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De opgave

In deze opgave implementeren we het algoritme van Peterson (zie sectie 5.3.3 van het dictaat). Deze werkt op
een ringnetwerk waarover de berichten in twee richtingen kunnen bewegen. Elk proces heeft een unieke
opvolger en een unieke voorganger.

Elke knoop van het ringvormige netwerk zal bestaan uit een Java programma (application), dat opgebouwd is
uit een aantal klassen. De hoofdklasse (dus waar main in staat) moet GP2 heten. Elke knoop zal hetzelfde 
programma draaien. Dit programma zal een (onbekend) aantal keer opgestart worden vanaf de commandline

Onder Unix:

java GP2 id port portvanopvolger &

Onder Windows:

start java GP2 id port portvanopvolger

De parameters hebben de volgende betekenis:

id dit is het nummer van het proces. De bedoeling is dat het electie-algoritme als leider dat proces kiest
van welke dit nummer het laagste is. Let op dat dit getal best negatief kan zijn. Je mag wel aannemen
dat het getal voor elk proces uniek is.
port dit is de port waaronder dit proces bereikt kan worden
portvanopvolger het portnummer van het volgende proces in de ring.

Na het opbouwen van de ringstructuur door het aanmaken van geschikte sockets is het de bedoeling dat je
berichten rond gaat sturen (het algoritme van Peterson volgend). De variant van Peterson die hierbij gebruikt
dient te worden is een speciale waarbij passief geworden processen buiten de ring gezet worden (zie
verderop).

Informatie over technische aspecten van het communiceren over sockets in Java, vind je in de slides horende
bij deze opdracht, welke je terug kunt vinden op de vakpagina.

De ring opbouwen

Het is raadzaam een apart programmaatje te maken met hierin de commando's die de processen in de ring
opstarten en deze dan te draaien. Het volgende programmaatje doet dat voor Windows:

start java GP2 32 5000 5001
start java GP2 16 5001 5002
start java GP2 19 5002 5003
start java GP2 2 5003 5010
start java GP2 4 5010 5021
start java GP2 8 5021 5000

Voor Unix/Linux moet je start verwijderen en achteraan de regel & toevoegen. De processen starten dan in 
de achtergrond. Bij Windows is het wijs om eerst een DOS command tool op te starten en hier handmatig je
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scripts/batch files in te runnen. Het nadeel van executeren door het aanklikken van een batchfile in Windows
is dat als de processen afgelopen zijn, je window direct verdwijnt zonder dat je het antwoord kunt lezen.

Een essentieel probleem bij deze opgave is dat alle processen/knopen dezelfde code uitvoeren. Bij het 
ontvangen van informatie kan deze uit verschillende richtingen komen en het is niet in te schatten wanneer.
Hiervoor moet dus een oplossing gevonden worden.

Daar komt nog eens bij dat tijdens het opbouwen van de ring, er 'tegelijk' contact gezocht moet worden met
de opvolger en contact geaccepteerd dient te worden van de voorganger. Alweer iets wat je op moet lossen.
Voor je de ronden van Petersons algoritme begint moet je eerst zeker weten dat beide sockets zijn aangelegd. 
Zorg hier dus voor.

Peterson met shortcuts

Informeel gaat het algoritme net als in het dictaat als volgt.

De eerste ronde begint met alle n processen als kandidaat voor het leiderschap1.
In een ronde die met k > 1 kandidaten begint, worden ten minste k/2 kandidaten en ten hoogste k-1
kandidaten geëlimineerd.

2.

Als een ronde met 1 kandidaat begint, merkt deze dat hij de enige is en wordt leider.3.

De kandidaten noemen we net als in het dictaat actief. Echter, we gaan iets anders om met de passief
geworden processen. We beginnen zoals het hoort:

Als je actief bent stuur je je id naar links en naar rechts1.
Je ontvangt van links en rechts (op onvoorspelbare tijdstippen) de id van een actieve buur. Door middel
van vergelijking kun je vast stellen of je actief blijft of niet: als allebei de ids groter zijn, dan blijf je
actief.

2.

Als een van de ids kleiner was dan de jouwe, dan word je passief3.

Een nieuw element in het algoritme is het uit de ring sluiten van passief geworden processen, zodat de
volgende ronde aanvangt met weer een gesloten ring van slechts actieve processen. Dit betekent dus, dat aan
het begin van elke ronde, elk proces in de ring alleen actieve buren heeft. We eisen dat je implementatie 
voldoet aan deze invariant. Een gevolg is dat het eerste gedeelte van een ronde behoorlijk efficiënt zal zijn,
en niet zal vertragen naarmate de ronden vorderen.

Hoe gaat het uitschakelen in zijn werk? Na het standaard gedeelte van een ronde bestaat de ring uit een aantal
passieve en actieve processen. De bedoeling is nu dat actieve processen tussen welke zich op de ring alleen
passieve processen bevinden, contact maken via een aan te leggen socket. Let op: het is gegarandeerd dat een
actieve knoop op dit moment passieve buren heeft (die heeft hij net verslagen), wat dus inhoudt dat elke
socket slechts eenmaal wordt gebruikt.

Om dit alles te bereiken is er een extra deelronde nodig die de naburige actieve processen in staat stelt aan 
elkaar door te geven wat hun socketnummers is. Je kunt je hierbij afvragen of het nodig is het socketnummer
van beide actieve buren te kennen. Alweer een plaats waar je handig dient te kiezen. Hierbij worden uiteraard
de tussenliggende passieve processen nog één keer gebruikt. Vervolgens moet dan op een nette manier de
nieuwe ring worden opgebouwd.

Een extraatje van deze werkwijze is dat we aan het einde van de ronde waarin de leider als enige actieveling
overblijft we dit al tijdens het kortsluiten van de ring merken en niet pas een ronde later zoals in het
algoritme uit het dictaat. Maak daar dan ook gebruik van.
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Voor meer informatie, kun je naar het daarvoor bestemde college komen en de slides bekijken op de
vakwebpagina.

Uitvoer van het programma

Nadat de leider er achter is gekomen dat hij de leider is, weet de rest van de ring nog niet dat deze verkozen
is: telkenmale zijn de passieve processen uit de ring gegooid, dus in het algemeen hebben ze geen idee. Het is
daarom logisch om nadat het proces met het laagste id erachter komt dat hij leider is, hij, door middel van een
enkele unidirectionele ronde, de andere processen hiervan verwittigt. Elk proces in de oorspronkelijke ring
geeft dan een melding dat hij weet wie de leider is, bijvoorbeeld Proces 12 weet dat de leider 6 is., en zal dan 
pas termineren. Deze meldingen en de melding van de leider dat hij weet dat hij, proces nummer 6, de leider
is, willen we in ieder geval op het scherm zien. Voor debug redenen mag je nog meer boodschappen op het
scherm zetten, maar we stellen het op prijs als deze uitgezet kunnen worden (bijvoorbeeld door een boolean
van true op false te zetten).

Verdere eisen

Probeer zoveel mogelijk fouten af te vangen (bv. met excepties). Voorbeelden hiervan zijn: aanroepen
met teveel of te weinig parameters, parameters die getallen moet zijn zijn dat niet, sockets kunnen niet
worden opgezet enz. Dit helpt ook bij het vinden van fouten of problemen tijdens de executie van je
programma.
Bij het maken van een connectie naar een buur kan het gebeuren dat die buur nog niet opgestart is. Dit
omdat je niet alle knopen gelijktijdig kunt opstarten. In dat geval zou het maken van de connectie
kunnen mislukken en een exception genereren. Zo'n exception moet opgevangen worden en na enige
seconden moet het weer opnieuw geprobeerd worden. Je kunt er voor kiezen een beperkt (zeg 5) of
willekeurig aantal retries te proberen. Het is wel raadzaam voor een retry een korte sleep te doen,
anders schiet het of niet op of je bent zo door je hoeveelheid retry's heen. Maak het aantal retries
eenvoudig instelbaar door dit netjes in je programma te verwerken. Merk op dat bij een willekeurig
aantal retries, je threads eenvoudig kunnen hangen als je bijvoorbeeld je ring verkeerd opgeeft, of een
thread in de ring op de een of andere manier omkomt.
Je programma moet zodanig zijn dat alle processen op de localhost draaien.
Er mogen geen busy waits gebruikt worden, ook niet met sleeps erin. De enige sleeps die je mag
gebruiken zijn voor de retry (zie boven).
Na afloop van het algoritme moeten alle processen netjes stoppen.
Er is geen grafische user-interface nodig. Alle gegevens van buiten komen via de commandoregel. De
volgorde van de parameters en de naam van de hoofdklasse moeten exact zijn zoals boven aangegeven.
Dit maakt automatisch testen mogelijk.
Deze programmeeropgave is niet makkelijk: verzin voor het testen ervan minstens vier goede
testringen. Let hierbij ook goed op uitzonderlijke gevallen zoals het geval dat je ring maar 1 of 2
processen bevat.

Ontwerp

Maak aparte klassen voor afzonderlijke functionaliteit. Mocht je besluiten de verschillende typen
boodschappen als strings te verpakken, dan wordt het op prijs gesteld als je de logica voor de codering en 
decodering samen in een speciaal daarvoor gemaakte klasse stopt. Het is dan makkelijker na te gaan of ze
consistent zijn.

Ervaringsregels
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Net als bij de vorige opgave gaat het ook hier op dat testen van een programma helemaal geen garanties
geeft: zelfs het opnieuw draaien met dezelfde invoer kan zelfs na 99 correcte pogingen de honderdste keer
fout gaan. Echter, zo'n uitzonderlijke situatie onder Windows kan juist op Linux weer de meestvoorkomende
situatie zijn. Het is daarom van belang dat je als programmeur na kunt gaan (aan de hand van de code) dat je
programma correct is en je niet simpel baseert op overwegingen als: ik heb het vijf keer gerund, dus het zal
wel werken. Het helpt zeker wel om je programma's in verschillende omgevingen te testen.

Practicumregels

Deelname aan het practicum is gebonden aan de volgende regels, die tot doel hebben het practicum logistiek
vlot te laten verlopen, en de leerrijke ervaring die het practicum biedt daadwerkelijk aan alle deelnemers ten
goede te laten komen

Het practicum mag in groepjes van twee worden gemaakt.
De beoordeling van het praktikum is streng in de zin dat als de werking wat betreft het gedistribueerde
gedeelte niet correct is, je al snel een onvoldoende hebt. Hou hier rekening mee.
We verwachten van je programma niet alleen dat het werkt, maar ook dat layout en commentaar goed
verzorgd zijn en beoordelen het programmeerwerk ook op elegantie, duidelijkheid etc.
De opgave moet worden ingeleverd op uiterlijk 3 november 2006 voor 15.00 uur..
Voor het inleveren gebruiken we Submit bereikbaar onder http://www.cs.uu.nl/docs/submit/. We
verwachten dat je een gecomprimeerd zip-bestand inlevert met daarin de geschreven java code en je
minstens vier testringen. Bij Submit lever je deze opgave in onder de naam gdp-2.
In commentaar in het programma (bovenaan in elke Java file) moeten de namen en studentnummers
van auteurs worden vermeld. alle auteurs worden geacht ongeveer gelijke delen van het werk gedaan te
hebben en de werking van het hele programma te kunnen toelichten (dit kan na de inleverdatum
worden gevraagd).
Het ingeleverde programma moet eigen werk van de auteurs zijn. We gebruiken bij dit praktikum een
fraudechecker. Word je betrapt op fraude, dan wordt de opgave als Niet Gemaakt ofwel een 0
beschouwd (let wel: dit is niet hetzelfde als een onvoldoende; het is nog minder).
Becijfering van de opgave gaat door middel van een cijfer tussen 0 en 3-10 in gehele cijfers. Je moet
voor beide opgaven minstens een vier halen. Een cijfer lager dan vier moet worden herkanst. Je hebt
voor de praktika slechts één herkansing, dus als je voor beide een cijfer lager dan een vier haalt, kun je
het vak dit jaar niet meer halen. Voor hoe het cijfer voor deze opgave meetelt in het geheel, word je
verwezen naar de website van dit vak. Een Niet Gemaakt (deze wordt uitgedeeld bij geconstateerde
fraude, het niet inleveren van een opgave, of iets inleveren dat volgens de nakijker geen echte poging is
tot het maken van het praktikum) kan niet worden gecompenseerd, alleen worden herkanst.


