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Distribuerte 
Transaksjoner

Problem: det genereres større mengder data og queries enn en enkelt-tjener 
DBMS klarer å håndtere

Løsning: Distribuere databasen over flere partisjoner/noder

Effektivt så lenge vi aksesserer kun én partisjon, skjer sjelden i virkeligheten

Hvor godt skalerer Distributed Concurrency Control (DCC) mtp. ytelse?



Artikkelen presenterer en sammenligning av 6 typer protokoller for DCC

On Line Transaction Processing (OLTP)

Serialiserbarhet: transaksjoner utføres en-etter-en mot én enkel databasetilstand 

Må da låse av data på tvers av noder => skaleringsproblemer

Distribuerte 
Transaksjoner



Deneva

Tilpasset DBMG engine laget for å sammenligne DCC-protokoller 

Transaksjoner = logikk + queries



Protokoller

NO_WAIT 

WAIT_DIE 

TIMESTAMP 

MVCC

OCC 

CALVIN



2 Phase Locking

NO_WAIT: avbryter 
med én gang

WAIT_DIE - prøver å 
unngå avbrytelser



Timestamp 
Ordering

Unngår vranglåser ved å ordne transaksjoner etter når de ble utgitt 

TIMESTAMP: Tilgang til en tabell er gitt av transaksjonens timestamp

MVCC: Har flere versjoner av hver tabell, reads kan lese eldre versioner samtidig 
som write



Two Phase Commit Protocol (2PC)

Lagre endringer til databasen som én enkelt 
operasjon

2PC Sørger for at alle eller ingen av tjenerne 
committer i en multi-partisjon transaksjon

Overhead ved sending av beskjeder mellom 
noder



Optimistic (OCC)

Transaksjoner utføres med èn gang de ankommer
Valideres i etterkant (2PC) med alle andre transaksjoner utført i samme tidsrom 

Større 2PC overhead



Deterministic - 
CALVIN

Designet for å unngå 2PC

Deterministisk ordning av transaksjonene slik at tjenerne ikke trenger å koordinere

Spekulativ utføring av transaksjoner



Protokoller Oppsummert

NO_WAIT: Låse av, avbryt ved motstand 

WAIT_DIE: Låse av, tålmodig ved motstand 

TIMESTAMP: Organiser etter tid

MVCC: Organiser etter tid og håndterer flere tilganger samtidig 

OCC: Utfør med èn gang og sjekk for konflikter i ettertid

CALVIN: Bestemmer hva som skal gjøres på forhånd



Evaluering

Testet på Amazon EC2 cloud service

Yahoo Cloud Serving Benchmark (YCSB) måler ytelse i 
flere dimensjoner:

Contention

Update rate 

Flere-partisjoner

Skalering

Nettverkshastighet

TPC-C og PPS måler en annen type last



Contention

Skew θ: aksesserer til 
utvalgte «hot spots»

CALVIN begrenses av 
scheduleren

OCC begrenses av 
transaksjons-validering



Update Rate

WAIT_DIE: holder unødig, 
NO_WAIT avbryter

TIMESTAMP, MVCC:
overlapper lesing, 
blokkerer writes

OCC, CALVIN:
overhead, takler flere writes



Flere partisjoner

Koordinering ved flere 
partisjoner

Stor kostnad av å sende 
meldinger under både 
utførelse og 2PC

CALVIN skalerer bedre



Skalering

Read-only: tilnærmet optimalt, overhead for CALVIN og OCC 

Medium Contention: begrensede resultater, 1.7-3.8 × enkelt-tjener 

Høy Contention: Oppnår mindre enn 10% av ideal kapasitet



Nettverkshastighe
t

2PC tar lengre tid, 
degraderer alle bortsett 
fra CALVIN

Lik kurve som for 
congestion



Data-dependent 
aborts

Alle lese- og skriveoperasjoner for transaksjoner i YCSB er uavhengige

CALVIN trenger da ikke å sende meldinger mellom tjenerne i disse fasene
avhengig operasjon ⇒ ytelsen til andre protokoller senkes med 2-10%, for CALVIN 
senkes den med ~36%



Andre 
Benchmarks

TPC-C (varehus)
Calvin best ved sentraliserte oppdateringer

Andre protokoller ved mindre contention

Product-Parts Supplier (FK-lookup)
CALVIN må gjennomføre mange kostbare reconnaissance-steg 

Fleste andre protokoller skalerer bra

OCC kostbart ved rollbacks



Flaskehalser

De fleste protokoller trenger 2 RTT pga. 2PC

CALVIN unngår dette, men sender beskjeder om 
transaksjonen kan avbryte

Ved høy contention sliter alle protokoller med 
skalering:

Protokollene har forskjellige styrker

CALVIN mest konsekvent



Potensielle Løsninger

Forbedre nettverkshastighet: latency fra 500µs i dagens sky-infrastruktur => 
5µs i datasenter med spesialisert maskinvare

Tilpass datamodellen: unngå transaksjoner over flere partisjoner ved å dele 
opp datamengen på riktig måte

Alternative programmeringsmodeller: oppnå applikasjonintegritet via 
andre metoder enn serialiserbarhet



Konklusjon

2PL yter dårlig ved høy contention ← avbrytelser 

Timestamp yter dårlig ved høy contention ← buffering 

OCC har stor overhead ← validering

Deterministisk konsistent over forskjellig last og skew ← begrenset av 
transaksjons-scheduling

Utfordringer når det kommer til skalering av distribuerte transaksjoner


