
ZooKeeper 🦒 🐢 🦓 🐅 🐼 🦏 🦁 

Distribuert koordinering av prosesser på 
Internett-skala



● Distribuerte systemer trenger å koordinere 
tilgang til ressurser effektivt

● Applikasjonsprogrammerere har behov for 
mange tjenere, men har av interesse å utvikle 
programmene sine, fremfor å løse 
koordineringslogikk

● Enkel master-slave arkitektur skalerer ikke 
nødvendigvis bra, selv med flere mastere 

● Låser er trege og kan komme i vranglås

Hva er problemet?



● En koordineringstjenste som ikke avhenger av 
distribuerte låser
○ Chubby (Google) er en koordineringstjenste som 

bruker låser
● Flere ZooKeeper tjenere 

○ Tjenerne kommuniserer gjennom protokollen Zab 
som også velger en leder

○ Klienter kan koble seg til hvilken som helst tjener
● Enkelt, men kraftig, API

○ Det er ikke spesifikke primitiver, ZooKeeper har en 
koodineringskjerne 

○ Klienter kan definere egne primitiver
● Wait-free

○ ZooKeeper har ikke blokkerende primitiver
○ Kjappe prosesser venter ikke på trege

● Når venting er nødvendig, tillater API-et det
○ Nødvendige låser
○ “Betinget venting”

Hva er ZooKeeper?



● Lineariserbare “write”-oppdateringer
○ Gir  “atomic consistency” i CAP

● Serialiserbare “read”-oppdateringer
○ Tåler at data leses til tross for at de ikke er helt 

oppdaterte
○ Gir “isolation” i ACID

● FIFO klientrekkefølge
○ Alle forespørsler fra en klient blir utført i den 

rekkefølgen klienten sendte dem
○ dvs. en “read” fra en klient er garantert å ha sett 

alle “writes” før den
● “Change Event” notifikasjoner sendes til klienten 

før de ser endringen 
○ Notifikasjonene er også “wait-free”

Garantier



● ZooKeeper er som et filsystem (NFS) der 
klientene kan legge til, endre eller slette filer

● Hver fil er representert som en znode i et 
hierarki
○ Nodene er enten “Regular” eller “Ephemeral”
○ ZooKeeper nodene lagrer ikke vilkårlig data, rn 

inneholder abstraksjoner av klient-applikasjonen
● Hver znode har et versjonsnummer som blir 

inkrementert etter hver endring
● Klienter kan lytte etter endringer

○ ZooKeeper sier ifra når znoden endres, men ikke 
hva den endres til

○ Må lytte på nytt etter hver oppdatering
● Filsystem arkitekturen kommer frem i API’et

○ Men det ble lagt til semantikk for 
koodineringslogikken 

Arkitektur



API ● create(path, data, flags)
○ Ephemeral
○ Sequence

● delete(path, version)
● exists(path, watch)
● getData(path, watch)
● setData(path, data, version)
● getChildren(path, watch)
● sync(path)

○ Venter på “pending” oppdateringer til den tjeneren 



Eksempler på 
Primitiver

● Konfigurasjonsoppsett
○ Når arbeiderprosesser oppdateres ifht. leder 

● Grupper - medlemskap og ledere
○ Lagre tjenernavn som “medlemmer” være i en 

“mappe” (“Ephemeral” barn av den samme 
“Regular” znoden)

○ Ledervalg baseres seg på at slik “mappe” med 
arbeidere eksister

● Låser 
○ Det lages en ny znode under en annen znode som 

heter “locks”
■ Eksklusiv - prefix X
■ Delt - prefix S

○ Rekkefølge bestemmes av sekvens flagget



Implementasjon ● Replikert Database
○ Hver tjener har en kopi av databasen
○ Lagres i primærminnet

● Forespørselprosessering
○ En klient sender forespørsler til én tjener
○ Leseforespørsler håndteres direkte av tjeneren
○ Skriveforespørsler sendes videre til lederen
○ Lederen gjør forespørslene om til transaksjoner 

og sender den til alle følgerene
● Atomisk Kringkastning

○ Bruker Zab for å sende transaksjoner til alle 
følgere

○ Blir levert i rekkefølge
○ Kan bli levert flere ganger
○ En følger kan ligge bak, men vil aldri divergere

● Klient-Tjener Kommunikasjon 
○ Når en følger får transaksjonen legges den til i 

databasen og det sendes ut notifikasjoner til 
klientene

○ Det er ikke garantert rekkefølge på 
leseoperasjoner, som kan føre til “stale reads”



Eksempel på å skrive data

/test: 4, v2 /test: 4, v2

/test: 4, v2

F1 F2

K1 K2

Leder



Eksempel på å skrive data

/test: 4, v2 /test: 4, v2

/test: 4, v2

setData(“/test”, 7, v2)

setData(“/test”, 7, v2)

F1 F2

K1 K2

Leder



Eksempel på å skrive data

/test: 4, v2 /test: 4, v2

/test: 7, v3

getData(“/test”, false)/test: 4, v2

F1 F2

K1 K2

Leder



Eksempel på å skrive data

/test: 4, v2 /test: 4, v2

/test: 7, v3

/test: 7, v3

F1 F2

K1 K2

Leder



Eksempel på å skrive data

/test: 7, v3 /test: 7, v3

/test: 7, v3setData(“/test”, 2, v2)

setData(“/test”, 2, v2)

F1 F2

K1 K2

Leder



Eksempel på å skrive data

/test: 7, v3 /test: 7, v3

/test: 7, v3
ERROR

ERROR

F1 F2

K1 K2

Leder



Eksempel på å skrive data

/test: 7, v3 /test: 7, v3

/test: 7, v3

getData(“/test”, false)/test: 7, v3

F1 F2

K1 K2

Leder



Gjenopprettelse ● Tjenere kan krasje, og kan gjenopprettes senere
● Hver ZooKeeper tjener logger alle transaksjoner
● Lager regelmessig snapshot av databasen

● Følger krasjer:
○ Klienter kobler til en annen server
○ Følgeren gjenoppretter databasen fra logg
○ Henter nye transaksjoner fra lederen

● Leder krasjer:
○ En ny leder blir valgt
○ Den nye lederen oppdaterer databasen sin
○ Forespørsler settes på vent under lederbytte
○ Den gamle lederen blir en følger



Ytelse - gjennomflyt 



Ytelse - gjenopprettelse 

Feil og/eller gjenopprettelse av:

1. Følger

2. Annen Følger

3. Leder

4. To følgere (4a, 4b) - gjenopprettelse (4c)

5. Leder (feil)

6. Leder (gjenopprettelse)



Eksempler på bruk ● Apache
○ Accumulo
○ Hadoop
○ HBase
○ Kafka
○ BookKeeper

● Yahoo
● Twitter
● Reddit
● Facebook (til 2018)



Sammendrag ● Enkelt, men fleksibelt
● Har sterke garantier
● Kan brukes for å lage primitiver
● Fokuserer på korrekthet og robusthet
● Distribuert lesing, sentral skriving
● God ytelse, rask gjenopprettelse


