do exemplo anterior, o programador terá que identificar as devidas

secções crı́ticas. Uma possı́vel solução é obter o trinco do objecto sempre que se executa cada

um dos métodos:

class ContaBancaria{

Int saldo;

Int id;

void retirar(Int n){

this.lock();

saldo = saldo - n;

this.unlock();

}

void depositar(Int n){

retirar(-n);

}

}
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Para o método transferir, que transfere dinheiro de uma conta A para uma conta B, poder-se-ia

ter a seguinte implementação:

void transferir(ContaBancaria A, ContaBancaria B, Int quantia){

A.retirar(quantia);

B.depositar(quantia);

}

No entanto, esta primeira solução para o método transferir não está correcta. Numa execução

concorrente, enquanto uma tarefa executava o método transferir, outra poderia observar um

estado intermédio no qual o dinheiro saiu de uma conta mas não chegou à outra. Para resolver

este problema, a solução tı́pica seria obter explicitamente trincos para as duas contas antes de

executar os dois métodos e no fim libertá-los:

void transferir(ContaBancaria A, ContaBancaria B, Int quantia){

A.lock();

B.lock();

A.retirar(quantia);

B.depositar(quantia);

A.unlock();

B.unlock();

}

Contudo, esta solução introduz outros problemas. No caso de os trincos adquiridos explicita-

mente no método transferir serem os mesmos adquiridos nos métodos retirar e depositar, este

método torna-se impossı́vel de executar pois entra sempre num caso especı́fico de interbloca-

gem. Assim, seria impossı́vel o método retirar executar por não conseguir obter o trinco pois

este já tinha sido obtido anteriormente.

Este é um caso que poderá acontecer especialmente aos programadores com menos experiência

e cuja resolução é trivial. No entanto, há que considerar o caso em que o programador res-

ponsável pela implementação do método transferir não foi o responsável pela implementação

dos métodos retirar e depositar. Neste caso, o problema torna-se mais complexo porque obriga

o programador a ter conhecimento da implementação dos métodos que usa para poder resolver

este problema. Esta situação evidencia um dos problemas deste paradigma: não suporta modu-

laridade na programação (i.e., não suporta o processo de construir programas mais complexos

através da utilização conjunta de programas mais simples) (Jones (2007)).
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Assuma-se que este problema de compatibilidade de trincos não se põe (podem ter sido remo-

vidos os trincos de retirar e depositar). Neste caso, um problema ainda persistiria: possibilidade

de ocorrência de interblocagem entre duas tarefas. Em particular, considere-se o caso em que

duas tarefas transferem dinheiro de uma conta para outra em sentidos opostos (i.e. A → B e

B → A). Neste caso, pode acontecer que a tarefa que transfere de A para B consiga adquirir

o trinco de A mas não o de B porque já foi adquirido pela segunda tarefa. Tendo cada tarefa

obtido apenas um trinco, ficam ambas as bloqueadas. Para resolver este problema é necessário

ao programador estabelecer uma ordem global pela qual os trincos devem ser adquiridos por

qualquer tarefa. Por exemplo, podia ser feito:

void transferir(ContaBancaria A, ContaBancaria B, Int quantia){

if(A.id < B.id) then {

A.lock();

B.lock();

} else {

B.lock();

A.lock();

}

A.retirar(quantia);

B.depositar(quantia);

A.unlock();

B.unlock();

}

Ainda assim, a solução pode não ser assim tão simples. Nomeadamente, há que ter em conta

o caso em que não se sabe de antemão o conjunto de trincos que é necessário obter ou o caso

em que se pretende bloquear se não se verificarem certas condições (por exemplo, se a conta

A não tiver fundos suficientes) (Jones (2007)).

1.1.1 Memória Transaccional

O paradigma da Memória Transaccional (Transactional Memory - TM) Herlihy & Moss (1993)

promete simplificar o processo de programação de aplicações concorrentes. Para tal, este para-

digma encapsula o problema do controlo de concorrência, fornecendo uma abstracção simples:

transacção de memória. Neste paradigma o programador limita-se a identificar secções crı́ticas

do programa como transacções que devem ser executadas de forma atómica e isolada. Ao in-

troduzir a palavra reservada (keyword) atomic, o programador indica que a execução do bloco
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limitado por chavetas (’{’, ’}’) deve correr numa transacção. Desta forma, a implementação da

classe ContaBancaria torna-se assim bastante simples:

class ContaBancaria{

Int saldo;

Int id:

void retirar(Int n){

atomic{

saldo = saldo - n;

}

}

void depositar(Int n){

retirar(-n);

}

}

Por sua vez, o programador responsável por implementar o método transferir apenas teria que

fazer:

void transferir(ContaBancaria A, ContaBancaria B, Int quantia){

atomic{

A.retirar(quantia);

B.depositar(quantia);

}

}

Neste caso é criada uma transacção que retira dinheiro de uma conta e deposita noutra. Por sua

vez, as operações retirar e depositar são também transacções (sub-transacções) (Harris et al.

(2005)). Ou seja, tem-se um caso de transacções aninhadas.

Esta solução, na qual o programador utilizou o paradigma TM, reflecte as simplificações in-

troduzidas por este paradigma face aos mecanismos baseados em trincos. Por um lado, o

programador responsável por implementar o método transferir não necessita de conhecer a

implementação dos métodos que chama: retirar e depositar. Independentemente de estes con-

terem ou não transacções, não há qualquer perigo de interblocagem entre essas transacções.

Esta caracterı́stica das transacções garante modularidade ao paradigma TM. Por outro lado, o

programador não necessita de especificar os objectos a bloquear (trincos a adquirir) nem neces-

sita de estabelecer uma ordem global de modo a evitar problemas de interblocagem.
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Assim, o TM promete uma facilidade de utilização ao nı́vel de uma utilização grosseira dos

mecanismos baseados em trincos e uma eficiência ao nı́vel de uma utilização mais fina desses

mecanismos (Guerraoui & Kapalka (2008)).

Ao executar este programa, as tarefas concorrentes são sincronizadas através das transacções

que foram especificadas pelo programador. O ambiente de execução assegura-se que as transacções

são executadas atomicamente. Assim, as transacções são vistas pelo programador como sendo

executadas instantaneamente e sem que haja concorrência entre estas, i.e., as transacções

parecem ser executadas de forma sequencial.

No entanto, para obter melhor desempenho, o ambiente de execução tenta executar as transacções

em paralelo. Para tal, é feita uma detecção de conflitos entre as transacções, abortando-se

transacções sempre que for necessário, de forma a manter a execução correcta e livre de con-

flitos. Desta forma, as alterações feitas por uma transacção activa em estruturas partilhadas

são mantidas privadas à transacção e apenas ficam visı́veis (a outras transacções) se esta

transacção for confirmada (commit) no fim da sua execução. As alterações são completamente

descartadas se a transacção abortar.

Para exemplificar, veja-se o seguinte caso: Sejam T1 e T2, duas transacções activas num dado

momento, que executam, cada uma, o método retirar da mesma conta A. Numa execução poder-

se-ia ter: T1 acede ao saldo da conta A e, de seguida, T2 tenta fazer o mesmo (tenta ler e

escrever) sem que T1 tenha sido confirmada. Ao escreverem ambas no mesmo objecto, e não

havendo nenhuma relação de sucessão entre elas (i.e. T2 não é uma sub-transacção de T1 nem

vice-versa), o TM irá detectar um conflito. Neste caso, uma das duas transacções irá ter que

abortar, descartando quaisquer alterações que tenha feito à conta A. Uma transacção que aborte

nestas condições, será novamente recomeçada mais tarde pelo sistema TM, sendo isto trans-

parente para o programador. A decisão de quando é que a transacção deve ser recomeçada, é

tomada de acordo com a polı́tica de gestão de contenção do sistema TM.

Se a execução fosse tal que a transacção T2 apenas fosse executada depois de T1 já ter sido

confirmada (ou vice-versa) ou se de alguma forma houvesse uma relação de sucessão entre as

transacções, então não haveria conflito.

1.1.2 Aninhamento Paralelo

Muitos sistemas TM propostos até ao momento assumem que o código contido numa transacção

é executado de forma sequencial (Dice et al. (2006); Dragojević et al. (2009); Fernandes & Ca-

chopo (2010); Herlihy et al. (2003); Marathe et al. (2005, 2006); Saha et al. (2006)). Apesar

dos benefı́cios do aninhamento sequencial (ver secção 1.1.1), este tipo de aninhamento impõe
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grandes limitações às potencialidades do paralelismo que os programadores conseguem ob-

ter, pois estão impedidos de criar novas tarefas dentro de uma transacção. Por um lado, o

aninhamento sequencial limita as capacidades de composição dos programas. Por outro lado,

muitas aplicações reais têm potencial para expor aninhamento paralelo como: a execução de

sub-operações independentes em paralelo, execução de ciclos em paralelo ou a execução em

paralelo de chamadas recursivas de uma função. Assim, numa parte da comunidade cientı́fica

há a convicção de que, para maximizar o ganho no desempenho de uma implementação TM,

é importante explorar ao máximo o paralelismo disponı́vel a todos os nı́veis para se poder atin-

gir o melhor desempenho possı́vel. No exemplo anterior, é possı́vel obter esse paralelismo na

execução das duas sub-transacções contidas no método transferir. Para tal, o programador in-

dica que os blocos atómicos (transacções) contidos no método transferir podem ser executados

de forma paralela, utilizando para isso a palavra reservada parallel:

void transferir(ContaBancaria A, ContaBancaria B, Int quantia){

atomic{

parallel{

A.retirar(quantia);

B.depositar(quantia);

}

}

}

Neste caso, os métodos retirar e depositar poderiam eventualmente ser executados em paralelo.

No fim, o programador teria criado um programa que poderia correr de forma paralela, aumen-

tando assim a rapidez de execução. Com este exemplo mostra-se o potencial do paradigma TM

na simplificação da programação de programas concorrentes com elevado paralelismo.

Assim, o suporte ao aninhamento paralelo é teoricamente importante pois permite o aumento de

paralelismo de uma execução. Ainda assim, isto é uma mera convicção de parte da comunidade

cientı́fica (Agrawal et al. (2008); Baek et al. (2010); Barreto et al. (2010)) porque é necessário

confirmar que os custos do suporte a aninhamento paralelo são menores que os ganhos em

paralelismo. No entanto, isto ainda não foi confirmado, pois:

• não é trivial explorar de forma eficiente o aninhamento paralelo em TM, não havendo ainda

nenhuma implementação que o consiga fazer;

• como não há suporte eficiente, ainda não há aplicações que utilizem aninhamento paralelo

de transacções.
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Pelo facto de não haverem aplicações que exponham aninhamento paralelo de transacções, a

convicção da importância do suporte ao aninhamento paralelo é muito duvidada por parte da

comunidade (Volos et al. (2009)).

Além disso, alguns autores apontam as técnicas de gestão de conflitos como pontos a investigar

no contexto do aninhamento paralelo pois, entre outras questões, é importante que os gesto-

res de conflito estejam cientes das associações entre transacções e as suas subtransacções

(Barreto et al. (2010)).

Finalmente, uma vez que a área da memória transaccional é bastante abrangente e inclui siste-

mas TM replicados num ambiente distribuı́do, como o sistema descrito em Couceiro et al. (2009),

é natural a extensão dum conceito de processamento paralelo, como o aninhamento paralelo, a

esta área. No entanto, os custos inerentes à comunicação entre os vários nós de um sistema

distribuı́do podem tornar este conceito inviável neste tipo de ambiente.

Assim, esta tese utiliza a simulação de execuções de programas que expõem aninhamento

paralelo de transacções como forma de obter as primeiras respostas às seguintes questões:

Q1: O aninhamento paralelo pode mesmo oferecer benefı́cio com aplicações reais? Em que

condições?

Q2: A gestão de contenção usada para sistemas TM sem aninhamento paralelo é igualmente

adequada ao aninhamento paralelo?

Q3: A replicação de STMs (com o objectivo de tolerância a faltas e escalabilidade) também faz

sentido para STMs com aninhamento paralelo? Em que condições?

1.2 Contribuições

Este trabalho tem como objectivo estudar diferentes aspectos do aninhamento paralelo de transacções,

de forma a fornecer novas direcções no desenvolvimento de STM que suportem esta carac-

terı́stica, e a ajudar a esclarecer até que ponto é que o aninhamento paralelo de transacções

poderá ser uma mais-valia. Para tal, este trabalho oferece as seguintes contribuições:

• um simulador que emula implementações eficientes de TM com suporte a aninhamento

paralelo (que ainda não existem), que permite comparar execuções de aninhamento pa-

ralelo face a execuções com aninhamento sequencial, e que permite comparar diferentes

técnicas de detecção e gestão de conflitos entre transacções;
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• identificação de diferentes cenários de contenção onde se beneficia do aninhamento para-

lelo de transacções;

• a adaptação de duas técnicas de gestão de conflitos, de forma a torná-las mais adequadas

ao aninhamento paralelo de transacções;

• a proposta e avaliação de um protocolo de aninhamento paralelo distribuı́do.

1.3 Organização do Documento

Os restantes conteúdos da dissertação estão organizados da seguinte forma. O Capı́tulo 2 apre-

senta alguns conceitos básicos e discute trabalhos relacionados relevantes para este trabalho. O

Capı́tulo 3 descreve o simulador implementado e utilizado, descrevendo em maior detalhe as di-

ferentes técnicas de detecção e resolução de conflitos implementadas. O Capı́tulo 4 apresenta

os estudos efectuados e os resultados obtidos. Finalmente, o Capı́tulo 5 conclui o trabalho e

discute possı́veis caminhos para trabalho futuro.

1.4 Sumário

Neste capı́tulo, fez-se uma introdução ao aninhamento paralelo de transacções no paradigma da

memória transaccional e ao objectivo desta dissertação, descrevendo-se quais as contribuições

deste trabalho.
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Capı́tulo 2

Conceitos e Trabalho Relacionado

Neste capı́tulo apresentam-se os conceitos principais relacionados com este trabalho bem como

os trabalhos relacionados mais relevantes.

2.1 Conceitos

Esta secção apresenta os conceitos principais deste trabalho, fazendo-se também uma descrição

da semântica do paradigma da memória transaccional e também do modelo utilizado para o ani-

nhamento de transacções. De seguida apresentam-se os principais conceitos:

Confirmação de transacções : Operação final de uma transacção, na qual as alterações feitas

pela transacção são tornadas finais (visı́veis fora da transacção). Em inglês é designada

como Commit.

Transacção aninhada : Nested transaction em inglês.

Transacção de topo : Top-level transaction em inglês.

Transacção atacante : Transacção que acede a um dado objecto partilhado ou tenta confirmar,

e que por sua causa é feita uma detecção de conflitos.

Transacção vı́tima : Transacção activa que sofre a acção de uma detecção/resolução de con-

flitos despoltada por outra transacção.

Aninhamento paralelo : Parallel nesting em inglês.

Aninhamento plano : Em inglês é designado de Flat-nesting.

15
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Aninhamento fechado : Closed-nesting em inglês.

Aninhamento aberto : Open-nesting em inglês.

Read set e Write set : Conjuntos de leitura e escrita de uma transacção respectivamente.

RollBack : Operação realizada pelo sistema de TM imediatamente após o aborto de uma transacção.

Esta operação repõe o estado que foi altereado pela respectiva transacção.

Tarefa : Thread em inglês.

Interblocagem : Deadlock/Livelock em inglês.

Livelock : É um acontecimento semelhante ao deadlock, sendo caracterizado por tarefas que

não conseguem fazer progresso, ainda que não estejam efectivamente bloqueadas.

2.1.1 Semântica de Memória Transaccional Plana

A Memória Transaccional é um paradigma de programação concorrente cujo principal objectivo é

abstrair as dificuldades de acesso a recursos partilhados, mantendo uma boa escalabilidade e o

desempenho. Esta abstracção é feita sob forma de transacções em memória que garantem ato-

micidade, consistência e isolamento no acesso a estruturas partilhadas (Larus & Rajwar (2006)).

Neste paradigma, o programador apenas tem de identificar as secções criticas do código como

sendo transacções. A detecção e gestão de conflitos é feita pelo sistema de Memória Transac-

cional. Assim, quando comparado com mecanismos de sincronização explı́cita (como trincos), a

memória transaccional pode ser vista como um paradigma de programação concorrente de alto

nı́vel.

Para que a TM seja intuitiva e de fácil utilização por parte dos programadores, é importante que

a abstracção introduzida tenha uma semântica simples. Apesar de existirem algumas propostas

(L. Scott (2006)), ainda não há uma especificação formal para a semântica da TM que seja

consensualmente aceite (Larus & Rajwar (2006)). Ainda assim, há um consenso de que as

implementações TM devem assegurar determinadas propriedades. Assim, é necessário que:

• Transacções que confirmem pareçam ter sido executadas instantaneamente, num ponto

único no tempo;

• Transacções abortadas pareçam nunca terem sido executadas;

• Se uma transacção Ti confirma antes de uma transacção Tj começar, então Ti deve ser

vista como tendo de facto sido executada antes de Tj . Ou seja, é necessário que as

transacções mantenham a ordem de tempo real;
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• As transacções em execução (live) não possam aceder a vistas inconsistentes dos objectos

partilhados, mesmo que no futuro abortem (Guerraoui & Kapalka (2008)).

Vários critérios de correcção que pretendem capturar a intuição por detrás da semântica da TM

foram já propostos (Guerraoui & Kapalka (2008); L. Scott (2006); Larus & Rajwar (2006)). Estes

critérios são importantes na medida em que introduzem uma formalização das garantias que

uma implementação TM deve oferecer. Com esta formalização consegue-se especificar o que é

uma execução correcta. No entanto, como se demonstra de seguida, muitos destes critérios são

insuficientes para assegurar as propriedades desejadas, sendo por isso necessário estendê-los

de acordo com as limitações. De seguida, apresentam-se alguns destes critérios de correcção,

indicando a razão pela qual são ou não adequados para descrever a semântica de TM e/ou

como podem ser estendidos para tal.

2.1.1.1 Serializability

Dada a origem das transacções nas bases de dados, é natural que se tente adoptar o modelo

semântico utilizado nas bases de dados para especificar o comportamento das transacções em

TM. Nos sistemas de bases de dados, a condição de correcção básica é a serializability (Papa-

dimitriou (1986)). A serializability define que o resultado de executar transacções concorrentes

deve ser idêntico a um resultado no qual estas transacções são executadas em série.

Esta propriedade é suficiente nas bases de dados onde todos os acessos a dados ocorrem sob

forma de transacções. No entanto, há alguns aspectos que devem ser considerados no contexto

de TM.

Os programas TM acedem directamente aos dados e permitem que código se execute e aceda

a esses mesmos dados fora de uma transacção (Martin et al. (2006)). Um exemplo disso seria

o caso em que duas tarefas (t1 e t2) acedem a um mesmo objecto partilhado (seja a conta A),

sendo que t1 acede a A num bloco identificado com a palavra reservada atomic (i.e., no contexto

de uma transacção) e t2 acede a A numa sequência de código não identificada pela palavra

reservada atomic:

\\ Parte do código executado por t1

...

\\ É criada uma transacção que retira dinheiro de A e deposita

\\ em B

transferir(A, B, 50);

...
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\\ Parte do código executado por t2

...

Int cobrar(Int qtia) {

A.saldo = A.saldo - qtia;

}

...

Neste caso, têm-se um acesso ao mesmo objecto de duas formas diferentes: transaccional e

não-transaccional. A serializability apenas contempla acessos (leitura/escrita) transaccionais.

Por outro lado, há ainda o facto de a serializability não especificar nada em relação ao estado

acedido por transacções em execução. Apesar de parecer intuitivo que a solução para o caso em

que uma transacção acede a um estado inconsistente é simplesmente abortar essa transacção,

esta solução não está correcta pois o resultado de cada operação executada por uma transacção

é importante. Assim, uma transacção que aceda a um estado inconsistente pode causar vários

problemas, mesmo que depois seja abortada (F. Spear et al. (2006)). Um exemplo disso seria o

caso em que um programador assume que entre dois objectos partilhados, x e y, há sempre a

relação y = x2, e x≥ 2. Neste caso, o programador certifica-se que qualquer transacção preserva

sempre esta relação. Assuma-se que os valores iniciais de x e y são 4 e 16, respectivamente, e

seja T1 uma transacção que executa as operações:

x = 2;

y = 4;

Seja ainda T2 uma transacção que se executa concorrentemente com T1 e que lê o valor antigo

de x (x = 4) e o novo valor de y (y = 4), ou seja, lê um estado inconsistente. Neste caso,

vários problemas podem ocorrer, mesmo que T2 seja abortada mais tarde. T2 poderia, por

exemplo, calcular o valor 1/(y - x), que teoricamente não traria problemas dada a relação que

se assume existir entre x e y. No entanto, neste caso seria lançada uma excepção devido à

divisão por zero, o que poderia fazer parar o processo que executa a transacção ou até mesmo a

aplicação. Outros exemplos, incluem situações em que uma transacção que observa um estado

inconsistente também efectua operações de IO, sendo estas difı́ceis de desfazer (F. Spear et al.

(2006)).

As transacções em memória podem também criar copias locais ou partilhadas de alguns ob-

jectos partilhados e usá-las para realizar as suas operações. Assim, uma transacção Ti que lê

um objecto partilhado x, pode obter uma das diferentes versões de x localmente acessı́veis, não

sendo necessariamente a mais recente. No entanto, a serializability baseia-se na assumpção



2.1. CONCEITOS 19

de que uma leitura num objecto partilhado x retorna sempre o último valor escrito em x.

Resumindo, a serializability não garante todas as propriedades desejadas a um sistema TM

(Guerraoui & Kapalka (2008)) pois:

• Assume que uma leitura num objecto partilhado x retorna sempre o último valor escrito em

x;

• Não especifica nada em relação ao estado acedido por transacções em execução (live) ou

abortadas (aborted);

• Não especifica nada em relação à interacção entre blocos atómicos (transacções) e código

fora de uma transacção.

Existem variantes da serializability como 1-Copy Serializability e Global Atomicity (Bernstein &

Goodman (1983)), cujo objectivo é resolver alguns destes problemas mas nenhum destes os

resolve por completo (Guerraoui & Kapalka (2008)).

2.1.1.2 Recoverability

A recoverability (Hadzilacos (1988)) impõe fortes restrições ao estado acedido pelas transacções,

impedindo certos efeitos indesejáveis como abortos em cascata (cascading aborts) (Guerra-

oui & Kapalka (2008)). Na sua forma mais forte, a recoverability impõe que, sempre que uma

transacção altere um objecto partilhado x, então nenhuma outra transacção possa executar qual-

quer operação sobre x até que a primeira transacção confirme ou aborte. No entanto, mesmo

neste caso, é possı́vel que uma transacção aceda a um estado inconsistente: Uma transacção

T1 pode ler um objecto x e, antes de ler o objecto y, uma outra transacção T2 altera x e y, confir-

mando de seguida. Neste caso, T1 acabará por abortar, mas terá lido um estado inconsistente

(o valor antigo de x e o valor mais actual de y). Assim, a recoverability não consegue capturar

a semântica TM - uma execução correcta, de acordo com este critério, permite que transacções

acedam a estados inconsistentes. Por outro lado, este critério impõe restrições muito fortes que

invalidam implementações TM que são intuitivamente válidas.

2.1.1.3 Opacity

Em Guerraoui & Kapalka (2008) define-se opacity - Um critério de correcção para sistemas TM.

Este critério captura os seguintes requisitos:
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• Todas as operações executadas por todas as transacções que confirmaram parecem ter

acontecido num ponto único durante o tempo de execução da transacção;

• Nenhuma operação realizada por uma transacção abortada é visı́vel a qualquer outra

transacção;

• Todas as transacções observam sempre um estado consistente do sistema.

Para tal, define-se:

Histórias de transacções Uma história é uma sequência de todos os eventos de invocação e

resposta ocorridos em transacções numa dada execução.

História completa Uma história completa não contem eventos de uma transacção não termi-

nada (live transaction). Se uma história H não é completa, pode ser transformada numa

história completa H’ abortando ou confirmando transacções não terminadas. Ou seja, para

cada história H pode-se definir um conjunto de histórias completas Complete(H).

História sequencial Uma história é sequencial se não contiver duas transacções concorrentes

entre si.

Especificação sequencial de um objecto partilhado A especificação sequencial de um ob-

jecto partilhado x lista todas as sequências de execuções de operações em x que são

consideradas correctas quando executadas fora de um contexto transaccional.

Histórias legais Seja S uma história sequencial cujas transacções confirmaram, excepto pos-

sivelmente a última. S é legal se respeitar as especificações sequenciais de todos os

objectos partilhados sobre os quais são feitos operações em S.

Transacções legais Seja Ti uma transacção de uma história sequencial S (Ti ε S) e S’ a maior

subsequência de S tal que: em qualquer transacção Tk ε S’ se tenha (1) k = i, ou (2) Tk

confirmou e Tk antecede Ti. A transacção Ti é legal em S se S’ for legal.

Tendo isto definido, a correcção de uma execução é dada em termos de opacidade (opacity) da

história dessa execução. Assim, segundo este critério, uma execução está correcta se a história

dessa execução for opaca (opaque):

Definição Uma história H é opaca se existir uma história sequencial S equivalente a uma

história no conjunto Complete(H), tal que:

S preserve a ordem de tempo real de H, e

toda a transacção Ti ε S seja legal em S.
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Na definição do modelo opacity em Guerraoui & Kapalka (2008) considera-se um esquema de

concorrência onde todos os acessos a objectos partilhados são feitos dentro de transacções. No

entanto, na prática os acessos podem ser feitos dentro e fora de transacções. Esta necessidade

de integrar código transaccional com código não-transaccional pode ser resolvida através do en-

capsulamento de todas as operações não-transaccionais numa transacção confirmada. Assim,

esta necessidade é expressa na forma de uma propriedade de progresso que estipula que o

código não-transaccional nunca pode ser abortado de forma explı́cita.

Neste trabalho, assume-se o opacity como critério de correcção para as transacções em memória.

Como será descrito posteriormente, o critério de correcção opacity pode ser estendido de forma

a suportar transacções aninhadas.

2.1.2 Semântica do Aninhamento de Transacções

Vários TMs já propostos suportam aninhamento de transacções. O aninhamento ocorre entre

duas transacções quando uma transacção exterior T1 cria uma transacção interior T2:

atomic { // T1

x++;

y++;

atomic { // T2

i++;

}

z++;

}

Esta propriedade das transacções é essencial para um sistema TM. Para que um sistema TM

seja visto como uma ferramenta importante para o desenvolvimento de aplicações, é importante

que garanta modularidade na programação. Assim, terá que ser possı́vel compor as acções do

código que utiliza transacções e chama funções de bibliotecas que também utilizam transacções.

Para tal, um sistema TM deve garantir, no mı́nimo, aninhamento plano de transacções. Neste

caso, no exemplo anterior, T1 executa como se o código de T2 fizesse parte do código de T1.

Para tal, todas as leituras e escritas feitas por T2 são directamente adicionadas ao read set e ao

write set de T1. Assim, se uma transacção concorrente T3 tentar modificar a variável i enquanto

T2 está a executar e ainda não fez a confirmação então, se T2 abortar, T1 também irá abortar.

No entanto, esta solução ainda tem algumas limitações. Neste caso, transacções de grande

tamanho correm um maior risco de serem abortadas (dado o seu maior read set e write set),
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e aumentam a quantidade de trabalho que é necessário fazer se a transacção fizer rollback.

Quer o tipo de aninhamento fechado quer o aberto permitem reduzir este problema. Nestes ca-

sos, pode-se tentar fazer porções do trabalho através de transacções internas (subtransacções)

sendo que, mesmo que estas sejam abortadas, não se tem necessariamente que abortar todo

o trabalho já realizado.

No caso de se ter aninhamento fechado, as operações executadas por T2 apenas se tornam

parte de T1 quando T2 fizer a confirmação. Se uma transacção T3 tentar modificar i e fizer com

que T2 aborte, então o sistema apenas tem que abortar e fazer rollback de T2 e não de T1

pois T1 ainda não terá acedido a i. Neste caso, o aninhamento fechado é mais eficiente que

o aninhamento plano. Se T2 fizer a confirmação, o seu read set e o write set são adicionados

ao read set e ao write set de T1. Assim, se T3 tentar modificar i depois de T2 ter confirmado

mas antes de T1 fazer a confirmação, é possı́vel que T1 seja abortada. Uma implementação

TM que suporte aninhamento fechado garante que as transacções (aninhadas) são serializáveis

(ver 2.1.1.1) (Moss (1985)).

No caso de se ter aninhamento aberto, as operações executadas por T2 nunca são consideradas

parte de T1. Quando T2 faz a confirmação, as modificações por si feitas tornam-se visı́veis

imediatamente a qualquer outra transacção, independentemente de, mais tarde, T1 abortar ou

confirmar. Assim, a transacção T3 nunca irá abortar a transacção T1 e a modificação à variável

i por parte de T2 nunca será adicionada ao write set de T1. O aninhamento aberto permite

aumentar a concorrência ao permitir que numa transacção se libertem recursos mais cedo, e

que a detecção de conflitos seja feita a um nı́vel mais alto de abstracção (E. B. Moss (2006)).

O aninhamento aberto permite assim contornar casos em que a serialização de transacções

aninhadas pode ser demasiado restritiva, permitindo que em casos especı́ficos (a um nı́vel de

abstracção mais baixo (E. B. Moss (2006))) sejam feitos escalonamentos não serializáveis, mas

que são correctos do ponto de vista do programador (Agrawal et al. (2006)).

Ao utilizar aninhamento aberto ou fechado, as subtransacções podem ainda ser utilizadas pelo

programa para controlar a resposta ao aborto a uma dada porção de trabalho, podendo assim

realizar essa parte do trabalho de modo diferente.

O aninhamento é também importante na obtenção de paralelismo dentro de uma transacção.

Sem aninhamento de transacções, as transacções só podem ser executadas em paralelo através

da criação e sincronização de subtarefas fora do contexto de uma transacção. Ao garantir ani-

nhamento paralelo de transacções, uma transacção poderá criar várias subtransacções que

podem ser executadas em paralelo pelo ambiente de execução, sem terem de ser sincronizadas

pelo programador.
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Dadas as caracterı́sticas do aninhamento aberto, muito pouco se tem feito para explorar o pa-

ralelismo de transacções aninhadas utilizando este tipo de aninhamento. Desta forma, este tipo

de aninhamento encontra-se fora do âmbito deste trabalho.

De seguida, descreve-se o modelo de execução para o aninhamento de transacções e de que

forma o modelo opacity (secção 2.1.1.3) pode ser estendido para o suportar.

2.1.2.1 Modelo de Aninhamento

A semântica do aninhamento fechado pode ser descrita utilizando o modelo de Moss (1985).

Segundo este modelo, uma transacção pode ser uma transacção de topo, não tendo qualquer

nı́vel de aninhamento, ou uma subtransacção aninhada numa transacção pai (antecessora). O

conjunto de transacções que ocorrem numa execução pode ser descrito por uma árvore com-

posta por transacções e subtransacções (transacções descendentes), na qual uma transacção

pode dar origem a uma ou mais subtransacções (ver Figura 2.1). A árvore de transacções entre

T0 e as suas subtransacções designa-se por famı́lia de T0.

T0

T1 T4

T2 T3 T5

Figura 2.1: Árvore de transacções/Famı́lia de transacções: T0 é uma transacção de topo. T1 e
T4 são subtransacções de T0. T2 e T3 são subtransacções de T1. T5 é subtransacção de T4.

É comum ser imposta uma restrição de que uma transacção Ti deve parar de executar assim que

criar uma subtransacção Tj (Baek et al. (2010); Barreto et al. (2010)). No caso da Figura 2.1, a

transacção T1 tem que ficar à espera de que T2 aborte ou confirme, para que possa prosseguir

com a sua execução (e eventualmente criar T3). Nesta situação, o paralelismo do programa

está dependente da criação explı́cita de tarefas fora do contexto de uma transacção por parte

do programador (Agrawal et al. (2008)). Assim, este é um caso particular em que só existe

concorrência entre transacções no caso de estas serem criadas por tarefas diferentes (ex: entre

T4 e T6 na Figura 2.2).

Ao não se impor esta restrição, permite-se que subtransacções de uma mesma transacção se

executem de forma paralela. Seguindo a execução da Figura 2.1, mas agora com aninhamento
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paralelo, T0 irá eventualmente dar origem a T1 mas, ao contrário de que acontecia no caso

anterior, T0 poderá prosseguir com a sua execução. Assim, T0 irá eventualmente dar origem a

T4 mesmo que T1 não tenha ainda terminado. Assim, há possibilidade de T0, T1 e T4 serem

executadas em paralelo.

Neste modelo, apenas transacções que não tenham subtransacções ou cujas subtransacções

já terminaram, podem aceder (ler ou escrever) a dados partilhados (i.e.: objectos partilhados,

estruturas partilhadas, etc . . . ). Ao acederem a dados para leitura e escrita, as transacções acu-

mulam read sets e write sets que são utilizados para detectar conflitos entre transacções e para

determinar que dados serão efectivamente modificados quando a transacção confirmar. Para

tal, neste modelo, uma execução é descrita em termos de estados do sistema e de transições

de um estado para outro. O estado do sistema é composto por:

• estado global de memória (globally committed) que é visı́vel a todas as transacções e só é

alterado quando uma transacção de topo confirmar, e

• o estado de memória (read set e write set) de cada transacção em execução (live).

O estado inicial do sistema é apenas composto pelo estado global de memória (i.e. ainda não

foram criadas transacções). Quando uma transacção lê um valor partilhado, irá ver o valor indi-

cado no seu próprio read set ou write set, caso já tenha lido ou escrito esse valor anteriormente.

Caso contrário, a transacção irá ver o valor visto pela sua antecessora, havendo um processo

recursivo caso esta também não tenha o valor no seu read set ou write set. Uma transacção de

topo irá sempre ver o último valor actualizado no estado global de memória.

Para tal, este modelo define o conjunto de antecessores de uma transacção: O conjunto de an-

tecessores de uma transacção Ti é um conjunto vazio se Ti for uma transacção de topo e, caso

contrário, é composto pela transacção antecessora de Ti (Tj) e pelo conjunto de antecessores

de Tj . Da mesma forma, este modelo define o conjunto de sucessores (descendentes) de uma

transacção.

Ao ler um valor que não está no seu read set ou write set, uma transacção irá sempre ver o

último valor visto pelo seu conjunto de antecessores. Para exemplificar, veja-se o exemplo da

Figura 2.2, onde se mostra uma árvore de execução de um determinado programa.

Nesta execução, quando T2 aceder pela primeira vez a um valor partilhado x, irá ver o valor

visto por T1. Se T1 não tiver acedido a x (e portanto não tem nenhum registo no seu read set

nem no seu write set), então o valor visto por T1 será o valor visto por T0. Se T0 também não

tiver acedido a x, então, pelo facto de ser uma transacção de topo, irá ver o último valor de x

modificado no estado global. Ou seja, se até T2 aceder a x pela primeira vez, este nunca tiver
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T0

T1 T4

T2 T3 T5

NT0

NT1 NT2

T6

Código 
transaccional

Código não -

transaccional

Figura 2.2: Árvore de execução: Neste caso, o código não-transaccional NT0 cria duas threads,
sendo que uma executa NT1 e a outra executa NT2. Em NT1 é lançada a transacção T0 e em
NT2 é lançada a transacção T6.

sido lido ou escrito por uma transacção antecessora de T2, T2 irá aceder directamente ao valor

de x.

Ao aceder a um valor partilhado, uma transacção entra em conflito com outra transacção se fizer

uma leitura ou uma escrita inválida: Uma leitura de um valor x por uma transacção Ti é válida

se nenhuma outra transacção activa, que não pertença ao conjunto de antecessores de Ti, tiver

escrito em x. No caso da leitura ser válida, a transacção adiciona x ao seu read set.

Assim, considere-se o estado do sistema S (estado global de memória + read set e write set de

cada transacção activa). Ao ler o valor x, o estado do sistema irá ser alterado para S’. No caso

de Ti já ter lido ou escrito em x anteriormente, tem-se S’ = S. Caso contrário, S’ é o estado S

com a adição de uma entrada no read set de Ti, que reflecte que esta transacção leu x.

Uma escrita de um valor x por uma transacção Ti é válida se nenhuma outra transacção activa,

que não pertença ao conjunto de antecessores de Ti, tiver acedido a x (leitura ou escrita). No

caso da escrita ser válida, Ti remove qualquer entrada de x no seu read set e write set, e adiciona

uma nova entrada no seu write set que indique o novo valor de x.

No exemplo da Figura 2.2, T0 (ou qualquer sua sub-transacção) estará em conflito com T6, se

ambas estiverem activas ao mesmo tempo e se durante esse tempo, ambas acederem a um

mesmo valor x, sendo um desses acessos uma escrita.

Uma transacção só pode confirmar quando não tem nenhuma sub-transacção activa. Quando

uma sub-transacção Ti confirma, o seu read set e o seu write set são adicionados aos da sua
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antecessora Tj . Neste caso, se Tj efectuar subsequentes leituras em valores previamente ace-

didos por Ti, Tj irá ver o valor que foi adicionado ao seu read set ou write set quando Ti confir-

mou, como se fosse um valor já lido ou escrito por si própria. Quando uma transacção de topo

confirma, as suas alterações (descritas no seu write set) tornam-se permanentes, alterando o

estado de memória global.

No caso do exemplo da Figura 2.2, ao confirmar T5, será feita uma adição do read set e do write

set de T5 aos respectivos de T4. Ao confirmar T4, o mesmo irá acontecer entre T4 e T0. Quando

T0 confirmar, todas as alterações feitas por T0, que incluem as alterações feitas pelas suas sub-

transacções, serão efectivamente feitas no estado global do sistema, ficando assim acessı́veis

a qualquer outra transacção (ex: T6) e ao código não-transaccional.

Quando uma transacção aborta, o seu read set e o seu write set são simplesmente descartados.

Na definição do modelo opacity dada em 2.1.1.3 considera-se um modelo de transacções sem

aninhamento de transacções. No entanto, o aninhamento de transacções pode ser suportado

ao estender o modelo de opacity com as condições descritas no modelo de Moss (1985). Para

tal, tratam-se os eventos de cada transacção aninhada que já confirmou como se tivessem sido

executados pela transacção pai. Como as transacções aninhadas devem observar as mudanças

previamente feitas pela transacção pai, devem-se considerar as operações de uma transacção

aninhada como estando juntas com todas as operações já realizadas pela transacção pai.

2.2 Trabalho Relacionado

Nos pontos que se seguem, faz-se um resumo das várias opções do desenho de implementações

TM, mostrando-se de seguida alguns exemplos de implementações TM que utilizem essas

opções. Dado o foco desta tese no conceito de aninhamento paralelo de transacções, descrevem-

se também algumas implementações TM que suportam aninhamento paralelo de transacções.

Nesta secção faz-se ainda uma descrição do trabalho relevante na área dos STMs distribuı́dos.

Por fim, descrevem-se algumas conhecidas aplicações e bancadas experimentais usadas para

avaliar diferentes tipos de sistemas de memória transaccional.

2.2.1 Opções de Desenho de Sistemas TM

Até à data, já foram propostas várias implementações TM. Estas implementações são caracteri-

zadas por diferentes opções a nı́vel de desenho, que afectam o desempenho das mesmas. De

seguida, descrevem-se as principais opções de desenho de um sistema TM, que caracterizam
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vários sistemas TM propostos até à data (Larus & Rajwar (2006)). Dado o foco deste trabalho

em aninhamento paralelo de transacções, esta caracterı́stica será descrita posteriormente na

secção 2.2.3.

2.2.1.1 Suporte em Software ou Hardware

Existem já várias propostas de implementação de TM, quer em Software (Software Transac-

tional Memory - STM), com suporte em Hardware (Hardware Transactional Memory - HTM)

e hı́bridas. Os STMs têm tido particular relevância pois são os únicos compatı́veis com os

multi-processadores actuais, sendo por isso os que mais facilmente serão adoptados por quem

programa aplicações paralelas. Além disso, o software é mais fácil de modificar e depois, even-

tualmente, evoluir para hardware. Exemplos de STMs são: DSTM Herlihy et al. (2003), ASTM

Marathe et al. (2005), RSTM Marathe et al. (2006), McRT-STM Saha et al. (2006), TL2 Dice

et al. (2006), Swiss-TM Dragojević et al. (2009), JVSTM Fernandes & Cachopo (2010) e HSTM

Peyton Jones et al. (1996).

Por outro lado, a utilização de suporte em hardware permite aos HTMs conseguirem, idealmente,

melhores desempenhos, mantendo os custos baixos (Larus & Rajwar (2006)). Exemplos de

HTMs são: VTM Rajwar et al. (2005), LogTM Moore et al. (2006) e o LTM Ananian et al. (2005).

Neste trabalho pretende-se encontrar resultados que poderão ser aplicados tanto a STMs como

a HTMs.

2.2.1.2 Isolamento Forte ou Fraco

A caracterı́stica de isolamento está directamente ligada à semântica das transacções (Larus &

Rajwar (2006)). Assim, uma implementação TM que contemple isolamento fraco, apenas ga-

rante a semântica transaccional entre código transaccional (i.e., entre transacções). Exemplos

de sistemas que contemplam isolamento fraco são: DSTM, ASTM, RSTM, McRT-STM, TL2 e

Swiss-TM. Uma implementação TM que contemple isolamento forte, garante semântica tran-

saccional entre código transaccional e código não-transaccional. Exemplos de sistemas que

contemplam isolamento forte são: JVSTM, HSTM, VTM, LogTM e LTM.

2.2.1.3 Granularidade de Transacção

A granularidade de transacção é a unidade de armazenamento sobre a qual o sistema TM de-

tecta que há conflitos. Dependendo da implementação, pode-se ter uma granularidade ao nı́vel
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da palavra de memória, ao nı́vel de um bloco de palavras ou ao nı́vel do objecto. Os sistemas

DSTM, ASTM, RSTM, McRT-STM e JVSTM apresentam granularidade ao nı́vel do objecto. Os

sistemas McRT-STM, TL2, Swiss-TM, HSTM, LTM, LogTM e VTM apresentam granularidade ao

nı́vel da palavra/bloco.

2.2.1.4 Modificação dos Objectos

As alterações feitas por uma transacção sobre um objecto partilhado podem ser feitas direc-

tamente (direct update), na qual a transacção modifica directamente o objecto, ou em diferido

(deferred update), onde a transacção modifica uma cópia local e privada do objecto, modificando

apenas o objecto em si quando fizer a confirmação. Ao fazer alterações directamente sobre o

objecto segue-se uma polı́tica mais optimista, favorecendo-se execuções onde há poucos con-

flitos. No entanto, se houverem muitos conflitos e se houver maior necessidade de abortar

transacções (e consequentemente fazer rollback), esta polı́tica é prejudicial pois terá mais traba-

lho ao desfazer os efeitos da transacção. Os sistemas McRT-STM e LogTM fazem modificações

directamente.

Fazer alterações em diferido consiste numa abordagem pessimista que tende a compensar em

casos de maior contenção. Os sistemas DSTM, ASTM, RSTM, TL2, JVSTM, Swiss-TM, HSTM,

LTM e VTM fazem modificações em diferido.

2.2.1.5 Controlo de Concorrência

O modo como é feito o controlo de acessos concorrentes a um objecto pode ser pessimista, no

qual um conflito é detectado assim que ocorre, sendo imediatamente resolvido, ou optimista, no

qual um conflito pode ser detectado e resolvido depois de efectivamente ter ocorrido. Os sis-

temas McRT-STM e Swiss-TM são exemplos de implementações com controlo de concorrência

pessimista. Os sistemas DSTM, ASTM, RSTM, McRT-STM, TL2, Swiss-TM, JVSTM, HSTM,

LTM, LogTM e VTM são exemplos de implementações com controlo de concorrência optimista.

Os sistemas McRT-STM e SwissTM são hı́bridos pois apenas fazem controlo de concorrência

pessimista entre escritas.

2.2.1.6 Sincronização

Uma caracterı́stica importante num sistema TM está relacionada com o tipo de sincronização

utilizado. A sincronização bloqueante (utilizada nos trincos, semáforos e monitores) não dá ga-

rantias de progresso numa execução onde várias tarefas tentam aceder a um recurso partilhado
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e uma delas detém o acesso exclusivo ao recurso, bloqueando as outras. Neste caso, pode

ocorrer interblocagem que deverá ser resolvida pelo sistema. Os sistemas McRT-STM, TL2,

HSTM, Swiss-TM utilizam sincronização bloqueante.

A sincronização não-bloqueante dá garantias de progresso pois uma tarefa que aceda a um

recurso partilhado não pode impedir outras tarefas de acederem a esse recurso por um tempo

indefinido. Os sistemas DSTM, ASTM, RSTM, utilizam sincronização não-bloqueante. O JVSTM

utiliza uma abordagem hı́brida ao utilizar sincronização não-bloqueante para transacções que

apenas façam leituras, e sincronização bloqueante para os restantes casos.

2.2.1.7 Detecção de Conflitos

Um sistema TM pode fazer a detecção de conflitos no momento em que a transacção declara

que pretende aceder a um dado objecto (detected on open); em tempo de validação - algures

durante a execução de uma transacção é feita uma validação de todos os objectos que já fo-

ram acedidos (lidos e/ou escritos) pela transacção; ou em tempo de confirmação. Ao efectuar

a detecção de conflitos em tempo de acesso segue-se uma abordagem pessimista que intro-

duz um maior custo de validação (uma validação por cada acesso). No entanto, utilizar esta

abordagem é vantajoso quando há maior contenção pois tende-se a abortar transacções mais

cedo, o que reduz o trabalho desperdiçado (Larus & Rajwar (2006)). Ao efectuar a detecção

de conflitos de forma mais optimista, reduz-se os custos de validação mas em casos de maior

contenção tende-se a abortar transacções que já realizaram bastante trabalho, aumentando-

se assim consideravelmente o trabalho desperdiçado, Os sistemas DSTM, ASTM, RSTM, TL2,

LTM, LogTM e VTM fazem detecção de conflitos em tempo de acesso. Os sistemas ASTM,

RSTM, HSTM e JVSTM fazem detecção de conflitos em tempo validação ou confirmação. Os

sistemas McRT-STM e SwissTM são hı́bridos pois detectam cedo os conflitos entre escritas e

fazem uma detecção tardia de conflitos entre uma leitura e uma escrita. Os sistemas ASTM e

RSTM permitem optar entre os diferentes tipos de detecção de conflitos.

2.2.1.8 Gestão de Conflitos

O conflito entre duas transacções sobre um dado objecto pode ser resolvido de forma mais

agressiva ao abortar qualquer uma das transacções, ou de uma forma mais preventiva ao preve-

nir que uma transacção entre em conflito com outra fazendo-a esperar por um perı́odo de tempo.

As implementações TM têm, em geral, um gestor de contenção utilizado para resolver/gerir os

conflitos entre transacções (Larus & Rajwar (2006)). O gestor de contenção pode implementar

uma ou mais polı́ticas de gestão de conflitos. As polı́ticas de gestão de conflitos podem afectar
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decisivamente o desempenho do sistema ao decidir que transacções conflituantes devem ser

abortadas (ou retardadas). Dada a grande variedade de polı́ticas de gestão de conflitos e o

facto de muitas implementações TM utilizarem diferentes polı́ticas ao longo de uma execução,

não serão indicados quais os sistemas que suportam quais polı́ticas. No entanto, devido à im-

portância desta caracterı́stica no desempenho de um sistema TM, mais à frente serão descritas

e discutidas várias polı́ticas de gestão de conflitos.

2.2.1.9 Centralizado ou Distribuı́do

Para além do tipo de sistemas TM já descrito, existem também sistemas TM preparados para

garantir a semântica deste paradigma em ambientes distribuı́dos (Carvalho et al. (2010); Cou-

ceiro et al. (2009); Kotselidis et al. (2008)) cujo objectivo é garantir replicação e sincronização

entre vários nós de um sistema distribuı́do. Pelo facto deste trabalho dar contribuições nesta

área, este tema é abordado em maior pormenor em 2.2.4.

2.2.2 Sistemas TM Actuais

Nesta secção descrevem-se alguns dos sistemas TM já propostos, descrevendo-os de acordo

com as caracterı́sticas referidas na secção 2.2.1. Por questões de restrição de espaço, ape-

nas serão apresentados alguns sistemas mais relevantes, começando por uma descrição mais

pormenorizada do DSTM, seguindo-se descrições mais resumidas de outros sistemas. Na ta-

bela 2.1, é feito um resumo de algumas das implementações TM mais relevantes.

Tabela 2.1: Resumo de sistemas TM

Sistema/Opção Tipo Isolam. Granularidade Modificação Contr.Concorr. Detec.Confl.
DSTM STM Fraco Objecto Diferido Optimista Cedo
ASTM STM Fraco Objecto Diferido Optimista Cedo/Tarde
RSTM STM Fraco Objecto Diferido Optimista Cedo/Tarde

McRT-STM STM Fraco Obj./palavra Directo Pessim./Optim. Tarde
TL2 STM Fraco palavra Diferido Optimista Cedo

Swiss-TM STM Fraco palavra Diferido Pessim./Optim. Tarde
JVSTM STM Forte Objecto Diferido Optimista Tarde
HSTM STM Forte palavra Diferido Optimista Tarde
LTM HTM Forte palavra Diferido Optimista Cedo

LogTM HTM Forte palavra Directo Optimista Cedo
VTM HTM Forte palavra Diferido Optimista Cedo
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2.2.2.1 DSTM

O DSTM (Dynamic STM Herlihy et al. (2003)) foi o primeiro sistema STM dinâmico proposto.

Este sistema foi implementado sob a forma de uma biblioteca que pode ser utilizada em C++ e

Java. A utilização deste sistema requer que o programador chame funções de biblioteca para:

• criar uma transacção, sendo que as transacções (class Transaction) correm sobre um novo

tipo de tarefas (threads) definido na biblioteca DSTM (class TMThread);

• aceder a objectos partilhados, sendo necessário que o programador manipule um wrap-

per (class TMObject) desse objecto, indicando explicitamente a intenção de abertura do

objecto para leitura ou escrita.

A utilização das funções da biblioteca DSTM no exemplo da transferência de dinheiro entre

diferentes contas poderia ser:

class ContaBancaria{

Int saldo;

Int id:

TMObject saldoTM = new TMObject(saldo);

void retirar(Int n){

TMThread thread = (TMThread)Thread.currentThread();

while(true){

thread.beginTransaction();

Int s = (Int)this.saldoTM.open(WRITE);

s = s - n;

if(thread.commitTransaction()) {

return;

}

}

}

void depositar(Int n){

retirar(-n);

}

}
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Assim, a biblioteca DSTM exporta duas abstracções: As classes TMThread e TMObject. A

classe TMThread estende a classe Java Thread com operações para começar, abortar ou fazer

confirmação de uma transacção:

class TMThread : Thread {

void beginTransaction();

bool commitTransaction();

void abortTransaction();

}

A classe TMObject é um wrapper utilizado para manipular um objecto partilhado. Um objecto da

classe TMObject deve ser explicitamente aberto (método open) para leitura ou escrita:

class TMObject {

TMObject(Object obj);

enum Mode { READ, WRITE };

Object open(Mode mode);

}

A Figura 2.3 indica as estruturas de dados utilizadas pelo DSTM. Este sistema introduz dois

nı́veis de indirecção a um objecto. Primeiro, uma transacção referencia um objecto através de

um TMObject. O TMObject introduz um nı́vel de indirecção que permite que a operação de

confirmação substitua o Locator do objecto através de uma operação atómica de leitura-escrita.

Por sua vez, a estrutura Locator aponta para uma versão read-only do objecto e, no caso de o

objecto ser aberto para escrita, aponta também para uma cópia privada desse objecto à qual

apenas a transacção tem acesso.

Cada transacção (class Transaction) mantém o seu estado actual (ACTIVE, ABORTED ou COM-

MITTED) e um read set, i.e. o conjunto de objectos abertos para leitura pela transacção.

Considere-se o caso em que a transacção Ti efectua a operação open(READ) sobre um objecto

partilhado x (TMObject). Caso não seja detectado nenhum conflito, a transacção Ti guarda no

seu read set uma referência para x, bem como para o objecto original.

Se Ti executar a operação open(WRITE) sobre um dado objecto (TMObject), cria uma cópia

privada desse objecto caso não seja detectado um conflito. Todas as modificações subsequentes

efectuadas por Ti são feitas sobre a cópia privada. Esta cópia é apenas visı́vel por Ti até ser

feita a confirmação. Ao fazer a confirmação, a cópia do objecto passa a ser visı́vel por todas as

trancacções (newVersion). Assim, o sistema DSTM modifica os objectos em diferido.
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Figura 2.3: Estruturas de dados do DSTM.

A detecção de conflitos é feita quando se acede pela primeira vez a um objecto partilhado (detec-

ted on open) e sempre que se faz uma validação do read set da transacção (que é feito quando

se acede a um objecto partilhado pela primeira vez e quando a transacção faz a confirmação),

sendo a granularidade de transacção ao nı́vel do objecto.

Na validação do read set de uma transacção Ti, comparam-se todos os objectos do read set com

a versão actual do objecto original. No caso de um dos objectos ter sido modificado, a transacção

é abortada. A versão actual de um objecto é encontrada através da estrutura Locator desse

objecto. Se o Locator apontar para uma transacção Tj que já confirmou (Locator.trans.status

= COMMIT) então a versão actual é a modificada por Tj (Locator.newVersion). Se o Locator

apontar para uma transacção que abortou (Locator.trans.status = ABORT) então, a versão actual

é a do objecto original (Locator.oldVersion).

Quando uma transacção Ti acede pela primeira vez a um objecto partilhado (TMObject) x, é

verificado se ao aceder a x, Ti está ou não em conflito com outra transacção activa que tenha

aberto x para escrita. Para tal, se o Locator de x apontar para uma transacção activa Tj (Loca-

tor.trans.status = ACTIVE), então Ti e Tj estão em conflito, sendo que uma delas irá abortar, de

acordo com o gestor de contenção. O DSTM permite uma variedade de polı́ticas de gestão de

conflitos.

Assim, neste sistema é possı́vel que uma transacção Ti aceda a um objecto x para leitura e

que, antes de fazer uma validação do seu read set, outra transacção Tj escreva em x e faça a

confirmação, alterando assim a versão de x. Neste caso, a resolução do conflito (a resolução

será abortar Ti) será feita só quando houver uma validação do read set de Ti. Por este motivo,

o DSTM apresenta um controlo de concorrência optimista.
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O DSTM também permite a operação release que serve para remover um objecto do read set

de uma transacção. Esta operação serve como forma de optimização para reduzir o read set de

uma transacção que já não iria ler o objecto outra vez, reduzindo assim o custo de validação do

read set. No entanto, esta operação pode introduzir inconsistência na execução pois deixa de

se validar um objecto que efectivamente foi lido durante a execução da transacção. Ao utilizar

esta operação, este sistema deixa de poder assegurar opacity.

2.2.2.2 ASTM

O sistema Adaptative STM (ASTM) (Marathe et al. (2005)) segue o desenho e implementação

do DSTM, sendo caracterizado por granularidade ao nı́vel dos objectos e fazendo alterações em

diferido. No entanto, tal como se descreve de seguida, o ASTM introduz algumas melhorias em

relação a este:

• Reduz o custo de leitura de objectos ao eliminar uma indirecção de memória quando se

acede a campos de um objecto (entre TMObject e os campos do objecto) que é aberto

para leitura apenas;

• Utiliza um sistema adaptativo que altera a polı́tica de detecção de conflitos, entre resolução

em tempo de abertura e resolução em tempo de confirmação.

O ASTM altera a polı́tica de detecção de conflitos durante a execução de acordo com o estado

da execução: ao detectar que uma transacção lê um elevado número de objectos (acima de

um dado valor) e que escreve em poucos objectos (abaixo de um dado valor), o ASTM altera a

polı́tica para detecção em tempo de confirmação. Assim, neste caso o ASTM segue uma polı́tica

de detecção de conflitos optimista pois ao haver menos escritas há menos conflitos logo passa

a ser vantajoso assumir que uma transacção não vai abortar (ver 2.2.1.7). Caso se verifique

mais tarde o contrário, o ASTM volta à polı́tica de detecção em tempo de abertura, ou seja uma

polı́tica pessimista.

2.2.2.3 RSTM

O RSTM é um sistema implementado sob a forma de uma biblioteca C++ (Marathe et al. (2006)).

Assim como o ASTM e o DSTM, o RSTM faz alterações em diferido, tendo uma granularidade

de transacção ao nı́vel do objecto. Este sistema introduz algumas melhorias com o intuito de

melhorar o desempenho:

• utiliza apenas um nı́vel de indirecção para um objecto;



2.2. TRABALHO RELACIONADO 35

• evita alocar dinamicamente grande parte das estruturas de dados que utiliza;

• utiliza invalidação (uma transacção invalida outras) de forma a evitar leituras inconsistentes

(o RSTM assegura opacity). Para tal, o RSTM utiliza uma nova heurı́stica para manter

todos os leitores de um dado objecto, fazendo com que cada objecto mantenha uma lista

visı́vel de leitores (reader list).

Ao utilizar uma reader list visı́vel em cada objecto, o RSTM reduz o custo de validação de uma

read list (ou read set), que tem que ser feita sempre que a transacção abre um novo objecto.

2.2.2.4 McRT-STM

O McRT-STM (Saha et al. (2006)) é um STM para código C/C++ e Java, que suporta granu-

laridade de transacção ao nı́vel do objecto e ao nı́vel da palavra. Em relação aos sistemas

anteriores, este sistema introduz algumas diferenças:

• As transacções fazem alterações directamente aos objectos partilhados, ao contrário dos

sistemas já descritos onde as alterações são feitas em versões privadas à transacção e

só escrevem efectivamente no objecto partilhado em tempo de confirmação. Neste caso

reduz-se o custo de leitura de objectos e o custo de fazer a confirmação. Por outro lado,

uma transacção que aborte terá que desfazer de alterações que efectuou (rollback), o que

aumenta o custo de abortar uma transacção (ver 2.2.1.4);

• O McRT-STM utiliza um tipo de sincronização bloqueante, ao contrário da sincronização

não bloqueante utilizada nos sistemas já descritos. Para tal, este sistema utiliza um proto-

colo two-phase locking (Larus & Rajwar (2006));

• De modo a não perder as garantias de progresso dadas pelas implementações TM não

bloqueantes, este sistema utiliza informação do escalonador de tarefas do sistema de run-

time para dar prioridade a transacções que corram em tarefas activas, como será descrito

mais à frente.

O McRT-STM permite que várias transacções acedam a um objecto para leitura em simultâneo

e que apenas uma modifique um objecto de cada vez. Ao adquirir um trinco de um objecto para

leitura, uma transacção guarda também o número da versão actual desse objecto no seu read

set para poder ser validado. Se uma transacção adquirir um trinco para escrita, guarda o número

da versão actual do objecto e o seu valor actual num log para que possa ser feito o rollback da

transacção se esta abortar.



36 CAPÍTULO 2. CONCEITOS E TRABALHO RELACIONADO

Cada objecto contém um trinco de transacção que pode estar em dois estados diferentes (Fi-

gura 2.4). Se o objecto apenas estiver a ser lido, o trinco contém apenas o número da versão

actual do objecto. Neste caso, qualquer outra transacção pode abrir o objecto para leitura.

Lock
status

readLog

writeLog

undoLog

Object Transaction 
Descriptor

version #

State1

- or -

State 2

transaction

Figura 2.4: Estruturas de dados do McRT-STM.

Se o objecto estiver a ser utilizado para escrita, então o trinco de transacção está noutro estado.

Neste caso, o trinco aponta para o Transaction Descriptor da transacção que está a escrever

no objecto. Quando esta transacção fizer a confirmação, liberta o trinco do objecto, incrementa

o número da versão do objecto e substitui o ponteiro para o Transaction Descriptor pelo novo

número de versão do objecto, mudando assim o estado do trinco.

Em tempo de confirmação, uma transacção verifica se as versões de todos os objectos adqui-

ridos para leitura continuam as mesmas. Assim, a detecção de conflitos leitura-escrita é feita

apenas em tempo de confirmação.

A detecção de conflitos escrita-escrita é feita ao aceder ao objecto. Quando um objecto é aberto

para escrita por uma transacção Ti, qualquer outra transacção que tente abrir o objecto (para

leitura ou escrita) irá ficar bloqueada no trinco de escrita do objecto. Por esta razão, apesar de

no McRT-STM, as transacções alterarem directamente os objectos, uma transacção nunca pode

ler valores modificados por uma transacção que ainda não confirmou pois esta detém o trinco

de escrita do objecto. Ou seja, o McRT-STM não permite que uma transacção leia um estado

inconsistente, garantindo assim opacity.

2.2.2.5 TL2

O TL2 (Dice et al. (2006)) é um STM bloqueante e de alto desempenho, cuja granularidade de

transacção é feita ao nı́vel da palavra. Este sistema utiliza um relógio de versões global, de modo

a estabelecer serializability. Cada palavra de memória é associada a uma variável, voLock, que

pode agir como um trinco ou guardar o número da versão dessa palavra (i.e. o valor do relógio

de versões quando a palavra foi escrita por uma transacção que confirmou). Esta associação é
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feita através de uma função de dispersão.

Quando uma transacção lê dados partilhados, guarda-os no seu read set. Quando uma transacção

escreve em dados partilhados, adquire os trincos associados. Este sistema mantém um diário

(undo log) para os dados escritos pela transacção.

Os conflitos são detectados ao verificar os voLocks associados quando as barreiras de leitura,

escrita e de confirmação são executadas (i.e. a detecção de conflitos é feita em tempo de

abertura, validação e confirmação). Para gestão de contenção, este sistema utiliza um algoritmo

de recuo por tempo aleatório exponencial (Polite Contention Manager).

2.2.2.6 JVSTM

O JVSTM (Fernandes & Cachopo (2010)) é um STM implementado em Java que permite várias

versões de um mesmo objecto através da abstração VBox (versioned box) que guarda a história

dos vários valores do objecto correspondente como é descrito na Figura 2.5. Cada valor re-

presentado na história corresponde a uma alteração feita ao objecto correspondente por uma

transacção que confirmou, e tem associado o timestamp dessa transacção. Assim, cada transacção

mantém o seu timestamp (snapshotID) que é obtido a partir da variável global commitTimestamp.

Esta variável é incrementada sempre que uma transacção confirma.

Previous:

Value:            2

Version:       13

Previous:

Value:            1

Version:         8

Previous:   null

Value:            0

Version:         4Body:

VBox

Figura 2.5: (JVSTM) VBox com várias versões.

Cada transacção lê os valores da versão mais recente relativa ao inı́cio da transacção, ou seja

lê o valor cujo timestamp associado é igual ao da transacção ou menor. Assim, as leituras são

sempre consistentes e como tal, as transacções que apenas fazem leituras nunca entram em

conflito entre si. Desta forma, as transacções que apenas fazem leituras são serializadas assim

que começam a sua execução. Por outro lado, o JVSTM utiliza um trinco global para fazer a

confirmação de transacções de escrita. Desta forma, as escritas são serializadas em tempo de

confirmação.

Ao efectuar leituras e escritas, a transacção guarda as VBoxes lidas e associa localmente as

VBoxes escritas ao valor escrito. Assim, o JVSTM segue uma abordagem optimista pois apenas

em tempo de confirmação é que detecta os conflitos e efectua as alterações no caso de não
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haver conflitos. No caso de uma transacção de escrita, a transacção está em conflito com

outra transacção se uma das VBoxes que leu foi entretanto modificada por outra transacção

com um snapshotID maior. Neste caso, a transacção é abortada. Caso contrário, o valor da

variável global commitTimestamp é incrementada, passando o snapshotID da transacção a ter

esse valor. Por fim, todos os valores alterados pela transacção são efectivamente alterados nas

VBoxes e são associados ao snapshotID da transacção. Estas caracterı́sticas tornam este STM

mais eficiente em cenários dominados por transacções que apenas efectuem leituras.

Ao não permitir que nenhuma transacção aceda a um estado inconsistente, este sistema garante

opacity, sendo também caracterizado por isolamento fraco.

2.2.2.7 Deuce

Ao contrário dos outros sistemas já referidos, o Deuce (Korland et al. (2010)) é uma framework

STM Java que permite a utilização de diferentes implementações de protocolos STM, tendo

como principal objectivo o de oferecer uma forma mais simples (e independente de compilador)

de criar e testar novos algoritmos TM. Para tal, para criar um novo STM apenas é necessário

implementar a interface Context, fornecendo as implementações para as várias funções da bi-

blioteca STM. De origem, o Deuce inclui três diferentes implementações da interface Context

(Korland et al. (2010)), sendo uma delas o TL2 já descrito em 2.2.2.5.

O Deuce é visto como não-invasivo por não modificar a JVM e por apenas necessitar de alterações

mı́nimas no código fonte da aplicação. Para tal, o Deuce utiliza anotações Java para indicar que

partes do código devem ser executadas de forma atómica no contexto de uma transacção. Na

Figura 2.6 está representada a framework e as suas componentes:

• a camada da aplicação (application) consiste na aplicação criada pelo programador/utiliza-

dor que apenas teve que ser modificada (pelo programador) com as anotações adicionadas

aos métodos atómicos.

• a camada de runtime faz a orquestração das interacções entre as transacções criadas pela

aplicação do utilizador e o STM a ser utilizado.

• a camada dos STMs, que é representada pela implementação STM que gere as transacções.

• a componente agent intercepta e instrumenta as classes à medida que estas são carrega-

das, de forma a que estas possam ser manipuladas pelo STM subjacente.
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Figura 2.6: Componentes principais da framework Deuce.

2.2.3 Sistemas TM com suporte a aninhamento paralelo de transacções

Até à data foram propostos vários TMs com suporte a aninhamento de transacções. Nesta

secção descrevem-se as principais opções de desenho que caracterizam esses sistemas.

2.2.3.1 Profundidade de Aninhamento

No contexto de aninhamento paralelo, existem diferentes abordagens no aumento do paralelismo

de execução de transacções. A opção descrita até agora, e que é tomada por grande parte das

propostas que suportam aninhamento paralelo de transacções, é a deep nesting (utilizando a

terminologia de Volos et al. (2009)). Neste caso, há um verdadeiro aninhamento paralelo de

transacções no sentido em que várias transacções podem ser criadas por uma transacção, e

executadas em paralelo, não havendo restrições quanto ao nı́vel máximo de aninhamento. Esta

abordagem é seguida nas propostas CWSTM (Agrawal et al. (2008)), PNSTM (Barreto et al.

(2010)) e NesTM (Baek et al. (2010)).

Outra abordagem para o aumento do paralelismo na execução de transacções é o shalow nes-

ting. Nesta abordagem, é possı́vel paralelizar a execução de uma transacção através da criação

sub-tarefas no contexto da transacção. As tarefas podem correr paralelamente, não podendo

no entanto criar novas transacções (sub-transacções). Por esta razão, esta abordagem apenas

permite paralelismo de execução para transacções de topo.

O NePalTM (Volos et al. (2009)), foi o primeiro sistema TM a suportar aninhamento paralelo de

transacções. Para tal, este sistema usa uma abordagem baseada em shalow nesting, estendida

de modo a obter aninhamento de transacções. Este sistema permite que sub-tarefas sejam cria-

das dentro de uma transacção e permite também que essas sub-tarefas criem sub-transacções.

No entanto, as sub-transacções correm em exclusão mútua, ou seja, uma de cada vez. Por esta
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razão, o NePalTM não suporta verdadeiramente aninhamento paralelo de transacções (Barreto

et al. (2010)). Ainda assim, esta abordagem mais simplista é interessante para casos em que

há paralelismo dentro de transacções de topo, mas em que o código paralelo recorre muito

raramente a sub-transacções.

2.2.3.2 Suporte de Leituras Concorrentes

Um suporte eficiente a aninhamento paralelo de transacções torna-se mais complexo quando se

pretende optimizar os acessos sob a forma de leitura, para que várias leituras possam ser feitas

em simultâneo por transacções concorrentes (Barreto et al. (2010)). Assim, algumas propostas

TM, como o PNSTM, consideram todos os acessos como se fossem escritas, não permitindo

que duas transacções concorrentes acedam ao mesmo objecto para leitura.

Outras propostas como o NesTM e o NePalTM fazem distinção entre acessos sob a forma de

leitura e escrita. No NePalTM, define-se um tipo de barreira para escrita, na qual a transacção

tenta adquirir o trinco de leitura (de forma exclusiva), e definem-se dois tipos de barreiras para

leitura que reflectem os dois modos nos quais o sistema pode correr: o modo optimista, no

qual a transacção verifica se alguma transacção detém o trinco de escrita do objecto, mas não

adquire o trinco de leitura do objecto, e o modo pessimista, no qual a transacção adquire o

trinco de leitura no caso de nenhuma transacção deter o trinco de escrita. O NesTM utiliza uma

abordagem semelhante ao modo optimista do NePalTM.

2.2.3.3 Detecção de Conflitos

A forma de como são detectados conflitos tem um impacto directo no desempenho de um sis-

tema TM com suporte a aninhamento de transacções. Uma detecção de conflitos tardia (lazy

conflict detection) realiza uma quantidade de trabalho proporcional à profundidade do aninha-

mento de uma transacção quando esta confirma (Agrawal et al. (2008); Barreto et al. (2010)).

Neste caso, uma sub-transacção de nı́vel L que aceda a um objecto e que confirme, irá ter que

validar esse objecto L vezes (uma vez por cada transacção antecessora). O NesTM segue esta

abordagem na detecção de conflitos leitura-escrita, pelo que apesar de suportar aninhamento

paralelo de transacções sem nı́vel máximo de aninhamento (Secção 2.2.3.1), não é escalável

com o aumento de profundidade do aninhamento. Desta forma, o NesTM é uma solução apenas

adequada para programas que contemplem aninhamento de transacções com pouca profundi-

dade.

O CWSTM e o PNSTM suportam eager conflict detection sendo ambos caracterizados por uma
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detecção de conflitos independente do nı́vel de aninhamento. Em ambos os casos, cada objecto

partilhado mantém uma pilha (stack) de transacções que estão a aceder ao objecto. No topo da

pilha está a última transacção Ti que acedeu ao objecto e ainda não confirmou. Por baixo apenas

podem estar transacções antecessoras de Ti. Neste caso, ao tentar aceder a um objecto, uma

transacção Tj apenas tem de determinar se é sucessora da transacção do topo da pilha.

2.2.4 Sistemas TM distribuı́dos

Assim como já referido numa secção anterior, os STMs distribuı́dos têm o objectivo de ga-

rantir a semântica das transacções num contexto ditribuı́do por forma a permitir replicação e

sincronização dos vários nós desse sistema.

De forma resumida, os STMs distribuı́dos são diferentes dos STMs centralizados no sentido em

que requerem a troca de mensagens entre os vários nós da rede, como forma de os sincronizar,

permitindo assim que haja replicação e consistência entre os nós. Estas mensagens introduzem

custos de execução elevados, estando grande parte do trabalho nesta área relacionado com

protocolos de coerência entre réplicas que permitam reduzir este impacto. Apesar desta ainda

ser uma área pouco explorada, existem já algumas implementações (Bocchino et al. (2008);

Couceiro et al. (2009); Kotselidis et al. (2008); Manassiev et al. (2006)). De seguida descreve-se

uma destas implementações.

2.2.4.1 D2STM

O D2STM (Couceiro et al. (2009)) é um sistema STM distribuı́do cujo principal objectivo é o

de garantir coerência entre os diferentes nós, de uma forma que seja escalável com o número

de nós. Este sistema utiliza uma instância do JVSTM (ver 2.2.2.6) em cada nó, utilizando um

serviço de Atomic Broadcast (Défago et al. (2004)) para trocar mensagens entre os nós. Este

serviço é um serviço fiável que garante a ordenação total das mensagens trocadas entre os nós.

A arquitectura do sistema (em cada nó) pode ser vista na Figura 2.7.

A camada Group Communication Service (GCS) oferece a primitiva de Atomic Broadcast (AB-

cast). A camada de Replication Manager pode ser vista como o núcleo do D2STM pois é esta

camada que implementa o protocolo de coordenação. Esta camada interage por um lado com

a GCS e por outro com a instância local do JVSTM. Finalmente, a camada de topo serve como

uma abstracção que pretende oferecer ao programador a modelo clássico de programação com

STM. Esta camada intercepta as chamadas do nı́vel da aplicação para gerir as transacções da

forma necessária.
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Figura 2.7: Componentes de cada réplica D2STM.

Dada a importância dos protocolos de coerência entre réplicas e o custo introduzido por cada

mensagem enviada, este sistema implementa o protocolo de certificação BFC (Bloom Filter

Certification), que é caracterizado por ser um esquema de certificação sem votação (non-voting

scheme) (Romano et al. (2008)) que utiliza Bloom Filters (Bloom (1970)) no read set enviado

numa mensagem, por forma a reduzir o tamanho dessa mensagem, reduzindo assim a latência

na troca de mensagens.

O D2STM utiliza o facto de o JVSTM garantir que transacções que apenas efectuam leituras

acedem sempre a um estado consistente (ver 2.2.2.6), para não realizar qualquer comunicação

entre nós no caso de uma transacção deste tipo confirmar.

No caso de a transacção que confirma ter efectuado pelo menos uma escrita, é primeiro feita

a validação local pelo JVSTM, por forma evitar ter que executar a certificação remota para uma

transacção que se sabe que vai abortar. Se a transacção passar nesta validação, então a

camada de Replication Manager codifica o read set da transacção num Bloom Filter e faz o

ABcast do Bloom Filter juntamente com o write set da transacção. Ao receber esta mensagem,

e pelo facto do protocolo garantir ordenação total das mensagens (Total Order), cada nó tem

informação suficiente para saber se a transacção confirma (em todos os nós) ou se aborta. Ou

seja, este sistema utiliza um esquema de certificação sem votação, sendo apenas necessária

uma mensagem (que é ABcasted) por cada transacção que tenta confirmar e que efectuou

escritas. Se ao receber uma mensagem, um nó detecta que o seu read set é válido, então a

esta transacção pode confirmar, sendo que todos os nós vão tomar a mesma decisão.
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O facto de se utilizar Bloom Filters aplicados aos read sets implica que poderá ocorrer o pro-

blema dos falsos positivos (i.e. podem ser detectados conflitos que na verdade não existem).

A percentagem de vezes que isto pode ocorrer é normalmente baixa e é parametrizável, sendo

inversa ao tamanho do Bloom Filter para um dado read set.

Assim, este sistema mantém as caracterı́sticas de opacity e isolamento fraco em cada nó ofere-

cidas pelo JVSTM, e garante 1-copy serializability entre diferentes nós.

2.2.5 Aplicações de TM

Para a avaliação de implementações TM, existem já algumas aplicações de avaliação. Estas

aplicações variam deste aplicações triviais como árvores red-black e skiplists (Dice et al. (2006);

Herlihy et al. (2003)), caracterizadas por estruturas simples e por transacções com poucos aces-

sos, a aplicações complexas, que chegam a criar transacções bastante extensas. Nesta secção

descrevem-se alguns dos benchmarks que existem actualmente (STAMP Cao Minh et al. (2008),

Lee-TM Ansari et al. (2008), STMBench7 Guerraoui et al. (2007)) e aplicações reais que foram

pioneiras no uso de TM como forma de sincronização (Atomic Quake Zyulkyarov et al. (2009) e

FénixEDU Carvalho et al. (2008)).

2.2.5.1 STAMP

O STAMP (Cao Minh et al. (2008)) é um benchmark para sistemas TM, constituı́do por oito

aplicações diferentes e diferentes cargas de trabalho (workloads). As aplicações estão imple-

mentadas em C, e utilizam anotações para indicar acessos de memória que requerem instrumentação

no caso de STMs e sistemas hı́bridos. As aplicações do STAMP são representativas de cargas

de trabalho (workloads) reais de vários tipos de aplicações utilizadas em diversas áreas como

engenharia, computação gráfica e aprendizagem. O STAMP pode ser utilizado para avaliar

vários tipos de TMs, incluindo STMs, HTMs e sistemas hı́bridos.

Apesar de cobrir uma vasta área de aplicações, nenhuma das aplicações de STAMP expõe

aninhamento de transacções. No entanto, dada a grande variedade de workloads e operações

de complexidade variável ao longo das várias aplicações (e mesmo dentro de cada uma), este

benchmark pode ser um ponto de partida para o estudo do aninhamento paralelo de transacções.

Além disso, este benchmark oferece configurações apropriadas para a execução de simulações

(Cao Minh et al. (2008)).
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2.2.5.2 Lee-TM

O Lee-TM é um benchmark caracterizado por workloads extensos e realistas, e é baseado no

algoritmo de circuit routing de Lee (Ansari et al. (2008)). O algoritmo recebe pares de pontos

(input) e produz caminhos entre os dois pontos (output), que não se interceptam. Uma das

aplicações contida no STAMP (labyrinth) utiliza o mesmo algoritmo que o Lee-TM. No entanto, o

Lee-TM utiliza inputs reais, tornando esta aplicação mais realista que o labyrinth.

Este benchmark fornece diferentes implementações do algoritmo, entre as quais existem implementações

com trincos e implementações com transacções. Desta forma, o Lee-TM permite fazer uma

comparação directa entre as versões que utilizam transacções e as que utilizam trincos. Nas

implementações com transacções, cada tentativa de estabelecer um caminho é tratada como

uma transacção. Ao estabelecer o caminho entre dois pontos, a transacção irá tentar fazer a

confirmação. Se entretanto outros caminhos foram estabelecidos por outras transacções que

fizeram confirmação, esta transacção irá abortar se algum destes novos caminhos interceptar

com este. Apesar das implementações com transacções serem caracterizadas por transacções

extensas, estas exibem vários padrões de acesso regulares: cada transacção começa por ler

um número elevado de localizações (procurando caminhos adequados) e depois escreve num

número pequeno destas localizações (descrevendo assim um caminho). Além disso, este ben-

chmark utiliza objectos bastante simples.

O Lee-TM é mais simples e menos variável que outras aplicações e não contempla aninhamento

de transacções pelo que é menos interessante para o estudo de aninhamento paralelo. Além

disso, nesta aplicação é utilizado o early-release durante uma transacção por forma a reduzir o

seu read set, retirando assim a informação de leituras que se sabe que não vão ser repetidas.

Este tipo de operação não foi implementado no simulador por não ser trivial e por poder violar o

critério opacity (ver 2.1.1.3).

2.2.5.3 STMBench7

O STMBench7 (Guerraoui et al. (2007)) é um benchmark implementado em Java, e foi adap-

tada do 007 (Carey et al. (1993)), um benchmark de bases de dados desenhada para comparar

sistemas de bases de dados orientados a objectos. É caracterizado por workloads que preten-

dem ser representativos de aplicações orientadas a objectos, realistas e complexas, destinadas

a testar implementações STM. O STMBench7 contempla uma grande variedade de operações

(desde operações pequenas que apenas efectuam leituras, a operações longas e complexas

que modificam muitos objectos) e workloads (desde workloads dominados por transacções que

apenas lêem, a workloads dominados por transacções que fazem bastantes modificações). A
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estrutura de dados utilizada no STMBench7 é bastante grande, sendo maior que qualquer um

dos outros benchmarks apresentados.

Este benchmark não contempla aninhamento de transacções. No entanto, em Volos et al. (2009)

é feita uma adaptação deste benchmark (mais propriamente do 007) para expor aninhamento

paralelo de transacções. Esta versão, escrita em C++, foi utilizada para avaliar o NePalTM.

Por este motivo, o STMBench7 também oferece um bom ponto de partida para o estudo do

aninhamento paralelo de transacções.

2.2.5.4 Atomic Quake

O Atomic Quake (Zyulkyarov et al. (2009)) é um servidor de um jogo multi-jogador no qual se

adaptou uma versão baseada em trincos para passar a utilizar transacções como forma de

sincronização de tarefas. A implementação resultante é constituı́da por 27 400 linhas de código

C, distribuı́das por 56 ficheiros. No código são identificados 61 blocos atómicos (i.e. blocos que

são executados por transacções), sendo que a maioria está no caminho crı́tico da aplicação.

Dentro de cada bloco atómico podem-se realizar operações I/O e chamadas de sistema. Nesta

aplicação, observa-se:

• Transacções com grande ou pequena duração com grandes e pequenos read sets e write

sets;

• Transacções aninhadas que chegam a um nı́vel de profundidade de 9 nı́veis durante uma

execução;

• Casos em que o tratamento de erros e recuperação é feito dentro de transacções;

• Casos onde os dados são acedidos dentro e fora do contexto de transacções.

Por estas razões esta aplicação permite testar várias caracterı́sticas de uma implementação TM.

Em particular, esta aplicação permite testar o aninhamento de transacções. No entanto, dada a

maior complexidade desta aplicação e dadas algumas limitações do simulador descritas mais à

frente, esta aplicação não é um ponto de partida ideal para este trabalho.

2.2.5.5 FénixEDU

O FénixEDU (Carvalho et al. (2008)) é uma aplicação Web, utilizada actualmente pelo Instituto

Superior Técnico, onde dá suporte a várias actividades académicas. Este sistema começou

como uma tı́pica aplicação Web, com a camada aplicacional implementada em Java e a camada
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de dados armazenada num SGBD (Sistema Gestor de Base de Dados) relacional. Como des-

crito em Carvalho et al. (2008), dada a natureza transaccional das operações realizadas pelo

FénixEDU, esta aplicação foi adaptada para utilizar mecanismos transaccionais no suporte às

operações do sistema.

O FénixEDUv2 utiliza um sistema de Memória transaccional distribuido (ver 2.2.4) baseado no

JVSTM (ver 2.2.2.6). A principal razão para a utilização de JVSTM no sistema FénixEDUv2 foi

o facto de o número de transacções que apenas efectuam leituras (read-only) ultrapassar larga-

mente o número de transacções que escrevem. Assim, pode-se tirar partido da caracterı́stica do

JVSTM de permitir a execução concorrente e sem conflitos de transacções que apenas efectuam

leituras.

Pelo facto de este sistema contemplar transacções complexas com vários acessos à base de

dados, poderá eventualmente vir a ser um caso de estudo de utilização de aninhamento de

transacções. No entanto, dadas as suas caracterı́sticas não é adequado a este trabalho.

2.2.5.6 Sync-gallery

Em Rossbach et al. (2010) é descrito o sync-gallery, um projecto de programação em Java

atribuı́do a alunos de uma disciplina de sistemas operativos. Este projecto tinha como objectivo

a familiarização dos alunos com a programação concorrente. Neste programa, vários atiradores

(tarefas) podem disparar/pintar alvos individuais (objectos partilhados). Cada atirador apenas

pode pintar um alvo de cada vez e apenas se este estiver limpo. Por outro lado, é necessário

efectuar a limpeza dos alvos quando todos os alvos já foram pintados, sendo que só uma tarefa

o pode fazer de cada vez. Dada a lógica do programa poderão eventualmente ser realizadas

várias operações em paralelo.

Por forma a garantir a correcção da execução, de acordo com as regras descritas, os alunos

tiveram que sincronizar os acessos aos objectos partilhados. Para tal os alunos tiveram de

desenvolver diferentes versões deste programa: com trincos e com transacções.

Este programa é menos relevante para este trabalho dada a sua simplicidade, apesar de poder

servir como ponto de partida.

2.2.5.7 Resizable Hash-Table

Em Agrawal et al. (2010) é descrito uma aplicação que é utilizada para avaliar uma implementação

de trincos - Helper Locks. Os Helper Locks são uma variante dos trincos clássicos que suporta

aninhamento paralelo.



2.3. SUMÁRIO E DISCUSSÃO CRÍTICA 47

Esta aplicação consiste em fazer várias inserções numa Hash-Table que, ao atingir um limite

de densidade, efectua uma operação de aumento de capacidade. Esta operação é complexa e

consiste em:

• Adquirir os trincos de todos os buckets;

• Precorrer todos os buckets para calcular o tamanho actual da tabela;

• Criar uma nova tabela com maior capacidade;

• Inserir os elementos na nova através da função de dispersão.

Esta aplicação expõe aninhamento paralelo ao permitir que as sub-operações da operação de

aumento de capacidade, possam ser feitas em paralelo. No entanto, pelo facto de esta operação

raramente ocorrer, esta aplicação poderá não oferecer o melhor cenário para estudar o aninha-

mento paralelo de transacções.

2.3 Sumário e Discussão Crı́tica

Neste capı́tulo começou-se por introduzir os conceitos principais a este trabalho. Foram des-

critas as principais opções de desenho para sistemas TM, e foram apresentadas algumas das

implementações mais relevantes. Foram também descritas em maior pormenor algumas ca-

racterı́sticas mais relevantes e especı́ficas a sistemas com suporte aninhamento paralelo de

transacções. Neste capı́tulo, foi ainda apresentada em maior pormenor a área dos STMs dis-

tribuı́dos, tendo sido descrito um sistema actual. Por fim, fez-se a descrição de algumas das mais

relevantes aplicações e bancadas experimentais baseadas em TM, que poderão ser utilizadas

para avaliar implementações TM com suporte a aninhamento paralelo.

Esta descrição do trabalho relacionado revela que existe ainda muito pouco trabalho na área

do suporte ao aninhamento paralelo de transacções em geral, sendo que no caso de sistemas

distribuı́dos ainda não há qualquer trabalho feito.
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Capı́tulo 3

Simulador

Este capı́tulo descreve o simulador implementado e utilizado para simular e avaliar execuções

de programas com aninhamento paralelo de transacções. Essencialmente, o simulador é com-

posto por duas componentes como pode ser visto na Figura 3.8: A componente de profiling e a

componente de simulação.

Aplicação Cliente

Profiler

SimuladorParâmetros

Informação de 
Execução

Figura 3.8: Componentes do simulador.

A componente de profiling é descrita em maior pormenor na secção 3.1, e é responsável por

produzir informação sobre a execução de uma dada aplicação cliente, que depois é utilizada

pela componente de simulação descrita na secção 3.2. A componente de simulação recebe

como argumentos (inputs) a informação fornecida pelo profiler e um conjunto de parâmetros que

especificam as caracterı́sticas da execução (ver secção 3.2). Assim, cada simulação realizada

49
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é feita em duas fases:

• a primeira fase consiste em correr o programa a testar, e extrair informação da execução

com recurso à ferramenta de profiling. Esta fase é não-determinı́stica no sentido em que

diferentes execuções com os mesmos parâmetros podem produzir resultados diferentes.

• a segunda fase consiste em utilizar a informação obtida na primeira fase para simular dife-

rentes tipos de execução consoante os parâmetros de entrada. Esta fase é determinı́stica

exceptuando nos casos em que se considera a polı́tica de gestão de conflitos Randomized

(ver 3.2.4.4).

De seguida, é feita a descrição de cada uma das componentes e no fim é feito o sumário deste

capı́tulo.

3.1 Componente de Profiling

A componente de profiling utilizada foi implementada com base numa das ferramentas disponi-

bilizadas pela framework Valgrind (Nethercote & Seward (2007)). Especificamente, foram feitas

alterações à ferramenta Lackey.

O Valgrind é uma framework de instrumentação binária dinâmica (em inglês dynamic binary

instrumentation - DBI), desenhada para construir ferramentas de análise binária dinâmica (em

inglês, dynamic binary analysis - DBA). A distribuição do Valgrind inclui já várias ferramentas,

sendo a mais popular a ferramenta Memcheck (Seward & Nethercote (2005)).

3.1.1 Arquitectura Básica

As ferramentas do Valgrind são programadas em C e são vistas como plug-ins em relação ao

núcleo do Valgrind. Assim, de ferramenta para ferramenta, o Valgrind mantém toda a sua es-

trutura mudando apenas um plug-in. O objectivo principal de uma ferramenta é instrumentar os

fragmentos de código passados pelo núcleo do Valgrind. Assim, criar uma nova ferramenta com

base no Valgrind consiste apenas em implementar um conjunto de funções responsáveis por

adicionar novo código ao código do cliente. Todas as outras operações são feitas pelo núcleo,

não havendo assim necessidade de o programador ter de lidar com os problemas mais difı́ceis

na criação de uma ferramenta de DBA.
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3.1.2 Visão geral de uma execução

O Valgrind utiliza uma técnica de recompilação binária dinâmica por forma a instrumentar o

código de um programa cliente em tempo de execução. Assim, ao começar uma execução, o

programa cliente é carregado para o mesmo processo que corre a ferramenta em utilização, e o

seu código de máquina é recompilado, um bloco de cada vez, de uma forma just-in-time (JIT).

Ou seja, durante uma execução, ao tentar executar um determinado bloco, verifica-se se o bloco

já foi traduzido. Se já tiver sido traduzido é carregado e executado. Se ainda não tiver sido

traduzido, é feita a sua tradução on demand. Cada um destes blocos é um superbloco (um bloco

de código com uma entrada e múltiplas saı́das).

O processo de tradução de cada bloco envolve 8 fases, sendo que apenas a fase de instrumentação

é feita pela ferramenta, todas as outras são feitas pelo núcleo. Cada bloco de código é traduzido

para uma representação intermediária (IR) interna ao Valgrind, pelo núcleo do Valgrind. Por sua

vez, o núcleo passa o bloco traduzido à ferramenta para que esta o instrumente. Cada ferra-

menta instrumenta o código de forma especı́fica, efectuando as adições especificadas pelo pro-

gramador. Depois desta fase de instrumentação, o bloco já instrumentado é devolvido ao núcleo

do Valgrind, que se encarrega de retraduzir o bloco para código de máquina. Esta tradução é

guardada para ser reutilizada se necessário (um superbloco pode ser executado total ou parci-

almente múltiplas vezes). Desta forma, nenhuma parte do código original do programa cliente

chega a ser executado.

3.1.3 Ferramenta Lackey

A ferramenta modificada para este trabalho foi a ferramenta Lackey, disponibilizada com a distribuição

Valgrind. A Lackey é uma ferramenta simples que faz algumas medições básicas sobre o pro-

grama cliente, através da instrumentação do código. O objectivo desta ferramenta é servir como

exemplo na criação de ferramentas através do Valgrind.

A técnica utilizada neste trabalho consistiu em instrumentar cada bloco do código cliente com

funções callback que são executadas quando o bloco for executado. Estas funções escrevem

para um ficheiro de saı́da informação sobre cada bloco executado sobre a forma de um elemento

XML, de forma a que todo o ficheiro de saı́da seja um documento XML com informação sobre

todos os blocos executados. Sobre cada bloco, é obtida a seguinte informação:

• o número de instruções que compõem o bloco;

• quais os acessos feitos pelo bloco, distinguindo entre leitura e escrita e especificando o

endereço acedido;
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• caso detecte a utilização de uma palavra-chave (keyword). As palavras-chave são explica-

das mais à frente.

Em anexo (A.1) pode ser visto um exemplo do output de um bloco que compõe um documento

XML.

Por forma a poder efectuar simulações com base nesta informação, optou-se por fazer estu-

dos baseados em execuções sequenciais (i.e. com apenas uma tarefa em execução). As-

sim, para poderem ser simuladas as execuções de várias tarefas, são utilizadas as funções

LIBDJG_THREADFORK() e void LIBDJG_ENDTHREAD() no código cliente como forma de deli-

mitar partes do código que deverão ser executadas por tarefas diferentes durante a simulação.

Estas funções são detectadas como palavras-chave pelo Lackey e o seu nome é indicado no ele-

mento <function> de cada bloco (ver A.1). Da mesma forma, são utilizadas palavras-chave

para:

• efectuar o join de tarefas;

• delimitar transacções;

• criar zonas de execução paralela de transacções; e

• delimitar secções de código que deverão ser executadas em diferentes nós no caso de se

tratar da simulação de uma execução distribuı́da.

No anexo A.2, estão representadas todas as funções de simulação, chamadas pelo código do

programa cliente. Por fim, em 3.1 é mostrada uma função simples de um programa que cria uma

transacção durante a sua execução.

1 i n t funcEx ( e s t r u t u r a e x t 2 * data )

2 {

3 i n t i t e r a = 0;

4 LIBDJG ATOMICSTART ( ) ;

5 for ( i t e r a = 0; i t e r a < 3; i t e r a ++){

6 data [ i t e r a ] . va l1 = i t e r a ;

7 data [ i t e r a ] . va l2 = i t e r a + 1;

8 }

9 LIBDJG ATOMICCOMMIT ( ) ;

10 }

Listing 3.1: Função simples que cria uma transacção. O ciclo for será simulado como tendo sido

executado no contexto de uma transacção.
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3.2 Componente de Simulação

Nesta secção é descrito o simulador implementado, o modelo do sistema, as diferentes polı́ticas

de detecção e gestão de conflitos implementadas e por fim as execuções em ambientes dis-

tribuı́dos.

O simulador foi implementado em Java e recebe como argumentos um documento XML obtido

a partir da ferramenta de profiling, e um conjunto de parâmetros que definem:

• o tipo de execução: local ou distribuı́da;

• a polı́tica de detecção de conflitos;

• a polı́tica de gestão de conflitos;

• o número de núcleos do processador;

• a latência na troca de mensagens entre nós (numa simulação distribuı́da);

• o número de nós (numa simulação distribuı́da).

O simulador utiliza a informação de execução que obteve a partir do documento XML para si-

mular essa execução através de um processador simulado. Este simulador utiliza o número

de instruções como métrica para definir o custo de execução. Ou seja, para este simulador, o

custo de execução de um bloco é dado pelo número de instruções que o compõem. O custo

de execução final é dado pela soma do custo de execução de todos os blocos no caso de uma

execução sequencial (i.e. sem divisão de trabalho por tarefas concorrentes).

No fim de uma simulação, o simulador produz um resultado que inclui a duração da execução,

com base no número de instruções máquina executadas, e o número de transacções abortadas

durante essa execução.

3.2.1 Propriedades do Sistema

O simulador pretende simular um sistema TM que garante opacity (ver 2.1.1.3) e é caracterizado

por isolamento fraco (ver 2.2.1.2) entre transacções. Resumindo, o simulador apenas detecta

acessos concorrentes entre código transaccional (i.e. entre transacções) e, para além de garantir

que as várias transacções de uma execução são serializáveis (2.1.1.1), também garante que

nenhuma transacção (quer acabe por confirmar ou abortar) acede a estados inconsistentes.

Para simulações de execuções em ambientes distribuı́dos, é simulado um sistema distribuı́do

que garante 1-copy serializability das várias leituras e escritas feitas pelos vários nós. Desta
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forma, assegura-se que a história da execução das transacções nos vários nós é equivalente à

história da execução das transacções em apenas um dos nós.

A forma de como são garantidas estas propriedades é descrita nos pontos seguintes.

3.2.2 Arquitectura e Funcionamento do Sistema

O simulador foi implementado de forma a poder testar várias caracterı́sticas de uma implementação

TM com suporte a aninhamento paralelo de transacções. Assim, o simulador foi implementado

de uma forma modular, por forma a poder contemplar vários algoritmos de detecção e gestão

de conflitos, bem como simular diferentes tipos de sistemas TM, diferentes máquinas e em am-

bientes distribuı́dos ou centralizados. O diagrama de classes simplificado do simulador está

representado em anexo A.22.

O algoritmo de simulação de uma execução é constituı́do por duas fases principais: a fase de

construção da execução, e a fase de execução. De seguida são descritas as duas fases.

3.2.2.1 Fase de Construção da Execução

Ao iniciar uma execução, o simulador executa a função generateData() para, a partir do

documento XML de input e dos parâmetros fornecidos pelo utilizador, incializar a informação

necessária à execução da simulação. Com os parâmetros fornecidos pelo o utilizador, define-

se:

• o tipo de execução. Ou seja, define-se se a execução contempla aninhamento plano ou

aninhamento fechado de transacções, e se permite aninhamento paralelo de transacções

sempre que possı́vel.

• as caracterı́sticas do objecto da classe UnderlyingTM (ver A.22). Neste objecto é definida

se a execução é local ou distribuı́da, sendo neste caso definida também a latência e o

número de nós. Este tipo de execução será discutido em pormenor na secção 3.2.5.

• o tipo do detector de conflitos (ConflictDetector). Os diferentes detectores de conflitos

implementados são descritos na secção 3.2.3.

• o tipo do gestor de conflitos (ConflictManager). Os diferentes gestores de conflitos imple-

mentados são descritos na secção 3.2.4.

Com o documento XML de input, cria-se uma árvore de execução de tarefas e uma árvore de

execução de transacções. Para tal, é feita a interpretação (parsing) do documento, bloco a
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bloco, adicionando-se cada bloco à sua tarefa e transacção correspondente. Cada bloco contém

a informação sobre quais os acessos de memória feitos e também o custo associado à execução

do bloco. Para o simulador, o custo de execução do bloco é dado pelo número de instruções

desse bloco.

A forma como são criadas estas árvores de execução baseia-se na forma como é criado o

documento XML descrita na secção 3.1.3. Resumindo, o simulador sabe que todos os blocos

descritos no documento XML foram efectivamente executados de forma sequencial. Assim, ao

começar a execução, inicializa-se a árvore de tarefas arvoreT com uma tarefa de topo T0, e a

árvore de transacções arvoreTx com uma transacção de topo Tx0. A tarefa de topo T0 representa

a tarefa principal (main thread) do programa a executar, e a transacção de topo Tx0 representa

o código não-transaccional.

À medida que vão sendo lidos novos blocos, estes são adicionados à tarefa activa e à transacção

activa, que no inı́cio são as do topo (T0 e Tx0) das respectivas árvores. Sempre que for encon-

trada a palavra THREADFORK ou THREADFORKJOIN (ver A.2) durante a fase de parsing, é criada

uma nova tarefa que é adicionada a arvoreT como sendo descendente da tarefa activa. De se-

guida, esta nova tarefa passa a ser a tarefa activa. Na Figura 3.9 é representada uma árvore

de tarefas no qual a tarefa de topo T0 cria uma tarefa T1. Assim, a partir deste ponto, todos

os novos blocos lidos são adicionados à nova tarefa T1. Sempre que for encontrada a palavra

ENDTHREAD, altera-se a tarefa activa, passando a ser a sua própria tarefa pai. Na Figura 3.9, T0

volta a ser a tarefa activa, passando todos os novos blocos a serem adicionados a esta tarefa.

O simulador não impõe um limite máximo para a altura da árvore criada.

T0

T1

Figura 3.9: Árvore composta de uma tarefa T0 e
uma subtarefa T1.

T0

T1 T2

Figura 3.10: A tarefa T0 lança duas tarefas: T1

e T2.

Ao voltar a ser criada uma nova tarefa T2 (com THREADFORK ou THREADFORKJOIN), esta passa

a ser a nova tarefa activa e é adicionada a arvoreT como subtarefa da anterior tarefa activa

(neste caso T0). Este caso está representado na Figura 3.10. Durante esta fase, pode ainda

ser encontrada a palavra JOIN, sendo que neste caso, a tarefa activa é assinalada como tendo

que esperar pelas subtarefas que criou (essas subtarefas terão sido explicitamente criadas com
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a palavra THREADFORKJOIN). Este caso será especificado na secção 3.2.2.2.

No caso da árvore de transacções arvoreTx, as palavras ATOMICSTART e ATOMICCOMMIT

delimitam uma transacção de forma semelhante ao caso das tarefas, sendo que neste caso

também não há um limite máximo para a altura da árvore criada. Como já foi referido, no caso

das transacções começa-se por criar uma transacção de topo que representa o código não-

transaccional (Tx0). Assim, todos os blocos que se executam fora de um bloco delimitado por

ATOMCISTART e ATOMICCOMMIT são blocos não-transaccionais e, como tal, são adicionados à

transacção de topo Tx0.

Por forma a indicar de forma explı́cita as zonas onde poderá ocorrer aninhamento paralelo de

transacções, foram criadas as palavras PARALLELSTART e PARALLELEND que delimitam uma

zona na qual todas as transacções criadas podem eventualmente vir a ser executadas em pa-

ralelo. Na Figura 3.11 observa-se um caso em que a transacção Tx1, cria duas subtransacções

(Tx2 e Tx3) que podem ser executadas em paralelo.

Tx0

Tx1 Tx4

Tx2 Tx3

Figura 3.11: Árvore de execução de transacções. Neste caso, há aninhamento paralelo entre
Tx2 e Tx3.

A palavra NEWNODE indica que desse ponto em diante, todos os blocos executados deverão ser

adicionados a um novo nó. Assim, neste ponto é criado um novo nó, sendo automaticamente cri-

adas novas árvores de execução para esse nó. As palavras DPARALLELSTART e PARALLELEND

são utilizadas para delimitar uma zona onde as transacções podem correr em paralelo, podendo

inclusive vir a ser executadas num nó diferente. Este tipo de execuções será descrito em por-

menor na secção 3.2.5.

Para além das duas árvores de execução criadas nesta fase, é criada também uma associação

entre elas. Para tal, a cada nova transacção criada (e consequentemente adicionada a arvoreTx)

é criada uma associação com a tarefa activa, que indica que a tarefa activa foi responsável pela

criação da transacção activa. As árvores das figuras 3.10 e 3.11 seriam criadas na simulação

do programa descrito em 3.2.
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1 i n t main ( )

2 {

3 i n t i t e r a = 0;

4 e s t r u t u r a e x t 2 * data = createNewData ( ) ;

5

6 LIBDJG THREADFORK ( ) ; / / c r i a a t a r e f a T1

7 func0 ( ) ;

8 LIBDJG ENDTHREAD ( ) ;

9

10 LIBDJG THREADFORK ( ) ; / / c r i a a t a r e f a T2

11 LIBDJG ATOMICSTART ( ) ; / / c r i a a transaccao Tx1

12 func1 ( data ) ;

13 LIBDJG ATOMICCOMMIT ( ) ;

14 LIBDJG ATOMICSTART ( ) ; / / c r i a a transaccao Tx4

15 for ( i t e r a = 0; i t e r a < 3; i t e r a ++){

16 data [ i t e r a ] . va l1 = i t e r a ;

17 data [ i t e r a ] . va l2 = i t e r a + 1;

18 }

19 LIBDJG ATOMICCOMMIT ( ) ;

20 LIBDJG ENDTHREAD ( ) ;

21

22 LIBDJG JOIN ( ) ;

23 return 0;

24 }

25

26 i n t func1 ( e s t r u t u r a e x t 2 * data )

27 {

28 LIBDJG PARALLELSTART ( ) ;

29 LIBDJG ATOMICSTART ( ) ; / / c r i a a transaccao Tx2

30 func2 ( data ) ;

31 LIBDJG ATOMICCOMMIT ( ) ;

32 LIBDJG ATOMICSTART ( ) ; / / c r i a a transaccao Tx3

33 func3 ( data ) ;

34 LIBDJG ATOMICCOMMIT ( ) ;

35 LIBDJG PARALLELEND ( ) ;

36 return 0;

37 }

Listing 3.2: Função simples que cria diferentes tarefas e várias transacções.

Neste caso, ter-se-ia a seguinte correrpondência: T2 cria Tx1 e Tx4, sendo que Tx1 é composta

pelas subtransacções Tx2 e Tx3. Tx1 e Tx4 são sequenciais (i.e. Tx4 é executada depois de Tx1,

pela tarefa T2). As tarefas T0 e T1 apenas executam código não-transaccional pelo que apenas

estão associadas a Tx0. Pelo facto de Tx2 e Tx3 poderem vir a ser executadas em paralelo,
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poderão eventualmente vir a ser executadas em tarefas diferentes na fase de execução descrita

na próxima secção.

3.2.2.2 Fase de Execução

Depois de ter gerado as estruturas base (as árvores de tarefas e de transacções), o simulador

utiliza-as na fase de execução ao executar a função simulate(). O algoritmo simplificado

desta função pode ser visto em anexo (A.3).

Nesta fase, começa-se por criar duas listas: a lista de tarefas activas e a lista de transacções ac-

tivas. Inicialmente, adiciona-se à lista de tarefas activas todas as tarefas de topo de todos os nós

(i.e. as main threads de todos os nós). Para tornar a descrição mais clara, considere-se primeiro

uma execução com apenas um nó. Neste caso, apenas uma tarefa de topo é adicionada à lista

de tarefas activas. Ao ter a lista de tarefas activas inicializada, avança-se para o ciclo principal

(o ciclo while iniciado na linha 8 do anexo A.3). Este é o ciclo responsável pela simulação, e só

termina quando a lista de tarefas activas estiver vazia, ou seja, quando todas as tarefas tiverem

terminado de executar.

De uma forma resumida, a simulação consiste em ir adicionando bloco a bloco (um bloco por

cada iteração) ao processador. Ao adicionar um bloco, adiciona-se o valor do custo desse bloco

ao relógio do processador. O relógio do processador representa o número de instruções proces-

sadas, e é a métrica utilizada neste simulador como forma de indicar o custo de uma execução.

Numa simulação de um processador com vários núcleos, cada núcleo tem o seu próprio relógio.

Neste caso, à medida que vão sendo criadas subtarefas, estas vão sendo distribuı́das pelos

vários núcleos de forma a aproveitar ao máximo as capacidades de multiprocessamento do pro-

cessador. Assim, cada nova tarefa a ser lançada, irá ser executada no núcleo mais livre (medido

em termos do número de tarefas que está a executar).

A cada iteração, é adicionado o próximo bloco de acordo com a tarefa onde este se executa.

Assim como os núcleos, as tarefas também mantém um relógio que é incrementado a cada

bloco executado. Por forma a poder simular uma execução de tarefas concorrente, executa-se,

a cada iteração, o próximo bloco da tarefa que tiver o menor valor do relógio. Desta forma, se as

tarefas T0 e T1 forem as únicas activas, o próximo bloco a ser executado vai ser o próximo bloco

da tarefa com menor valor de relógio. No caso da Figura 3.12, a tarefa T0 iria ver o seu próximo

bloco a ser executado/adicionado ao núcleo N1 na próxima iteração.

À medida que vão sendo criadas novas tarefas, estas vão sendo distribuı́das pelos vários

núcleos do processador, da forma já indicada. Não há um limite para o número máximo de

tarefas em execução pelo que é possı́vel que várias tarefas se executem num mesmo núcleo ao
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B_id = 2

T0

Tx0

B_id = 1

T0

Tx0

Ti    _

N1 N2 N3

...

B_id = 44

T1

Tx0

N4

Tf    _

Figura 3.12: Representação de parte de uma simulação com duas tarefas concorrentes. O facto
de os blocos pertencerem à transacção Tx0 indica que são blocos não-transaccionais.

mesmo tempo, como demonstrado na Figura 3.13.

B_id = 203

T4

Tx0

B_id = 1

T0

Tx0

Ti    _

N1 N2 N3

...

B_id = 44

T1

Tx0

N4

Tf    _

B_id = 98

T2

Tx0

B_id = 99

T2

Tx0

B_id = 149

T3

Tx0

B_id = 150

T3

Tx0

Figura 3.13: Representação de parte de uma simulação com cinco tarefas concorrentes. Neste
caso, as tarefas T0 e T4 são executadas no mesmo núcleo (N1).

Quando for executado o último bloco de uma tarefa, esta é dada como terminada e é retirada da

lista de tarefas activas (linhas 11-13 do anexo A.3).

À medida que novos blocos de uma dada tarefa vão sendo executados, estes podem ser espe-

ciais em relação à sincronização com outras tarefas:

• o bloco de uma tarefa T1 pode ser responsável por lançar uma nova tarefa T2. Neste ponto,

a tarefa T2 é adicionada à lista de tarefas em execução e o relógio de T2 é inicializado com

o valor actual do relógio de T1. Desta forma, a partir deste momento, a tarefa T2 passa

a ser executada de forma concorrente com a tarefa T1 e com quaisquer outras tarefas

activas.

• o bloco de uma tarefa T1 pode ser um bloco de JOIN. Neste caso, T1 pára a sua execução,

ficando à espera das suas subtarefas. Enquanto estiver no estado de espera, o relógio da

tarefa vai aumentando ao longo das iterações, mas não são executados novos blocos. A
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informação sobre quais as subtarefas pelas quais T1 terá que esperar é obtida a partir da

árvore de tarefas construı́da na fase anterior. Assim que as suas subtarefas terminarem

de executar, T1 irá prosseguir assim que for a sua vez de executar o próximo bloco.

Se um dado bloco for detectado como sendo transaccional (linha 16 do anexo A.3), é adicio-

nada a respectiva transacção à lista de transacções activas, caso seja o primeiro bloco dessa

transacção.

Ao longo da simulação é feita a detecção de conflitos entre a transacção em execução (transacção

atacante) e as restantes transacções activas (transacções vı́timas) que não são suas ante-

cessoras. A detecção de conflitos é apenas feita entre transacções (como já foi referido na

secção 3.2.1, simula-se uma implementação TM caracterizada por isolamento fraco). Os pontos

onde a detecção é feita dependem do detector de conflitos utilizado. Este aspecto será descrito

em pormenor na secção 3.2.3.

No caso de ser detectado um conflito entre a transacção em execução e outras transacções

activas, é feita a resolução de conflitos de acordo com o gestor de conflitos. Este aspecto é

descrito em pormenor na secção 3.2.4.

Depois de se executarem todos os blocos de uma transacção, é executado o método commit(),

confirmando assim a transacção. Uma transacção que chega a este ponto já tem garantida a ine-

xistência de conflitos (a detecção e resolução de conflitos é feita sempre antes da confirmação).

Ao confirmar, a transacção é removida da lista de transacções activas. Se a transacção que

termina é uma transacção de topo, a tarefa que a executou passa a executar código não tran-

saccional. Se a transacção for uma subtransacção, o seu read set e o seu write set são adicio-

nados aos respectivos da transacção pai. A respectiva tarefa passa assim a executar o código

da transacção pai.

No fim da simulação, o estado final do sistema é utilizado para a avaliação da execução. Assim,

no final da simulação utilizam-se os valores dos relógios dos vários núcleos do processador para

determinar o custo da execução. Desses núcleos, aquele que tiver o relógio mais avançado é

o que dita o custo final da execução, pois foi aquele que terminou a execução. Este custo é no

fim convertido para tempo com base nas caracterı́sticas do(s) processador(es) simulado(s), da

forma descrita na secção 3.2.7.

No fim da simulação também se obtém o número de transacções abortadas ao longo da execução.
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3.2.3 Polı́ticas de Detecção de Conflitos

Como já referido, diferentes polı́ticas de detecção de conflitos foram implementadas neste simu-

lador. Nas seguintes secções, são descritas essas polı́ticas, sendo também descrita a forma de

como essas polı́ticas permitem garantir opacity.

3.2.3.1 Detecção de Conflitos Optimista

A detecção de conflitos optimista (ver secção 2.2.1.7) é caracterizada por fazer a detecção de

conflitos apenas em tempo de confirmação. Assim, o detector de conflitos optimista implemen-

tado apenas faz a detecção de conflitos na iteração que executa o último bloco da respectiva

transacção. A detecção de conflitos é feita entre a transacção em execução e todas as ou-

tras transacções activas que não são antecessoras desta. Para este detector de conflitos, duas

transacções activas (ou seja, duas transacções que estão em execução e portanto ainda não

foram confirmadas) estão em conflito se:

• algum dos objectos escritos pela transacção atacante tiver sido lido pela transacção vı́tima;

• algum dos objectos escritos pela transacção atacante tiver sido escrito pela transacção

vı́tima;

• algum dos objectos lidos pela transacção atacante tiver sido escrito pela transacção vı́tima.

Ao impor estas restrições, um sistema que suporte versionamento de objectos como o des-

crito na secção 2.2.2.6 garante que nenhuma transacção acede a um estado inconsistente do

sistema, garantindo assim opacity.

3.2.3.2 Detecção de Conflitos Pessimista

A detecção de conflitos pessimista é caracterizada por fazer a detecção de conflitos em tempo

de acesso (ver secção 2.2.1.7). Assim, ao efectuar pela primeira vez um acesso a um dado

objecto (i.e. ao ser executado pela primeira vez um bloco que acede a um dado objecto), é feita

a detecção de conflitos. Neste ponto, verifica-se se alguma outra transacção activa, que não é

antecessora desta transacção, acedeu a esse objecto de uma forma conflituante. Considera-se

conflito se:

• a transacção atacante aceder a um objecto para escrita que já foi acedido para leitura por

uma transacção activa;
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• a transacção atacante aceder a um objecto para escrita que já foi acedido para escrita por

outra transacção activa;

• a transacção atacante aceder a um objecto para leitura que já foi acedido para escrita por

outra transacção activa.

Ao impor estas restrições, garante-se sempre que nenhuma transacção consegue aceder a

um estado inconsistente do sistema, uma vez que, se uma transacção Tx1 tentar aceder a um

objecto de uma forma que possa invalidar outra transacção Tx2, Tx1 irá ter noção desse conflito,

sendo este resolvido de acordo com o gestor de conflitos. Desta forma, garante-se opacity.

3.2.4 Polı́ticas de Gestão de Conflitos

Neste trabalho foram também implementadas diversas polı́ticas de gestão de conflitos. Um

gestor de conflitos é responsável por resolver os conflitos entre transacções, através do aborto

ou da retardação de uma das transacções. Para os casos em que se utiliza um detector de

conflitos optimista, apenas se podem resolver conflitos através do aborto de transacções pelo

que algumas das polı́ticas de gestão de conflitos apresentadas apenas podem ser utilizadas com

um detector de conflitos pessimista. De seguida, descrevem-se as várias polı́ticas de gestão de

conflitos implementadas.

3.2.4.1 Default

O gestor de contenção Default é utilizado com ambas as polı́ticas de detecção de conflitos

(pessimista e optimista). Este gestor de contenção estabelece prioridades entre transacções

através do custo de execução de cada transacção no momento de conflito. O custo de execução

é dado pelo número de instruções executadas dentro da transacção, no momento do conflito. Até

à data, não foram propostas polı́ticas de gestão de contenção baseadas nesta métrica. Assim,

utiliza-se este gestor de contenção especialmente como base de comparação entre gestores

de contenção e entre polı́ticas de detecção de conflitos. Ao utilizar o custo de execução, que

é utilizado para fazer os cálculos do tempo total de execução, este gestor de conflitos resolve

conflitos entre duas transacções, ao abortar sempre a transacção com menor custo de execução

(logo vai desperdiçar sempre o mı́nimo trabalho).

Poderão haver casos em que uma tarefa atacante está em conflito com duas ou mais vı́timas

(no caso de uma polı́tica optimista). Neste caso, este gestor de contenção opta por abortar

a transacção atacante (mesmo que esta seja a mais longa) e mantém as transacções vı́timas
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em execução. Por forma a evitar livelocks entre várias transacções que se abortam entre si,

este gestor muda a polı́tica de gestão de conflitos quando a transacção atacante já foi abortada

mais que um número fixo de vezes. Para as simulações, utilizou-se um limite (threshold) de

5 por forma a minimizar o impacto dos livelocks. Ao passar esse limite, o gestor de conflitos

passa a optar sempre por dar prioridade à transacção atacante, abortando todas as transacções

conflituantes.

3.2.4.2 Aggressive

O gestor de contençao Aggressive (Scherer & Scott (2005)) resolve um conflito entre uma

transacção atacante e a transacção vı́tima abortando sempre a transacção vı́tima. Este ges-

tor de contenção gera facilmente casos de livelock. Como tal, para este simulador optou-se

por implementar uma polı́tica de resolução de conflitos alternativa que é utilizada no caso de a

transacção atacante já ter abortado mais que um número fixo N de transacções vı́timas. Esta

polı́tica alternativa consiste simplesmente em resolver um conflito entre duas transacções com

base identificador único de cada transacção. Desta forma, esta polı́tica aborta a transacção

com identificador mais baixo. Uma vez que esta polı́tica alternativa não reflete o comportamento

da polı́tica original deste gestor, optou-se por utilizar um valor de N elevado por forma a poder

estudar o comportamento desta polı́tica sem a ocorrência de livelocks. Nas simulações, utilizou-

se um limite de 12 por se considerar que este é um valor alto quando comparado aos limites

utilizados noutros gestores de conflito.

Este gestor de contenção é utilizado com os dois detectores de conflitos (optimista e pessimista).

3.2.4.3 Polite

O gestor de contenção Polite (Scherer & Scott (2005)) utiliza a retardação da execução da

transacção atacante como forma de resolver conflitos. Para este simulador, foram implemen-

tadas duas versões deste gestor de conflitos:

• uma das implementações utiliza tempos de espera que aumentam de forma exponencial

com o número vezes que a transacção atacante tenta prosseguir (Scherer & Scott (2005)).

• uma versão alterada que utiliza tempos constantes.

Após um máximo de tentativas feitas pela transacção atacante, a transacção atacante aborta

a transacção vı́tima, prosseguindo assim a sua execução. Nas simulações, foram utilizados os
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mesmos parâmetros que em Scherer III & Scott (2004): limite de 8 para o número máximo de

esperas, e 64ns como tempo de espera.

Este gestor de contenção é utilizado apenas no caso de detecção de conflitos pessimista, pois

retarda transacções. Por esta razão o Polite não é compatı́vel com o detector de conflitos opti-

mista.

3.2.4.4 Randomized

O gestor de contenção Randomized (Scherer & Scott (2005)) resolve um conflito entre uma

transacção atacante e uma transacção vı́tima abortando a transacção vı́tima ou esperando pela

transacção vı́tima durante um perı́odo fixo de tempo. A decisão é tomada de forma aleatória.

Nas simulações, foram utilizados os mesmos parâmetros que em Scherer III & Scott (2004):

probabilidade de 50% de escolher abortar, e 64ns como tempo de espera.

Este gestor de contenção é utilizado apenas no caso de detecção de conflitos pessimista, pois

não é compatı́vel com a detecção optimista.

3.2.4.5 Greedy

No gestor de contenção Greedy (Guerraoui et al. (2005b)) utiliza-se o valor do relógio no inı́cio de

uma transacção como métrica para decidir a prioridade entre transacções conflituantes. Desta

forma, ao ocorrer um conflito, este gestor de contenção aborta a transacção vı́tima se esta tiver

começado depois da atacante. O valor do relógio inicial não é uma métrica de prioridade tão

exacta como o custo de execução, podendo haver casos em que uma transacção é mais antiga

que outra mas tem menor custo de execução. Por forma a poder dar garantias de progressão,

este gestor de contenção aborta a transacção vı́tima sempre que esta estiver em espera, inde-

pendentemente do seu valor de relógio inicial.

Pelas razões já apresentadas, este gestor de contenção é utilizado apenas no caso de detecção

de conflitos pessimista.

3.2.4.6 Karma

O gestor de contenção Karma (Scherer & Scott (2005)) mantém uma variável de prioridade por

transacção (designada por karma), que vai aumentando ao longo da sua execução e que se

mantém mesmo quando essa transacção é abortada. O valor do karma de uma transacção é

incrementado sempre que a transacção executa um novo bloco. Num conflito, a transacção com
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maior prioridade prossegue a sua execução enquanto que a de menor prioridade espera durante

um tempo fixo. Nas simulações foi utilizado um tempo fixo de 64ns (Scherer III & Scott (2004)). A

transacção atacante de menor prioridade tenta prosseguir a execução N vezes, ao fim das quais

aborta a transacção vı́tima conflituante. N é a diferença entre a prioridade das duas transacções.

Assim, este gestor de conflitos resolve naturalmente casos de livelocking (sem ser necessário o

recurso a limites), podendo no entanto ter que esperar bastante tempo para resolver (depende

do tempo de espera especificado).

Na definição deste detector de conflitos, não se contempla aninhamento de transacções, pelo

que ao ser criada uma subtransacção, esta irá ter o valor de prioridade mais baixo, independen-

temente da prioridade da sua antecessora. Assim, na presença de aninhamento, este gestor

poderá dar prioridade a uma transacção Tx0 face a Tx1, tendo Tx1 um maior valor de prioridade.

Isto pode acontecer ao permitir que Tx0 prossiga a sua execução face a uma subtransacção

de Tx1 com a qual está em conflito. Além disso, após a confirmação da sua subtransacção,

Tx1 prossegue a sua execução sem ter ganho prioridade pela sua subtransacção. Desta forma,

transacções que criem subtransacções perdem prioridade em relação a outras transacções que

não o façam.

Por forma a adaptar este gestor de contenção para suportar aninhamento (e aninhamento pa-

ralelo) de transacções, neste trabalho é proposta uma nova versão com as seguintes carac-

terı́sticas:

• a atribuição de karma (prioridade) deverá passar de transacção para subtransacção;

• o valor aumentado ao karma pela subtransacção deverá ser adicionado à transacção pai

em tempo de confirmação.

Este gestor de contenção é utilizado apenas no caso de detecção de conflitos pessimista.

3.2.4.7 Eruption

O gestor de contenção Eruption (Scherer & Scott (2005)) pretende que transacções que blo-

queiem outras sejam executadas com maior prioridade para que as transacções em espera

possam continuar o mais cedo possı́vel, tentando maximizar o número de tarefas em activi-

dade. Assim, este gestor é semelhante ao Karma, no sentido em que mantém uma variável de

prioridade que é incrementada sempre que a transacção executa um novo bloco. No entanto,

uma transacção atacante, ao esperar por uma transacção vı́tima de maior prioridade, adiciona o

seu próprio valor de prioridade à vı́tima, passando a vı́tima a ter ainda maior prioridade, o que

eventualmente a fará terminar mais rapidamente. Ao abortar uma transacção, reduz-se a sua
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prioridade para a metade. Nas simulações foi utilizado o mesmo tempo de espera fixo utilizado

no Karma: 64ns.

Assim como o Karma, este gestor de contenção dá garantias de progressão, garantindo que

qualquer transacção irá terminar independentemente de quão pequena ela seja. Dadas as

semelhanças do Eruption com o Karma, este trabalho também propõe uma segunda versão

para este gestor de conflitos com as mesmas caracterı́sticas descritas para o Karma.

Este gestor de contenção é utilizado apenas no caso de detecção de conflitos pessimista.

3.2.5 Execuções em Cenários Distribuı́dos

Em simulações em cenários distribuı́dos, considera-se a utilização de mais de um nó. Como

tal, e como descrito na secção 2.2.4, é necessária a comunicação entre os vários nós por forma

a manter coerência entre os nós. O sistema STM distribuı́do que é simulado tem as mesmas

caracterı́sticas do sistema descrito na secção 2.2.4.1. Desta forma, este sistema é caracterizado

por:

• garantir ordem total nas mensagens trocadas entre nós;

• utilização de Bloom Filters aplicados ao read set das mensagens, o que permite reduzir o

tamanho das mensagens trocadas.

Assim, neste simulador, a confirmação de uma transacção de topo Tx1 segue os seguintes

passos:

Passo 1 : Tx1 é primeiro validada localmente ao nó onde foi executada, por forma a evitar trocar

mensagens na rede por uma transacção que se sabe que vai abortar;

Passo 2 : ao passar esta fase, é simulado o ABcast da mensagem, ao adicionar à transacção

um tempo de espera do valor de latência já especificado;

Passo 3 : ao fim desse tempo verifica-se se Tx1 foi abortada por qualquer outra transacção

distribuı́da que confirmou com sucesso. Este passo simula a validação local que cada nó

tem que fazer ao receber a mensagem (todos os nós decidem da mesma forma);

Passo 4 : se Tx1 não tiver sido abortada, é feita a detecção de conflitos quer com transacções

em execução (localmente a cada nó), quer com transacções que já tentaram confirmar

mas cuja mensagem ainda não foi recebida. Todos os conflitos são resolvidos ao abortar

todas as transacções conflituantes com Tx1. No fim, Tx1 confirma.
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A figura ?? ilustra um exemplo. Os passos 3 e 4 são executados após todos os nós terem

recebido a mensagem.

As transacções aninhadas (i.e. as subtransacções) não precisam de qualquer tipo de comunicação,

uma vez que ao confirmarem, o seu read set e o seu write set são adicionados aos respectivos

da transacção pai.

Nó1 Nó2 Nó3

Tx1 Começa

Tx1 ABcast

Figura 3.14: ABcast da informação de Tx1 para todos os nós da rede.

3.2.5.1 Protocolo de Aninhamento Paralelo Distribuı́do (Famı́lias de Transacções em Nós

Diferentes)

O algoritmo apresentado na secção anterior serve o propósito de replicação entre os nós, efec-

tuando comunicações entre estes com o único objectivo de manter a sua coerência. No en-

tanto, este algoritmo nada faz para distribuir trabalho entre nós, o que pode ser interessante em

situações em que diferentes nós de um sistema estão consideravelmente mais livres que outros.

Ao estender o aninhamento paralelo a um ambiente distribuı́do permite-se que transacções se-

jam divididas e executadas em nós diferentes em paralelo, aliviando assim a carga nos os nós

mais ocupados. No entanto, por forma a suportar esta distribuição, é necessária uma troca de

mensagens extra entre os nós. Este aspecto introduz um overhead que pode ser proı́bitivo. As-

sim, é importante estudar o impacto do suporte a aninhamento paralelo distribuı́do, e perceber

em que situações poderá ser vantajoso.

Neste trabalho propõe-se um protocolo que serve como uma primeira abordagem à realização

de transacções de memória com o seu trabalho dividido em subtransacções que se executam
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em paralelo em diferentes nós de um sistema. Neste caso, tem-se uma execução de uma famı́lia

de transacções em nós diferentes. A este protocolo dá-se o nome de protocolo de aninhamento

paralelo distribuı́do.

Para tal, o protocolo definido até agora tem que ser estendido da seguinte forma: uma subtransacção

Tx2, identificada como sendo distribuı́da (i.e. uma subtransacção criada numa zona delimitada

pelas palavras DPARALLELSTART e PARALLELEND na fase de construção da execução descrita

na secção 3.2.2.1), pode ser executada num nó diferente do da sua transacção pai Tx1. Para

maximizar o desempenho, Tx2 deverá correr no nó com maior disponibilidade (dada em termos

do número de tarefas que está a executar). Ao terminar a sua execução, Tx2 deverá retornar

para a tarefa que a lançou, havendo depois a necessidade de ser feita a detecção de conflitos

no nó original.

Por forma a correr uma subtransacção Tx2 num nó diferente são necessários os seguintes pas-

sos:

Passo 1 : É envidada uma mensagem do nó original para o nó anfitrião com a informação da

transacção a executar;

Passo 2 : É executada a transacção Tx2 no nó anfitrião, sendo feita a detecção e resolução de

conflitos entre Tx2 e outras transacções activas neste nó;

Passo 3 : O resultado composto por read set e write set é enviado para o nó original;

Passo 4: Ao chegar ao nó original, é feita a adição do read set e write set de Tx2 à sua

transacção pai, no caso de não serem detectados conflitos com outras transacções ac-

tivas neste nó. No caso de serem detectados conflitos, é feita a sua resolução através de

uma polı́tica de gestão de conflitos agressiva (Aggressive).

Um exemplo pode ser visto na figura 3.15. Neste caso, a transacção Tx1 cria duas subtransacções

Tx2 e Tx3 que são executadas em paralelo em nós diferentes. Ao fazer isto, o Nó 2 pode

continuar a execução de outras tarefas. Após ambas as subtransacções retornarem, é feita

a detecção local de conflitos no Nó 2. Pelo facto de Tx3 ter terminado depois de Tx2, que já terá

adicionado o seu read set e write set aos de Tx1, é necessário fazer também uma validação de

Tx3 face à transacção pai Tx1. Por fim, sendo Tx1 uma transacção de topo, esta tem que utilizar

o esquema BFC já apresentado por forma a poder confirmar.
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Nó1 Nó2 Nó3

Tx1 Começa

Tx1 ABcast

Tx2 Começa Tx3 Começa

Tx2 Retorna

Tx3 Retorna

Figura 3.15: Exemplo de uma troca de mensagens entre nós utilizando o protocolo de aninha-
mento paralelo distribuı́do.

3.2.6 Pressupostos e Limitações do Simulador

Neste simulador assume-se que, inicialmente, o processador simulado (ou os processadores no

caso distribuı́do) está livre de qualquer tipo de processamento associado a outros processos

e que, durante a execução, todas as suas capacidades são dedicadas ao processamento do

programa cliente. Além disso, na versão actual do simulador não se consideram diversos custos

adicionais introduzidos quer pelo tipo de processamento feito quer pela utilização de um sistema

TM. Assim, não se consideram os custos adicionais (overhead) de:

• criação e gestão de tarefas;

• acessos à cache L2 e à memória;

• começar, abortar ou confirmar transacções;

• fazer a validação do read set e do write set (i.e. fazer a detecção de conflitos).
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Dadas as várias simplificações assumidas neste simulador, é importante discutir até que ponto

os resultados obtidos por este simulador são válidos. Por forma a minimizar as simplificações

feitas, os resultados obtidos serão discutidos sobretudo com base no speedup relativo entre

execuções. Como já referido, neste simulador não se consideram os custos adicionais inerentes

ao aborto de transacções (reiniciar estruturas, Garbage Collecting, etc (Meawad et al. (2011))).

Assim, neste simulador, abortar uma transacção implica recomeçar a transacção do inı́cio após

algum tempo (o tempo equivalente ao custo da transacção no momento em que foi abortada).

Apesar de um aborto de uma transacção ter um impacto reduzido nas simulações produzidas

por este simulador, numa implementação real o seu impacto pode ser muito maior. Por este

motivo, discutem-se os resultados também com base no número de transacções abortadas.

No caso das simulações de execuções distribuı́das, as simplificações assumidas pelo simulador

terão menor impacto pois a troca de mensagens entre nós tem um impacto muito maior no tempo

total de execução.

Por fim, é ainda importante referir que este simulador apresenta limitações relativamente ao

tamanho/duração da execução a simular. Assim, pelo facto de durante a simulação se criarem

várias estruturas para poder simular a execução de cada bloco do programa, o simulador con-

some bastante memória. Este aspecto faz com que simulações de programas mais longos sejam

ainda impraticáveis. Neste simulador, simularam-se aplicações com as mesmas configurações

utilizadas nas simulações de Cao Minh et al. (2008).

3.2.7 Parâmetros utilizados

O processador simulado neste sistema baseia-se no sistema simulado em Cao Minh et al.

(2008), tendo assim as seguintes caracterı́sticas relevantes:

• 1 instrução por ciclo (IPC =1), para as instruções que não acedem à memória;

• 1 ciclo por acesso à cache L1;

• 16 núcleos para a benchmark Bayes (ver secção 4.5) e 4 núcleos para a benchmark Vaca-

tion (ver secção 4.1.1);

Além destas caracterı́sticas, assume-se um processador 3.0Ghz. Estes dados são utilizados

para converter o custo de execução, dado em número de instruções, para tempo (1 instrução

equivale a 0,3 nanossegundos).

Para o caso das simulações distribuı́das, assume-se um valor de latência de 0,008 segundos.

Este valor foi retirado de Couceiro et al. (2011), onde se observa este valor para um sistema
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com as seguintes caracterı́sticas:

• cluster de 8 nós conectados através de uma rede Gigabit Ethernet privada;

• o sistema distribuı́do utiliza Bloom Filter Certification (BFC) como o descrito na secção 2.2.4.1.

• read sets com menos de 1000 itens;

Assim como descrito na secção 3.2.5, este simulador simula um sistema STM distribuı́do que

utiliza BFC, e além disso, todas as aplicações STAMP testadas produzem transacções com read

sets sempre menores que 1000, como pode ser visto em Cao Minh et al. (2008).

3.3 Sumário

Neste capı́tulo foi descrito o simulador implementado, as suas caracterı́sticas e limitações, as

suas componentes e as diferentes polı́ticas de detecção e gestão de conflitos implementadas.

Foi também descrito o algoritmo utilizado para simular a execução em cenários distribuı́dos. Por

fim, foi apresentado o protocolo proposto por este trabalho, que permite executar famı́lias de

transacções em nós diferentes de um sistema distribuı́do.

No próximo capı́tulo irão ser apresentados os resultados obtidos, através da simulação de

execuções de aplicações que compõem o benchmark STAMP (Cao Minh et al. (2008)).
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Capı́tulo 4

Avaliação

Este capı́tulo apresenta os resultados de testes realizados por forma a obter respostas em

relação às questões apresentadas na secção 1.1.

De seguida, começa-se por descrever a metodologia de avaliação utilizada e a aplicação Vaca-

tion, utilizada para realizar os testes experimentais. Nas secções 4.2, 4.3 e 4.4 são apresentados

os resultados obtidos de acordo com as questões apresentadas na secção 1.1:

Q1: resultados para simulações de execuções centralizadas, onde se estuda o impacto do ani-

nhamento paralelo de transacções;

Q2: resultados para simulações de execuções centralizadas, onde se avaliam e comparam as

diferentes técnicas de detecção e resolução de conflitos;

Q3: resultados para simulações de execuções distribuı́das, onde se avalia a utilização do proto-

colo de aninhamento paralelo de transacções distribuı́das proposto neste trabalho, descrito

na secção 3.2.5.1.

Na secção 4.5 é descrita a aplicação Bayes (Cao Minh et al. (2008)), utilizada com o objectivo

de validar os resultados produzidos pelo simulador. Finalmente, na secção 4.6 é feita uma

discussão geral dos resultados e um sumário do capı́tulo.

4.1 Metodologia de Avaliação

Os principais critérios utilizados para avaliar as diferentes execuções são o tempo de execução

e o número total de transacções abortadas ao longo de uma execução. Entre duas técnicas

73
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diferentes, a melhor é aquela que produz execuções mais rápidas e que tem um menor número

de transacções abortadas.

O tempo de execução é calculado com base no número de instruções, da forma descrita na

secção 3.2.

O número de transacções abortadas refere-se quer a transacções de topo quer a subtransacções,

pelo que nem sempre é verdade que um maior número de transacções abortadas corresponde

a um maior tempo de execução. No entanto, é importante referir esta estatı́stica uma vez que

abortar transacções tem um impacto considerável numa implementação TM real pois esta po-

derá ter que desfazer operações, manipular estruturas para efectuar estas operações e Garbage

Collecting (Meawad et al. (2011)).

As diferentes polı́ticas de detecção de conflitos são comparadas com base nos resultados obti-

dos para os gestores de conflito Default (ver secção 3.2.4.1) e Aggressive (ver secção 3.2.4.2).

A avaliação das diferentes polı́ticas de detecção de conflitos é feita com base nas caracterı́sticas

descritas nas secções 2.2.1.7 e 2.2.3.3.

Por fim, os diferentes gestores de conflito são avaliados com base nos custos extra que introdu-

zem numa implementação TM real. Para tal, dividem-se os diferentes gestores de conflito em

três categorias, de acordo com Guerraoui et al. (2005a) e apresentado na tabela 4.2.

Categoria Descrição Gestores de Conflito
1 Não manipulam estruturas de dados extra Aggressive, Polite, Randomized
2 Manipulam estruturas de dados simples Greedy, Default
3 Manipulam estruturas de dados complexas Karma, Eruption

Tabela 4.2: Divisão dos gestores de conflito

4.1.1 Descrição da aplicação Vacation

A aplicação Vacation (Cao Minh et al. (2008)) emula um sistema de reserva de viagens suportado

por uma base de dados não-distribuı́da. Durante uma execução, algumas tarefas cliente realizam

sessões de interacção com a base de dados através do sistema. A base de dados consiste em

quatro tabelas implementadas como árvores red-black: carros, quartos, voos e clientes. As

primeiras três são compostas de relações com campos que representam um identificador único

do produto, a quantidade do produto reservada, a quantidade disponı́vel e o preço por unidade.

A tabela de clientes mantém as reservas feitas por cada cliente e o preço total das reservas

feitas por cliente.

Existem quatro tipos distintos de sessão:
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Efectuar reserva : O cliente verifica o preço de n itens e reserva alguns deles.

Eliminar cliente : É calculado o custo total das reservas efectuadas pelo cliente sendo depois

o cliente removido do sistema.

Adicionar itens : Adiciona n novos itens às tabelas de carros, quartos ou voos.

Remover itens : Remove n itens às tabelas de carros, quartos ou voos.

Cada sessão é encapsulada numa transacção. Uma vez que esta aplicação é composta por uma

sequência de sessões, o Vacation passa grande parte do tempo a executar código transaccional,

sendo que as suas transacções têm um tamanho médio e têm read sets e write sets com um

tamanho considerável (Cao Minh et al. (2008)). O Vacation permite diferentes configurações de

execuções através dos parâmetros:

n : Especifica o número de suboperações por sessão (ex: o número de itens a reservar, ou o

número de itens a adicionar);

q : Especifica a percentagem do número total de relações acedidas;

u : Especifica a percentagem de sessões de reservas. O restante é dividido igualmente entre

sessões de eliminação de dados de cliente e sessões de adição/remoção de itens;

r : Especifica o número inicial de relações da base de dados;

t : Especifica o número de sessões.

4.1.1.1 Execuções Centralizadas

Para este trabalho, foram utilizadas diferentes configurações desta aplicação por forma a estudar

diferentes cenários de contenção. No entanto, por causa das limitações do simulador identifica-

das na secção 3.2, foram utilizadas configurações apropriadas a simulações. Assim, todos os

cenários estudados são caracterizados por r = 16384 e t = 4096. Os diferentes cenários de

contenção estudados são caracterizados por:

Nı́vel de contenção baixo : n = 4, q = 60 e u = 90;

Nı́vel de contenção elevado : n = 4, q = 10 e u = 90;

Nı́vel de contenção muito elevado : n = 4, q = 5 e u = 90.
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Ou seja, o aumento de contenção foi imposto ao diminuir a percentagem de relações acedidas,

aumentando assim a probabilidade de duas transacções concorrentes acederem aos mesmos

objectos, e como tal, aumentando o número de conflitos. Para cada nı́vel de contenção utilizou-

se um número variável de tarefas cliente (nTarefas): de uma tarefa até quatro. O número

de transacções realizadas por cada tarefa cliente é dado por t/nTarefas. Por forma a ex-

plorar o aninhamento de transacções e em particular o aninhamento paralelo de transacções,

neste trabalho foram divididas algumas das sessões (transacções de topo) em suboperações

(subtransacções), sendo algumas delas corridas em paralelo. As transacções foram dividi-

das em subtransacções ao identificar suboperações distintas que realizam conjuntos de aces-

sos a objectos partilhados. A identificação de subtransacções paralelas foi feita ao identificar

suboperações que:

• podem acontecer fora de ordem de forma atómica, sem que isso ponha em causa a

correcção do programa;

• a probabilidade de ocorrerem conflitos aparenta ser baixa (ou nula).

Assim, a divisão das transacções em subtransacções foi:

Efectuar reserva : Cada operação de verificação do preço e de reserva pode ser vista como

uma subtransacção. As operações de verificação do preço (operações de leitura) podem

correr em paralelo entre si.

Eliminar cliente : A transacção pode ser dividida em duas subtransacções sequenciais: a pri-

meira calcula o custo das reservas feitas pelo cliente e a segunda remove o cliente do

sistema.

Adicionar e remover itens : Cada adição/remoção pode ser vista como uma subtransacção

que corre em paralelo.

4.1.1.2 Execuções Distribuı́das

No cenário distribuı́do consideram-se execuções onde o trabalho é distribuı́do por um número

de nós trabalhadores distribuı́dos. Este cenário tem como objectivo estudar o desempenho do

protocolo de aninhamento paralelo distribuı́do (famı́lias de transacções distribuı́das por múltiplos

nós, descrito na secção 3.2.5.1) em relação às execuções com famı́lias de transacções apenas

no mesmo nó (famı́lias locais). Nos estudos realizados, varia-se o número de nós trabalhadores

de dois a cinco. Por forma a simplificar a análise dos resultados, utiliza-se sempre um nó não-

trabalhador que inicialmente não tem qualquer trabalho. Assim, de acordo com o protocolo de
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aninhamento paralelo distribuı́do, este será o nó escolhido para executar as subtransacções

distribuı́das. Nas execuções com famı́lias locais, este nó nunca executa qualquer trabalho.

Neste cenário utiliza-se a mesma subdivisão de transacções em subtransacções feita no cenário

das execuções centralizadas. No entanto, as subtransacções que compõem as transacções de

inserção e remoção de itens foram assinaladas com DPARALLELSTART, podendo assim ser

executadas em nós diferentes, da forma indicada na secção 3.2.5.1. A comparação dos de-

sempenhos é feita através da observação quer do protocolo de aninhamento paralelo distribuı́do

(famı́lias distribuı́das) quer das execuções em que apenas permitem famı́lias locais (com ani-

nhamento plano, sequencial e paralelo).

Nas simulações utilizam-se quatro tarefas cliente por nó e os parâmetros n = 4, q = 10 e u = 96,

com os quais se permite que até 2% de transacções sejam compostas por subtransacções que

podem correr de forma distribuı́da (i.e. 2% de transacções que correm de forma distribuı́da no

caso de aninhamento paralelo distribuı́do).

Por fim, de forma a estudar o desempenho do aninhamento paralelo distribuı́do em diferentes

casos de carga nos nós trabalhadores, varia-se o número de tarefas cliente (de 1 a 8) por nó

trabalhador para o caso de 3 nós trabalhadores e 1 nó não-trabalhador.

Neste cenário, todos os testes são feitos considerando o detector de conflitos optimista e o

gestor de conflitos Default.

4.2 Q1: Desempenho do Aninhamento Paralelo

Nas figuras 4.16 e 4.17, estão respectivamente representadas as melhorias no tempo de execução

face a uma execução sequencial (speedup) e o número de transacções abortadas para o cenário

de nı́vel de contenção mais elevado, para todas as combinações de polı́ticas de detecção de

conflitos e de gestão de conflitos apresentadas.

Em geral, observa-se que à medida que o número de tarefas vai aumentando, o speedup de

execução aumenta sempre no caso em que não há aninhamento (aninhamento plano) ou no

caso de aninhamento sequencial (ex.: speedup de ×3 para 4 tarefas, utilizando o gestor de

contenção Greedy). Em ambos, o número de abortos por transacção aumenta quase linear-

mente à medida que o número de tarefas aumenta. Isto é normal uma vez que a contenção

aumenta. Assim, nestes casos verifica-se sempre um ganho em speedup à medida que se

aumenta o grau de paralelismo (i.e. à medida que se aumenta o número de tarefas cliente).

No caso em que se permite aninhamento paralelo de algumas transacções, também se verifica
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um aumento do speedup à medida que o número de tarefas aumenta. No entanto, à medida

que o número de tarefas vai aumentando, o aumento do speedup tende a abrandar, podendo

mesmo reduzir (ex.: speedup de ×2, 5 para 4 tarefas, utilizando o gestor de contenção Gre-

edy). A razão pela qual isto acontece é o facto de já não ser possı́vel obter mais paralelismo

através da execução paralela de subtransacções quando o programa já faz a máxima utilização

do multiprocessador com 4 núcleos (ver secção 3.2.7). Assim, neste caso, ao tentar correr as

subtransacções em paralelo, irá haver um aumento de contenção, sem que haja um ganho em

paralelismo, pelo que é intuitivo que o ganho do aninhamento paralelo seja menor.

Comparando os resultados de execuções com aninhamento sequencial com execuções com ani-

nhamento paralelo, verifica-se que o aninhamento paralelo tende a ter um melhor desempenho

para um número mais baixo de tarefas cliente, enquanto que o aninhamento sequencial tende a

ter um desempenho melhor a partir de três tarefas. Pela razão já indicada, o aninhamento pa-

ralelo produz maior contenção em casos em que já não é possı́vel aumentar o paralelismo, pelo

que é natural que para um número mais elevado de tarefas, o aninhamento paralelo produza

mais conflitos (ver figura 4.17) que eventualmente se traduzem num menor desempenho.

4.3 Q2: Comparação dos Gestores de Contenção

Default Nas figuras 4.16(a) e 4.16(b) estão representadas as melhorias no tempo de execução

(speedup) das execuções no cenário de nı́vel de contenção mais elevado, com o gestor de

conflitos Default, para os detectores de conflitos optimista e pessimista, respectivamente.

Por comparação das figuras 4.16(a) e 4.16(b), observa-se que os detectores de conflitos pro-

duzem resultados idênticos até ao caso de quatro tarefas cliente. Neste caso, o speedup das

execuções optimistas continua a aumentar (a um ritmo mais lento), enquanto que no caso pes-

simista diminui. A razão pela qual isto acontece pode ser observada comparando as figuras

4.17(a) e 4.17(b). No caso pessimista obtém-se em geral um número mais elevado de conflitos,

e como consequência de abortos. Este número de abortos aumenta ainda mais quando se tem

um número elevado de tarefas cliente.

Assim, como já foi observado, o gestor de conflitos Default produz piores resultados para o ani-

nhamento paralelo face ao aninhamento sequencial para quatro tarefas clientes. No entanto,

como pode ser observado nas figuras 4.17(a) e 4.17(b), o aninhamento paralelo gera um menor

número de abortos face ao aninhamento sequencial. Pelo facto de este gestor de contenção ape-

nas resolver conflitos através de abortos de transacções, a única explicação para a ocorrência

deste fenómeno é a de haver um maior número transacções com maiores custos de execução
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(a) Optimistic Default (b) Pessimistic Default (c) Optimistic Aggressive

(d) Pessimistic Aggressive (e) Pessimistic Polite (f) Pessimistic Polite2

(g) Pessimistic Randomized (h) Pessimistic Greedy (i) Pessimistic Karma

(j) Pessimistic Karma2 (k) Pessimistic Eruption (l) Pessimistic Eruption2

(m) Legenda

Figura 4.16: Speedup das execuções (face a uma execução sequencial) por número de tarefas,
para o cenário de maior contenção da aplicação Vacation.
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(a) Optimistic Default (b) Pessimistic Default (c) Optimistic Aggressive

(d) Pessimistic Aggressive (e) Pessimistic Polite (f) Pessimistic Polite2

(g) Pessimistic Randomized (h) Pessimistic Greedy (i) Pessimistic Karma

(j) Pessimistic Karma2 (k) Pessimistic Eruption (l) Pessimistic Eruption2

(m) Legenda

Figura 4.17: Número de abortos por número de tarefas, para o cenário de maior contenção da
aplicação Vacation.
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(como as transacções de topo) abortadas face a subtransacções de menor custo. Neste gestor

de contenção, tal só pode acontecer no caso de uma subtransacção já ter sido abortada mais de

um número máximo de vezes (nas simulações estabeleceu-se um threshold de 5). Ao aumentar

o número de tarefas e suportar o aninhamento paralelo, aumenta-se bastante a contenção e

aumenta-se a probabilidade de ocorrência de livelocks. A ocorrência de livelocks faz com que

transacções ultrapassem facilmente o threshold estabelecido. Ao acontecer isto, e por forma a

garantir o progresso, o gestor de contenção adopta uma nova polı́tica de gestão de conflitos que

assenta em dar à transacção atacante prioridade sobre qualquer outra transacção (independen-

temente do seu custo de execução).

Aggressive Na figura 4.16(c) está representado o speedup obtido com a versão optimista do

gestor de conflitos Aggressive. Este gestor de conflitos tem um desempenho semelhante ao

do Default, mas obtém piores resultados para quatro tarefas cliente. No entanto, ao observar

o gráfico da figura 4.17(c), verifica-se que produz um menor número de conflitos neste caso.

A razão pela qual isto acontece deve-se ao facto da gestão de contenção se resumir a abortar

sempre a transacção vı́tima. Assim, este gestor de contenção facilmente aborta transacções de

alto custo para prosseguir a execução de transacções de baixo custo, o que eventualmente se

traduz em pior desempenho.

A versão pessimista deste gestor de conflitos produz sempre piores resultados que a versão opti-

mista, como pode ser visto na figura 4.16(d). Estes resultados devem-se sobretudo à ocorrência

de livelocks que só são resolvidos através da polı́tica de gestão de conflitos alternativa descrita

na secção 3.2.4.2. Pelo facto desta polı́tica só entrar em acção após uma transacção ter sido

abortada um determinado número de vezes (nas simulações utilizou-se um threshold de 12), é

normal que sejam abortadas várias transacções até que seja desfeita uma situação de livelock.

Isto pode ser visto na figura 4.17(d).

Polite A figura 4.16(e) indica que, apesar do aninhamento sequencial e do aninhamento plano

serem escaláveis com o número de tarefas cliente quando se usa o gestor de contenção Po-

lite, o aninhamento paralelo quase não obtém ganhos no tempo de execução à medida que se

aumenta o número de tarefas cliente. Mais uma vez, o pior desempenho do aninhamento para-

lelo face ao aninhamento sequencial é explicado pela ocorrência de livelocks nas situações de

maior contenção. No entanto, a figura 4.17(e) mostra que este gestor de conflitos produz menos

abortos que as versões pessimistas dos gestores de conflitos já descritos. Assim, o número

de abortos não parece ser uma explicação para o mau desempenho do aninhamento paralelo.

Por outro lado, o tempo durante o qual uma transacção espera que outra termine pode ter uma
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grande influência no resultado. Uma vez que, em média, uma transacção (transacção de topo

ou subtransacção) tem uma duração menor no caso do aninhamento paralelo, um tempo de

espera excessivo pode estar directamente ligado ao seu mau desempenho. Na figura 4.16(f),

estão representados os speedups relativos a uma versão alterada do gestor de conflitos que

utiliza tempos de espera mais curtos, descrita na secção 3.2.4.3. Os resultados comprovam a

teoria de que o tempo de espera excessivo teve um impacto negativo no caso do aninhamento

paralelo. Assim, ao reduzir os tempos de espera, o desempenho do aninhamento paralelo au-

mentou. No entanto, ao reduzir o tempo de espera, aumentou-se o número de abortos nos

casos em que se contempla aninhamento sequencial e plano (ver figura 4.17(f)), o que se traduz

em pior desempenho nestes casos.

Randomized O randomized segue uma lógica semelhante ao Aggressive (versão pessimista),

mas também permite que uma transacção atacante espere pela transacção vı́tima. Assim, em

caso de conflito, este gestor de contenção aborta a transacção vitima ou espera pela transacção

vı́tima (50% das vezes cada, aleatoriamente). Ao tomar esta decisão aleatoriamente, é bastante

comum a situação em que uma transacção que comece a sua execução, aborte outra transacção

que já realizou bastante trabalho (desfazendo assim bastante trabalho), ou a situação em que

uma transacção com maior custo de execução dá prioridade a uma transacção com menor custo

de execução. Assim como no Aggressive, o Randomized gera um número elevado de abortos

(ver figura 4.17(g)), gerando ainda mais com o aumento da contenção (mais tarefas e suporte

a aninhamento paralelo). As semelhanças entre os dois gestores de conflito são evidentes na

comparação entre as figuras 4.16(d) e 4.16(g).

Greedy Como pode ser visto na figura 4.16(h), para este gestor de contenção, o speedup

de execução varia da mesma forma com o número de tarefas que a versão optimista Default,

para todos os tipos de execução (sem aninhamento, com aninhamento sequencial e paralelo).

A relação entre as execuções com aninhamento sequencial e aninhamento paralelo também é

semelhante. No entanto, é importante referir que este gestor de conflitos resolve naturalmente

os casos de livelocking ao abortar transacções vı́timas em espera. Assim, o gestor de conflitos

Greedy não recorre a polı́ticas secundárias menos eficientes, que resolvem os conflitos de uma

forma determinı́stica. Por esta razão, o aninhamento paralelo, que tende a gerar mais casos de

livelocking tem melhor desempenho com este gestor de contenção.

Karma e Eruption Nas figuras 4.16(i) e 4.16(k) estão representados os speedups obtidos para

as execuções com os gestores de contenção Karma e Eruption. Os resultados obtidos mostram



4.3. Q2: COMPARAÇÃO DOS GESTORES DE CONTENÇÃO 83

que os dois gestores se comportam de uma forma semelhante, embora no Karma se gere um

maior número de abortos para as execuções com aninhamento sequencial e paralelo (ver figuras

4.17(i) e 4.17(k)) . Dada a natureza do Eruption (ver secção 3.2.4.7) é normal que este aborte

mais transacções de topo, quando uma subtransacção atacante tem maior prioridade por ter

mais transacções em espera. Estes dois gestores resolvem naturalmente os casos de livelocking

ao calcular dinamicamente um número máximo de tentativas a efectuar quando uma transacção

está em espera. Desta forma, apesar de haver uma redução acentuada no ganho do speedup

para quatro tarefas, o speedup não é reduzido.

As versões alteradas para estes dois gestores, apresentadas nas secções 3.2.4.6 e 3.2.4.7,

estão representadas nas figuras 4.16(j) e 4.16(l), respectivamente. Por comparação com as

versões anteriores, observa-se que efectivamente há um ganho no speedup, em especial no

caso de aninhamento paralelo. Estes resultados evidenciam que efectivamente são tomadas

melhores decisões na altura de abortar as transacções aninhadas.

Finalmente, a figura 4.18 mostra a evolução do speedup das execuções com aninhamento pa-

ralelo face a uma execução sequencial (i.e. com uma tarefa cliente) para todas as combinações

de polı́ticas de gestão e detecção de conflitos, à medida que se aumenta o nı́vel de contenção.

O nı́vel de contenção é alterado da forma descrita na secção 4.1.1.1.

Para o nı́vel de contenção mais baixo (figura 4.18(a)), onde há poucos conflitos, os vários ges-

tores de contenção obtêm um desempenho é semelhante, o que é normal uma vez que neste

simulador não se entra em linha de conta com o custo adicional introduzido pelos diferentes ges-

tores de conflito. Assim, tendo em conta a categorização dos vários gestores de conflitos feita

na tabela 4.2, nesta situação de menor contenção, o gestor de conflitos Aggressive (versão opti-

mista) ou uma versão adaptada do gestor Polite teriam potencialmente um melhor desempenho,

numa implementação TM real.

Nos nı́veis de contenção mais elevados (figuras 4.18(b) e 4.18(c)) , observa-se uma maior

diferenciação nos desempenhos dos diferentes gestores de contenção. À medida que a contenção

aumenta, as polı́ticas de gestão de contenção pertencentes à categoria 3 da tabela 4.2 tendem

a obter melhores desempenhos. Em particular, as versões adaptadas dos gestores Karma e

Eruption obtêm os melhores desempenhos. No entanto, os gestores de conflito da categoria 3

utilizam estruturas de dados mais complexas e, como tal, impõem um maior custo adicional. O

gestor de conflitos Greedy impõe custos adicionais mais reduzidos (pertence à categoria 2) e

obtém bons desempenhos.

A figura A.23 em anexo mostra a evolução do desempenho das várias combinações de polı́ticas
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(a) Nı́vel de contenção baixo

(b) Nı́vel de contenção alto

(c) Nı́vel de contenção muito alto

(d) Legenda

Figura 4.18: Speedup Aninhamento Paralelo/Número de tarefas
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de gestão e detecção de conflitos, à medida que se aumenta o nı́vel de contenção, para execuções

com aninhamento plano. Neste caso, a evolução é semelhante ao caso do aninhamento para-

lelo. No entanto, neste caso as versões modificadas dos gestores Karma e Eruption têm um

desempenho semelhante às respectivas versões originais.

4.4 Q3: Aninhamento Paralelo Num Ambiente Distribuı́do

A figura 4.19 mostra a comparação das execuções do protocolo de aninhamento paralelo dis-

tribuı́do (famı́lias distribuı́das) com as execuções que apenas permitem famı́lias de transacções

locais, num cenário distribuı́do para um sistema composto por um número variável de nós tra-

balhadores (de dois a seis). A figura 4.19(a) mostra o número de transacções confirmadas por

segundo (throughput) para os diferentes tipos de execução, à medida que se aumenta o número

de nós. Os resultados mostram que a execução de aninhamento paralelo distribuı́do tem um de-

sempenho constantemente inferior à das restantes e que o aninhamento paralelo local obtém os

melhores desempenhos, embora as execuções de famı́lias locais tenham desempenhos seme-

lhantes. A figura 4.19(b) demonstra isto mesmo, ao mostrar o speedup de cada execução face à

execução de aninhamento plano local. A figura 4.19(c) mostra que o aninhamento paralelo dis-

tribuı́do gera um número de conflitos semelhante ao aninhamento paralelo com famı́las locais.

Estes resultados demonstram que, apesar de tirar partido das capacidades de processamento

de nós da rede com menor carga de trabalho, o aninhamento paralelo distribuı́do é penalizado

por ter que efectuar um maior número de troca de mensagens na rede.

Na figura 4.20 está representada a informação relativa a execuções num cenário caracterizado

por três nós trabalhadores e um nó não-trabalhador, em que cada nó trabalhador executa um

número variável de tarefas (de uma a oito).

A partir da figura 4.20(c) é possı́vel perceber que à medida que o número de tarefas aumenta,

aumenta a contenção e o nı́vel de trabalho do processador.

A figura 4.20(b) mostra que à medida que o número de tarefas cliente por nó aumenta, o desem-

penho do aninhamento paralelo distribuı́do face ao aninhamento paralelo com famı́lias locais

tende a melhorar até às quatro tarefas cliente. Este resultado é intuitivo, uma vez que à medida

que o número de tarefas cliente por nó aumenta, o processador fica mais sobrecarregado e,

como tal, menos disponı́vel para executar transacções de forma paralela. Desta forma, torna-se

mais vantajoso aproveitar a disponibilidade de outros nós. No entanto, a partir das 5 tarefas

cliente por nó, verifica-se um decaimento do desempenho do aninhamento paralelo distribuı́do

face ao aninhamento paralelo de famı́lias locais. Como se pode ver na figura 4.20(c), a maior
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(a) Throughput

(b) Speedup

(c) Número de abortos

(d) Legenda

Figura 4.19: Execuções distribuı́das com um número variável de nós.
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contenção gera um maior número de abortos, o que faz com que no caso de aninhamento para-

lelo distribuı́do se possa ter de recomeçar transacções distribuı́das.

4.5 Validação do Simulador (usando a aplicação Bayes)

4.5.1 Descrição

A aplicação Bayes é uma das oito aplicações que compõe o STAMP (Cao Minh et al. (2008)):

uma benchmark para sistemas TM. Esta aplicação implementa um algoritmo que aprende a

estrutura de redes Bayesianas a partir de dados observados. Uma rede Bayesiana é represen-

tada como um grafo direccionado e acı́clico cujos vértices representam as variáveis e as arestas

representam dependências condicionais entre elas.

Inicialmente, a rede não tem dependências entre as variáveis e o algoritmo aprende de forma

incremental as dependências, ao analisar os dados observados. A cada iteração, cada tarefa

obtém uma variável e analisa-a. À medida que novas dependências vão sendo adicionadas à

rede, vão-se formando subgrafos de ligações entre variáveis dependentes.

Nesta aplicação, uma transacção é utilizada para proteger o cálculo e adição de uma nova de-

pendência, uma vez que o resultado depende da extensão do subgrafo que contém a variável a

ser analisada. A maior parte do tempo de execução consiste no cálculo de novas dependências,

o que faz com que esta aplicação passe maior parte do tempo de execução em código tran-

saccional (83% do tempo é passado em transacções). Por esta razão, esta aplicação é carac-

terizada pela existência de transacções longas (em média, 60.584 instruções por transacção),

com longos read sets (em média 452 itens) e write sets (em média 304 itens). Além disso, esta

aplicação também gera transacções mais curtas com menores read sets e write sets. No geral,

esta aplicação gera nı́veis elevados de contenção, uma vez que os subgrafos são modificados

frequentemente.

Os testes realizados para esta aplicação têm como objectivo comprovar a validade do simulador

utilizado, ao efectuar a comparação com os resultados obtidos em Cao Minh et al. (2008) para a

mesma aplicação. Assim, os testes efectuados são baseados na configuração desta aplicação

utilizada em Cao Minh et al. (2008) para efectuar simulações, utilizando-se a mesma divisão de

transacções.

É ainda importante referir que, ao contrário da aplicação Vacation, o Bayes utiliza extensos algo-

ritmos de aprendizagem que apesar de permitirem que suboperações possam ser consideradas

subtransacções, não permite que essas operações ocorram em paralelo e/ou fora de ordem. Por



88 CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO

(a) Throughput

(b) Speedup

(c) Número de abortos

(d) Legenda

Figura 4.20: Execuções com três nós trabalhadores e um número variável de tarefas nos nós
trabalhadores.
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esta razão, dificilmente se consegue obter mais paralelismo desta aplicação como no caso do

Vacation.

4.5.2 Resultados

Na figura 4.21 estão representadas as curvas de melhoria no tempo de execução (speedup)

das várias técnicas de gestão de contenção, normalizadas em relação à execução do código

de forma sequencial. Esta figura mostra que as curvas de speedup obtidas são semelhantes

às curvas obtidas em Cao Minh et al. (2008) para a mesma configuração desta aplicação. Os

valores obtidos para os speedups são em média mais baixos que os valores obtidos para as

execuções com STMs e TMs hı́bridos em Cao Minh et al. (2008) (speedup de×3 para 16 tarefas).

No entanto, são mais elevados que os valores dos HTMs (speedup de ×1, 5 para 16 tarefas).

Para este benchmark, é importante referir que o tempo de execução é sensı́vel à ordem na qual

as diferentes dependências são aprendidas (Cao Minh et al. (2008)).

Figura 4.21: Speedup de execuções com Aninhamento Plano, normalizado em relação a uma
execução sequencial/Número de tarefas.

A tabela 4.3 mostra o número de abortos por transacção para cada técnica estudada, para o

cenário de 16 tarefas concorrentes. Mais uma vez, os resultados são semelhantes aos obtidos

em Cao Minh et al. (2008) (ex.: 0,59 abortos por transacção para um STM optimista e 0,66 para

um STM pessimista), exceptuando para os gestores: Default pessimista, Aggressive pessimista,

Polite e Randomized. Este fenómeno acontece pois, para estes gestores de conflito (exceptu-

ando o Polite), a resolução de conflito passa sempre por abortar transacções sem nunca esperar
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que a transacção vı́tima termine. Pelo facto desta aplicação ser caracterizada por transacções

de tamanho variável (ver secção 4.5.1), é normal que para o gestor Default (ver secção 3.2.4.1),

uma transacção mais curta Tx1 que esteja em conflito com uma transacção mais longa Tx2,

tenha que efectuar várias tentativas (i.e. tenha que abortar várias vezes) até conseguir proce-

der, o que só acontece quando Tx2 terminar. No caso dos gestores Aggressive e Randomized,

transacções mais curtas podem facilmente abortar transacções mais longas, o que faz com que

estas tenham que recomeçar do inı́cio. Por serem mais longas, estas transacções geram mais

conflitos.

O Polite é um caso especial pois este gestor espera por um determinado perı́odo de tempo até

abortar uma transacção conflituante (ver secção 3.2.4.3). Por esta razão, o elevado número

de abortos observado poderá indicar que as transacções em média não esperam tempo su-

ficiente por transacções mais longas. Após efectuar alguns testes, aumentando o número de

iterações em tempo de espera, verificou-se um melhor resultado para as 14 iterações (Polite14

na tabela 4.3).

Def.(opt) Agg.(opt) Def. Agg. Pol. Rand. Greedy Karma Erupt. Polite14
0,37 0,29 659,94 966,45 712,91 865,13 0,2 0,18 0,18 0,28

Tabela 4.3: Comparação do número de abortos por transacção, para 16 tarefas concorrentes.

4.6 Sumário e Discussão

Este capitulo apresentou o estudo realizado e os resultados obtidos para a aplicação Vacation.

Começou-se por descrever a metodologia de avaliação utilizada no estudo. Na secção 4.5.1

foi descrita a aplicação Bayes, e foi feita uma avaliação dos resultados produzidos pelo simula-

dor. De seguida, foi descrita a aplicação Vacation da bancada experimental STAMP, e em que

consistiram os diferentes tipos de testes. Na secção ?? foram descritos os resultados obtidos.

Em resposta à questão Q1, as simulações mostram que, em geral, o aninhamento paralelo de

transacções tende a obter melhores resultados que o aninhamento sequencial em condições

em que ainda é possı́vel que o processador execute mais operações em paralelo. No entanto, o

suporte ao aninhamento paralelo tende a gerar maior contenção e, como tal, um maior número

de conflitos. Assim, numa implementação TM real, é importante a forma como esta lida com

abortos de transacções. Por outras palavras, por forma a suportar aninhamento paralelo de

transacções, torna-se importante que esta efectue alterações aos objectos transaccionais em

diferido (ver secção 2.2.1.4).
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Por forma a responder a Q2, foram feitos testes em diferentes nı́veis de contenção. Em situações

de baixa contenção, os diferentes gestores de conflito obtêm resultados idênticos. Neste caso,

os gestores de contenção Polite e Aggressive poderão ser os gestores mais indicados pelo facto

de serem polı́ticas mais simples que não requerem manipulação de estruturas adicionais. No

entanto, para situações de alta contenção existe bastante diferenciação nos resultados. As-

sim, verifica-se que para altos nı́veis de contenção, os gestores de conflito Karma e Eruption

obtêm os melhores resultados. Estes resultados vão de encontro aos resultados obtidos em

Scherer & Scott (2005) e Guerraoui et al. (2005a), onde se demonstra que o gestor de con-

flito Polka (que é uma modificação do Karma), obtém os melhores resultados em condições de

maior contenção. No entanto, assim como descrito em Guerraoui et al. (2005a), em diferentes

situações de contenção, obtêm-se melhores desempenhos com diferentes gestores de conflito.

Os resultados mostram ainda que as versões alteradas para os gestores Karma e Eruption pro-

duzem consistentemente os melhores resultados das execuções com aninhamento paralelo de

transacções.

Por fim, como resposta a Q3, os resultados mostram que o aninhamento paralelo distribuı́do

não gera mais conflitos que os aninhamentos locais, mas acaba por ser gravemente penalizado

pelos passos de comunicação extra que tem que fazer. Mais precisamente, os resultados ob-

tidos demonstram que à medida que a carga de trabalho de um nó trabalhador aumenta e o

nı́vel de contenção diminui, melhora o desempenho do aninhamento paralelo distribuı́do face ao

aninhamento paralelo local. Nas simulações efectuadas para a aplicação Vacation, ao aumen-

tar a carga de trabalho de um nó, aumenta-se também o nı́vel de contenção. Por esta razão

verifica-se um máximo de desempenho para quatro tarefas cliente.
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Conclusões

Por forma a poder tirar partido das capacidades de multi-processamento que os processadores

de hoje oferecem, é cada vez mais importante para um programador conseguir criar programas

que permitam concorrência. No entanto, este é um aspecto complexo e que muitas vezes obriga

o programador a ter de lidar com novos problemas como a interblocagem no acesso a recursos

partilhados. O paradigma da memória transaccional permite simplificar este processo ao permi-

tir ao programador a utilização de transacções de memória que se executam de forma atómica

e isolada. Por aproveitar as caracterı́sticas oferecidas por esta abstracção e explorar ao máximo

as capacidades actuais de multi-processamento, o aninhamento paralelo de transacções é um

conceito que tem ganho popularidade. No entanto, como diversos trabalhos mostram (Agrawal

et al. (2008); Baek et al. (2010); Barreto et al. (2010)), o suporte ao aninhamento paralelo de

forma eficiente não é trivial, não havendo ainda nenhuma implementação que o faça. Como

tal, apesar de já haverem implementações com suporte ao aninhamento paralelo, ainda não

há comparações directas de diferentes técnicas relevantes no suporte ao aninhamento para-

lelo. Nomeadamente, existem dúvidas relativas à adequação dos gestores de contenção actuais

ao aninhamento paralelo (Barreto et al. (2010)). Além disso, dada a abrangência da área da

memória transaccional, que é também utilizada em ambientes ditribuı́dos, e dada a falta de tra-

balho que se tem feito na área dos STMs distribuı́dos com o objectivo de criar protocolos de

certificação que garantam não só o desempenho como a tolerância a faltas (Couceiro et al.

(2009)), é relevante perceber até que ponto o aninhamento paralelo faz sentido neste tipo de

ambiente.

Para tal, esta tese procurou responder a três questões centrais, relactionadas com o aninha-

mento paralelo: Q1: O aninhamento paralelo pode mesmo oferecer benefı́cio com aplicações
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reais? Em que condições? Q2: A gestão de contenção usada para sistemas TM sem aninha-

mento paralelo é igualmente adequada ao aninhamento paralelo? Q3: A replicação de STMs

(com o objectivo de tolerância a faltas e escalabilidade) também faz sentido para STMs com

aninhamento paralelo? Em que condições?

Para este efeito, efectuaram-se estudos sobre aninhamento paralelo, com recurso a um simula-

dor criado para o efeito. Assim, esta tese teve como objectivo o de contribuı́r para o estudo do

aninhamento paralelo de transacções sem ter que esperar por uma implementação TM que o

suporte de forma eficiente.

Por forma a responder às questões Q1 e Q2, este trabalho estudou o impacto das técnicas

de gestão de conflitos: Aggressive, Polite, Randomized, Greedy, Karma, Eruption e ainda uma

técnica nova (Default) criada com o propósito de comparar os diferentes detectores de conflitos:

optimista e pessimista. O impacto destas técnicas foi estudado ao comparar execuções com

suporte a aninhamento paralelo com execuções com aninhamento sequencial e plano, com base

na categorização feita na tabela 4.2.

Em resposta a Q1, a análise dos resultados mostra que o aninhamento paralelo tende a ser mais

benéfico em situações de baixa contenção, onde é possı́vel obter mais paralelismo ao suportar

aninhamento paralelo. Em situações de mais alta contenção, o aninhamento paralelo tende a

gerar um maior número de conflitos devido à ocorrência de livelocking, gerando assim um maior

número de abortos de transacções. Destes resultados é fácil deduzir que é importante que as

operações de aborto de transacções sejam simples e introduzam poucos custos adicionais. Por

esta razão, por forma a suportar aninhamento paralelo de transacções, é importante que uma

implementação TM efectue alterações em diferido.

Os resultados obtidos neste trabalho, por forma a responder a Q2, estão de acordo com Guerra-

oui et al. (2005a), ao mostrar que para diferentes nı́veis de contenção se obtêm melhores desem-

penhos para diferentes gestores de contenção. Assim, os gestores de contenção da categoria 1

da tabela 4.2 serão os mais adequados a situações de menor contenção, enquanto que os ges-

tores mais complexos da categoria 3 serão mais adequados em situações de maior contenção.

Os resultados mostram ainda que as alterações propostas aos gestores de contenção Karma

e Eruption (da categoria 3) obtêm melhores desempenhos no caso do aninhamento paralelo.

Estes resultados mostram que, ao permitir aninhamento paralelo, se introduzem novos proble-

mas, em particular o aumento de situações de livelocking que podem ser mitigados ao atribuir

prioridades que reflitam a ligação entre transacções e subtransacções.

Finalmente, por forma a responder a Q3, foram simuladas e avaliadas execuções com e sem

aninhamento paralelo (com famı́lias de transacções executadas sempre no mesmo nó) num
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ambiente distribuı́do, e foi ainda proposto e avaliado um protocolo de aninhamento paralelo

distribuı́do que permite que subtransacções aninhadas sejam executadas em nós diferentes. Os

resultados obtidos mostram que o protocolo apresentado neste trabalho obteve sempre piores

resultados que as execuções que apenas permitem famı́lias no mesmo nó. Nestas simulações,

o ganho obtido em paralelismo não foi suficiente para compensar os overheads introduzidos pela

troca de mensagens extra.

Em conclusão, este trabalho obteve como principais conclusões que: por forma a suportar o

aninhamento paralelo, é importante ter uma polı́tica que faça gestão de conflitos com base na

associação entre transacções e subtransacções (como as versões alteradas dos gestores Karma

e Eruption), e é importante que a implementação TM faça alterações em diferido por forma a

poder efectuar um número mais elevado de abortos sem grandes perdas de desempenho.

5.1 Trabalho Futuro

Neste trabalho, utilizou-se uma versão do simulador que assume diversas simplificações e limitações

descritas na secção 3.2.6. Como trabalho futuro, seria importante, tornar o simulador mais re-

alista ao permitir por um lado simular acessos à memória e por outro lado parametrizar custos

extra introduzidos pela utilização de um sistema TM, como:

• iniciar transacções;

• abortar transacções;

• confirmar transacções;

• efectuar a validação do read set e write set.

Além disso, seria interessante tornar o simulador mais eficiente, permitindo simulações de execuções

de programas mais longos.

Como trabalho futuro, é ainda importante estudar o desempenho das várias técnicas de gestão

de conflitos noutros benchmarks (como o STMBench7 descrito na secção 2.2.5.3) caracteriza-

das por transacções de diferentes dimensões e com nı́veis variáveis de contenção. Por forma a

estudar melhor o impacto do aninhamento paralelo, é ainda relevante estudar execuções carac-

terizadas por maiores nı́veis de profundidade de aninhamento (como a aplicação Atomic Quake

descrita na secção 2.2.5.4).

Finalmente, os resultados obtidos para aninhamento paralelo distribuı́do sugerem que este

obtém melhores resultados em situações de baixa contenção em que os nós trabalhadores estão
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consideravelmente sobrecarregados. Por outro lado, o custo extra introduzido pela latência na

troca de mensagens entre os nós será tanto menor quanto mais longa (duração de execução) for

a subtransacção distribuı́da. Assim, como trabalho futuro é relevante testar o aninhamento para-

lelo distribuı́do para execuções com subtransacções de maior dimensão e cujos processadores

estejam mais ocupados com trabalho não-transaccional.
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DRAGOJEVIĆ, A., GUERRAOUI, R. & KAPAŁKA, M. (2009). Stretching transactional memory. In

Proceedings of the ACM SIGPLAN 2009 Conference on Programming Languages Design and

Implementation (PLDI).

E. B. MOSS, J. (2006). Open nested transactions:semantics and support. In Workshop on Me-

mory Performance Issues, Austin, Texas.

F. SPEAR, M., J. MARANTHE, V., N. SCHERER III, W. & L. SCOTT, M. (2006). Conflict detec-

tion and validation strategies for software transactional memory. In Proceedings of the 20th

International Symposium on Distributed Computing (DISC06).

FERNANDES, S.M. & CACHOPO, J. (2010). A scalable and efficient commit algorithm for the

jvstm. In 5th ACM SIGPLAN Workshop on Transactional Computing, ACM.

GUERRAOUI, R. & KAPALKA, M. (2008). On the correctness of transactional memory. In Proce-

edings of the 13th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and practice of parallel program-

ming, PPoPP ’08, 175–184, ACM, New York, NY, USA.

GUERRAOUI, R., HERLIHY, M. & POCHON, B. (2005a). Polymorphic contention management. In

DISC ’05: Proceedings of the nineteenth International Symposium on Distributed Computing,

303–323, LNCS, Springer.

GUERRAOUI, R., HERLIHY, M. & POCHON, B. (2005b). Toward a theory of transactional conten-

tion managers. In Proceedings of the twenty-fourth annual ACM symposium on Principles of

distributed computing, PODC ’05, 258–264, ACM, New York, NY, USA.

GUERRAOUI, R., KAPALKA, M. & VITEK, J. (2007). Stmbench7: a benchmark for software tran-

sactional memory. SIGOPS Oper. Syst. Rev., 41, 315–324.

HADZILACOS, V. (1988). A theory of reliability in database systems. J. ACM, 35, 121–145.

HARRIS, T., MARLOW, S., PEYTON-JONES, S. & HERLIHY, M. (2005). Composable memory

transactions. In Proceedings of the tenth ACM SIGPLAN symposium on Principles and practice

of parallel programming, PPoPP ’05, 48–60, ACM, New York, NY, USA.

HERLIHY, M. & MOSS, J.E.B. (1993). Transactional memory: architectural support for lock-free

data structures. SIGARCH Comput. Archit. News, 21, 289–300.

HERLIHY, M., LUCHANGCO, V., MOIR, M. & WILLIAM N. SCHERER, I. (2003). Software transac-

tional memory for dynamic-sized data structures. In PODC ’03: Proc. 22nd ACM Symposium

on Principles of Distributed Computing, 92–101.

JONES, S.P. (2007). Beautiful Concurrency . O’Reilly Media, Inc.



102 BIBLIOGRAFIA

KORLAND, G., SHAVIT, N. & FELBER, P. (2010). Deuce: Noninvasive software transactional

memory in java. Transactions on HiPEAC, 5.
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Apêndice A

Materiais em Anexo

1 <block>

2 <i d>1000 fdc5c< / i d>

3 <f u n c t i o n>NOT< / f u n c t i o n>

4 <acesses>

5 <g u e s t I n s t r>< / g u e s t I n s t r>

6 <g u e s t I n s t r>< / g u e s t I n s t r>

7 <g u e s t I n s t r>< / g u e s t I n s t r>

8 <g u e s t I n s t r>< / g u e s t I n s t r>

9 <g u e s t I n s t r>< / g u e s t I n s t r>

10 <g u e s t I n s t r>< / g u e s t I n s t r>

11 <g u e s t I n s t r>< / g u e s t I n s t r>

12 <access>

13 <address>1002c9734< / address>

14 <type>Read< / type>

15 < / access>

16 < / acesses>

17 < / b lock>

Listing A.1: Informação sobre um superbloco de uma execução

1 void LIBDJG THREADFORK ( ) ;

2 void LIBDJG THREADFORKJOIN ( ) ;

3 void LIBDJG ENDTHREAD ( ) ;

4 void LIBDJG JOIN ( ) ;

5 void LIBDJG ATOMICSTART ( ) ;

6 void LIBDJG ATOMICCOMMIT ( ) ;

7 void LIBDJG PARALLELSTART ( ) ;

8 void LIBDJG PARALLELEND ( ) ;

9 void LIBDJG NEWNODE ( ) ;

10 void LIBDJG DPARALLELSTART ( ) ;
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Listing A.2: Biblioteca de funções de simulação

1 public s t a t i c void s imu la te ( ) {

2 L i s t<SimThread> act iveThreads = new Ar rayL i s t<SimThread > ( ) ;

3 L i s t<SimTransaction> ac t i veTransac t ions = new Ar rayL i s t<SimTransaction > ( ) ;

4 foreach ( SystemNode i n NodesList ){

5 act iveThreads . add ( SystemNode . getTopThread ( ) ) ;

6 }

7

8 while ( act iveThreads . isNotEmpty ( ) ) {

9 SimThread execut ingThread = getThreadWithLowestClock ( act iveThreads ) ;

10 SimBlock execut ingBlock = execut ingThread . executeNextBlock ( ) ;

11 i f ( execut ingThread . i sF in i shed ( ) ) {

12 act iveThreads . remove ( execut ingThread ) ;

13 continue ;

14 }

15

16 i f ( execut ingBlock . i sT ransac t i ona lB lock ( ) ) {

17 SimTransact ion execut ingTransact ion =

18 ac t i veTransac t i ons . get ( execut ingBlock . ge tT ransac t ion Id ( ) ) ;

19

20 i f ( execut ingTransact ion == nul l ){

21 execut ingTransact ion =

22 getTransact ion ( execut ingBlock . ge tT ransac t ion Id ( ) ) ;

23 ac t i veTransac t i ons . add ( execut ingTransact ion ) ;

24 }

25

26 execut ingTransact ion . updateState ( execut ingBlock ) ;

27

28 i f ( c o n f l i c t D e t e c t o r . d e t e c t C o n f l i c t s ( execut ingTransact ion , ac t i veTransac t i ons ) ){

29 conf l i c tManager . manageConfl icts ( execut ingTransact ion ,

30 ac t i veTransac t i ons ) ;

31 }

32 i f ( execut ingTransact ion . i s A c t i v e ( ) && execut ingTransact ion . wantsToCommit ( ) ) {

33 execut ingTransact ion . commit ( ) ;

34 }

35 }

36 }

37 }

Listing A.3: Esqueleto da função de simulação.
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 class Simulador

Simulator

+ generateData() : void

+ Simulate() : void

Execution

ConflictDetector

+ detectConflicts() : List<SimTransaction>

+ detectRemoteConflicts() : List<SimTransaction>

ConflictManager

+ manageConflicts() : boolean

+ manageRemoteConflicts() : boolean

UnderlyingTM

+ distributedFamilies:  boolean

+ Latency:  long

+ nNodes:  int

+ systemType:  SystemType

SystemNode

+ nodeid:  int

SimCore

+ clock:  int

+ coreid:  int

SimTransaction

+ readSet:  List<AccessM>

+ txid:  int

+ writeSet:  List<AccessM>

+ abort() : void

+ commit() : void

+ updateState() : void

SimThread

+ tid:  int

+ executeNextBlock() : SimBlock

SimBlock

+ blockid:  int

+ cost:  long

+ memoryAccessesList:  List<MemoryAccess>

1..*

1

1..*

1..*

1

1..*

1..*

1

1..*

1..*

1

1

1

1..*

1

Figura A.22: Diagrama de classes do simulador (simplificado).
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(a) Nı́vel de contenção baixo

(b) Nı́vel de contenção alto

(c) Nı́vel de contenção muito alto

(d) Legenda

Figura A.23: Speedup Aninhamento Plano/Número de tarefas
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