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ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
БЕЗКОНФЛІКТНИХ ТИПІВ ДАНИХ РЕПЛІКАЦІЇ  

канд. тех. наук, доц. О.А. Козіна, НТУ "ХПІ", м. Харків 

Підтримка несуперечності даних в репліках є основною умовою 
широкого поширення хмарних технологій. Використання безконфліктних 
реплікованих типів даних (CRDT: Conflict-free Replicated Data Types) при 
реплікації в розподілених системах передбачає, що в кінцевому підсумку 
усі репліки досягнуть одного й того ж стану, тобто математично завжди 
можливо об'єднувати або дозволяти одночасні оновлення даних на різних 
репліках без конфліктів [1]. Це робить CRDT ідеальними для оптимістичної 
реплікації [2]. 

Цю модель можна використовувати не для всіх типів даних, тому 
запропоновано кілька корисних схем CRDT [3 – 4]. Однак, питання 
коректного вирішення для яких даних можливо використати той чи інший 
тип CRDT є не тривіальною задачею, що має вирішуватися на базі 
попереднього аналізу моделей типів даних розподіленого додатку. При 
цьому слід брати до уваги необхідність проведення верифікації не тільки 
реалізації обраних конструкцій CRDT, але й необхідність перевірки 
правильності усієї системи яка використовує CRDT. Це зазвичай додає 
складності та подовжує розробку додатку, тому вибір між моделлю даних 
для реплікації та складністю її реалізації є оптимізаційною задачею. 

Поширенню використання безконфліктних типів даних реплікації у 
розподілених системах може сприяти додавання гнучкості моделям 
реальних даних. Зазвичай моделі синхронізації на CRDT розглядають 
вихідні набори даних у вигляді множин, тобто невпорядкованих наборів 
даних з декількома невзаємопов'язаними станами. В роботі запропоновано 
додати зв'язків між агрегатами даних при побудові карт CRDT. Показані 
моделі синхронізації пов'язаних агрегатів можуть розширити область 
використання CRDT.  
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