
  

Κατανεμημένα Συστήματα

Javascript – LCR example



  

Javascript

● JavaScript is the scripting language of the 
Web.

● All modern HTML pages are using JavaScript 
to add functionality, validate input, 
communicate with web servers, and much 
more.

● JavaScript is easy to learn. You will enjoy it.
● http://www.w3schools.com/js/



  

Javascript – Μεταβλητές & 
Συναρτήσεις

● Απλές μεταβλητές:
– var variableName = 5;
– var variableName = “str”;

● Αντικείμενα:
– var obj = new Object();

● Ανάθεση τιμών σε αντικείμενα:
– obj.attributeName = 5; ή obj[“attributeName”] =5;
– obj.attributeName = “a string value”; ή obj[“attributeName”] = “a string value”;

● Διαγραφή τιμών από αντικείμενα:
– delete obj.attributeName;

● Ανάγνωση τιμών από αντικείμενα:
– obj.attributeName; //επιστρέφει την τιμή που είναι καταχωρημένη στην παράμετρο attributeName.

● Συναρτήσεις:
–

function functionName() {
    //do stuff here
}

function functionName() {
    //do stuff here
    return out;
}

function functionName(input1, input2) {
    //do stuff here
}



  

PeerJS

● PeerJS wraps the browser's WebRTC implementation to 
provide a complete, configurable, and easy-to-use peer-to-
peer connection API. Equipped with nothing but an ID, a peer 
can create a P2P data or media stream connection to a 
remote peer.

● API Key: http://peerjs.com/peerserver
– var peer = new Peer({key: 'your_api_key'});

http://peerjs.com/peerserver


  

PeerJS – Βασικές λειτουργίες

● Δημιουργία κόμβου:
– var peer = new Peer('pick-an-id', {key: 'myapikey'});
– var peer = new Peer({key: 'myapikey'});

● Σύνδεση σε άλλο κόμβο:
– var conn = peer.connect('another-peers-id');

conn.on('open', function(){

  conn.send('hi!');

});
● Διαχείριση μηνυμάτων από άλλους κόμβους:

– peer.on('connection', function(conn) {

  conn.on('data', function(data){

    // Will print 'hi!'

    console.log(data);

  });

});



  

Δομή του κώδικα

● Αρχεία που θα σας δίνονται.
– server.html

● Ο Server που υλοποιεί την τοπολογία. Όλες οι 
διεργασίες του προβλήματος συνδέονται σε αυτόν 
και αυτός αναλαμβάνει να προωθήσει τα 
μηνύματα που στέλνουν στους παραλήπτες του.

● Θα δίνετε έτοιμος.
– client.html

● Ο Client που υλοποιεί τον κώδικα της κάθε 
διεργασίας.



  

Client

● Κάθε διεργασία συνδέεται μέσω του 
server και μίας τοπολογίας ορισμένης σε 
αυτόν με άλλες διεργασίες.

● Βασικές λειτουργίες
– Αρχικοποίηση μεταβλητών και κατάστασης.
– Εκτέλεση του γύρου

● Επεξεργασία εισερχόμενων μηνυμάτων και 
αποστολή μηνυμάτων.



  

Client - Ανταλλαγή Μηνυμάτων

● Εισερχόμενα δεδομένα
– Αντικείμενο receivedData.

● Περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
– receivedData.round;// επιστρέφει τον τρέχον γύρος εκτέλεσης
– receivedData.message;//Τα δεδομένα που έλαβε από την διεργασία 

αποστολέα. Για παράδειγμα receivedData.message.variableName θα 
επιστρέψει την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο variableName που έστειλε ο 
αποστολέας.

– Αντικείμενο dataToSend
● Σε αυτό το αντικείμενο καταχωρείται ότι θέλετε να στείλει η διεργασία.

– Παράδειγμα: dataToSend.attributeName = value; ή 
dataToSend[“attributeName”]=value;

● Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρακάτω μέθοδο που 
θα δίνετε στον κώδικα του client.

–

//example: addToMessage[“ID”, nodeId];
function addToMessage(key, value) {

dataToSend[key] = value; 
}



  

LCR Algorithm

● Πρόβλημα εκλογής αρχηγού.
● Δίκτυο δακτυλίου.
● Αρχηγός εκλέγεται αυτός με τη μεγαλύτερη ταυτότητα.
● Οι διεργασίες γνωρίζουν μόνο την ταυτότητά τους.
● Γύρος 1: Οι Διεργασίες στέλνουν την ταυτότητά τους στον 

δεξιόστροφο γείτονα.
● Επόμενοι γύροι: Μόλις μία διεργασία λάβει μία ταυτότητα, τότε:

– Αν είναι μεγαλύτερη από την δική της την προωθεί στον δεξιόστροφο 
γείτονα.

– Αν είναι μικρότερη τότε δεν κάνει τίποτα.
– Αν είναι ίδια με την δική της τότε εκλέγεται αρχηγός.



  

Server – Τοπολογία LCR

● Δίκτυο Δακτυλίου
● 8 Διεργασίες
● Κάθε 

διεργασία 
στέλνει 
μήνυμα 
στον 
δεξιόστροφο 
γείτονά της



  

Client – LCR

● Αρχικοποίηση
– //initialization
– var nodeId;//η τιμή καταχωρείται αυτόματα.
– var leader = false;

● Επεξεργασία γύρου
– Γίνεται στην συνάρτηση processRound(receivedData).

● Δέχεται σαν είσοδο ένα μήνυμα που της έστειλε κάποια άλλη 
διεργασία στον προηγούμενο γύρο.

● Επεξεργάζεται το μήνυμα.
● Στέλνει το μήνυμα που θα λάβει η γειτονική της διεργασία στον 

επόμενο γύρο.



  

Client – LCR Εκτέλεση γύρου
function processRound(receivedData) {

round = receivedData.round;
if (round == 0) {

//if round is 0 then send my id.
addToMessage("ID", nodeId);

} else {
//if received message contains attribute ID then do stuff
if (receivedData.message.hasOwnProperty("ID")) {

var inId = receivedData.message.ID;
//if received id is larger than own id then forward it.
if (inId > nodeId) {

addToMessage("ID", inId);
} else if (inId == nodeId) {
//if received id is the same as my id then i am the leader.

leader = true;
addLog("I am the leader!!!");

}
}

}
}
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