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Plan prezentacji

● Sterowanie przebiegiem programu z 
wykorzystaniem stanów globalnych aplikacji.

● Optymistyczna symulacja równoległa 
sterowana zdarzeniami.

● Optymalizacja przebiegu symulacji 
równoległej poprzez wykorzystanie stanów 
globalnych systemu symulacyjnego.

● Wnioski i plany dalszych prac.
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Informacje wprowadzające

● Stan globalny aplikacji  rozproszonej jest to zbiór stanów lokalnych 
zachodzących współbieżnie w procesach składowych tej aplikacji.

● Wyznaczanie i monitorowanie globalnych stanów aplikacji 
rozproszonych we współczesnych systemach komputerowych jest 
trudne ze względu na brak  synchronizacji  zegarów węzłów 
systemów (klastrów) i nieprzewidywalne opóźnienia komunikatów 
w sieci między wezłami. 

● Dlatego większość programistów unika projektowania sterowania 
aplikacji rozproszonych opartego na konstruowaniu stanów 
globalnych, zadowalając się nieformalnym traktowaniem  
sterowania w oparciu o wymianę komunikatów o stanach lokalnych 
poprzez sieć. 
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Informacje wprowadzające

● Jednakże pewne aplikacje rozproszone wymagają 
zaprojektowania w programach sterowania opartego 
na monitorowaniu silnie spójnych stanów globalnych.

● Takie aplikacje obejmują np.:

– dynamiczną optymalizację obliczeń na bieżąco,
– sterowanie procesami przemysłowymi, 
– symulację równoległą sterowaną zdarzeniami,
– równoważenie obciążeń procesorów.



Sterowanie w oparciu o 
standardowe monitorowanie 
stanów globalnych

● Procesy komunikują się na wzajem w 
celu wymiany informacji o swoich 
stanach lokalnych. 

● Procesy aplikacji muszą posiadać 
algorytmy radzące sobie 
opóźnieniami w transporcie i 
odbiorze sygnałów o stanach.

● Bez użycia silnie spójnych stanów 
globalnych (SCGS, Strongly 
Consistent Global States) sterowanie 
w aplikacji rozproszonej może być 
źle sformułowane, niedokładne.

● Globalne stany spójne aplikacji 
muszę być mozolnie konstruowane 
wewnątrz procesów. Algorytmy 
bazujące na zegarach logizcnych są 
skomplikowane.
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Globalne stany spójne

● Silnie spójne 
stany globalne 
to przedziały 
czasu pomiędzy 
kolejnymi 
zdarzeniami, w 
których 
zakładamy, że 
znany jest stan 
całego 
systemu.
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Automatyczne monitorowanie stanów 
globalnych za pomocą dedykowanej 
infrastruktury
● Infrastruktura uruchomieniowa: synchronizatory, dodatkowa 

insrtumentacja procesów/wątków, raporty o stanach 
lokalnych, rozproszone sygnały.

● Synchronizatory
– Konstruowanie stanów globalnych.

– Wyliczanie predykatów na podstawie stwierdzonych stanów.

– Rozsyłanie sygnałów sterujących.

● Monitorowanie silnie spójnych stanów globalnych (SCGS).
● Monitorowane bserwowalnych stanów globalnych (OGS).
● Asynchroniczne sterowanie obliczeniami – brak jałowego 

oczekiwania (no passive waiting). 



P1

P2 P3 P4

S a

Informacja 
o staniie

S b
Sygnał
sterujący

synchronizatory

Procesy/wątki

Automatyczne monitorowanie 
stanów globalnych
● Procesy (wątki) komunikują się ze 

specjalnymi procesami (wątkami) 
zwanymi synchronizatorami. 

● Synchronizatory odbierają stany lokalne 
procesów, automatycznie wykrywają 
silnie spójne stany globalne.

● Synchronizator dokonuje wyliczenia 
predykatu na wyznaczonym stanie 
spójnym i na jego podstawie przesyła 
do procesów zwrotne sygnały sterujące 
przez sieć.

● Procesy/wątki aplikacji otrzymują 
sygnały sterujące w sposób 
asynchroniczny.

● Reakcja na sygnały:  przerwania 
rozproszone  lub zaniechanie obliczeń.



Bezpośrednie sterowanie w 
oparciu o stany globalne
● Globalny stan spójny musi być wyznaczany on-

line, w trakcie pracy aplikacji, bezzwłocznie:
– niski narzut na komunikację (komunikaty o 

zdarzeniach i stanach + znaczniki czasowe),

– niski koszt konstrukcji stanu.

● Powinien to być silnie spójny stan globalny – 
równoległy, wyznaczony szybko bez udziału 
porządków częściowych.



Wykrywanie silnie spójnych 
stanów globalnych
● Jeśli zegary lokalne w procesach są zsynchronizowane ze znaną 

dokładnością, wtedy stany lokalne określone na podstawie 
zdarzeń ze znacznikami czasu mogą zostać użyte do 
stwierdzenia zajścia stanu globalnego.

● Zdarzenia są sortowane zgodnie ze znacznikami czasów ich 
zajścia.

● Lokalne stany procesów są rzutowane na wspólną oś czasu dla 
danego stanu globalnego. 

● Silnie spójny stan globalny jest tworzony przez stany lokalne, 
które zaszły w tym samym czasie z pominięciem interwałów 
niedeterminizmu znaczników czasu.



Musi zostać zachowana 
relacja następstwa
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Synchronizacja zegarów węzłów 
(wymagania architekturalne)

Węzły systemu posiadają lokalne zegary, które muszą być zsynchronizowane. Można to 
osiągnąć za pomocą następujących metod:

● NTP (Network Time Protocol) – rozwiązanie czysto programowe, łatwe do 
wdrożenia, ale z dokładnością powyżej 100 s.

● PTP  (Precision Time Protocol)

– Czysto programowa wersja jest łatwa do wdrożenia, zapewnia dokładność rzędu 
kilku s,

– Wersja wspomagana sprzętowo umożliwia osiągnięcie dokładności rzędu od 
około 100ns (z wykorzystaniem przełączników rozumiejących PTP) nawet do 
kilku ns (wykorzystanie dedykowanych kart).

● GPS – wymaga sprzętu (karty, anteny, sterowniki), dokładność do 100 ns.

● Inne sprzętowo wspierane rozwiązania dedykowane – drogie, trudne w instalacji, z 
dokładnością do kilku ns.
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Globalne stany 
obserwowalne
● Nie jest wymagana synchronizacja zegarów

● Nie analizuje się relacji czasowych stanów lokalnych.

● Reakcje na przyjście komunikatu o zdarzeniu są 
wyzwalane w sposób natychmiastowy.



Dwa rodzaje sterowania 
aplikacją rozproszoną:
● Sterowanie synchroniczne

– Operacje równoległe są koordynowane przez centralną jednostkę 
sterującą (synchronizator).

– Operacje równoległe mogą podlegać blokowaniu (synchronizacji).
● Sterowanie asynchroniczne

– Brak centralnego sterowania.
– Operacje równoległe podlegają sterowaniu zdecentralizowanemu 

za pomocą obiektów współbieżnych działających bez blokowania 
– zasoby obliczeniowe i komunikacyjne mogą zostać 
wykorzystane w sposób bardziej efektywny.

– Komunikacja między komponentami z wykorzystaniem 
nieblokującego przesyłania danych.



Asynchroniczne sterowanie 
aplikacją z wykorzystaniem 
monitorowania stanów globalnych
● Zdefiniuj monitorowane zdarzenia i stany lokalne

● Zdefiniuj potrzebne stany globalne.

● Zdefiniuj  predykaty wyznaczane na stanach globalnych.

● Oblicz wybrane predykaty gdy tylko zostanie stwierdzony 
nowy stan globalny.

● Jeśli predykat jest spełniony, roześlij sygnały sterujące do 
procesów (wątków).

● Sygnały są obsługiwane przez procesy (wątki) w sposób 
asynchroniczny.
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Sterowanie z wykorzystaniem 
monitorowania stanów globalnych
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1. Wyznaczenie globalnego stanu spójnego
2. Czy stan został wykryty?
3. Wyliczenie wartości predykatu
4. Sprawdzenie wyniku predykatu
5. Kod obsługi sygnału sterującego
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PEGASUS DA

PEGASUS DA (Program Execution 
Governed by Asynchronous Supervision 
of States in Distributed Applications) 
● Jest unikatowym w skali światowej środowiskiem 

programistycznym wspomagającym projektowanie, 
programowanie i wykonywanie aplikacji 
rozproszonych ze sterowaniem określonym w 
oparciu o monitorowanie stanów globalnych 
programów.

● Jest wynikiem współpracy naukowej Zespołu 
Architektury Komputerowej IPIPAN i Katedry 
Obliczeń Równoległych PJWSTK.
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PEGASUS DA (c.d.)

● PEGASUS DA jest środowiskiem programistycznym do 
projektowania i budowania aplikacji ze sterowaniem w 
oparciu o stany globalne aplikacji.
– Pozwala na tworzenie aplikacji równoległych z wykorzystaniem 

graficznego środowiska i notacji grafowej.
– Dostarcza infrastrukturę umożliwiającą automatyczne 

wykrywanie stanów i reakcję na nie:
● Synchronizatory z wbudowaną detekcją globalnych stanów spójnych.
● Po wykryciu stanu globalnego automatycznie wyliczany jest predykat.
● Z poziomu predykatów można wysyłać sygnały sterujące do procesów.
● Synchronizatory mogą tworzyć struktury hierarchiczne.
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Symulacja sterowana 
zdarzeniami
● Symulacja systemu może zostać przeprowadzona w 

oparciu o generację, przesyłanie i obsługę zdarzeń:
– Przetwarzanie istniejących zdarzeń może skutkować 

wygenerowaniem kolejnych zdarzeń.

● Szeregowa symulacja sterowana zdarzeniami jest 
zwykle implementowana za pomocą jednej kolejki 
zdarzeń, która przechowuje wszystkie 
wygenerowane, lecz jeszcze nie przetworzone 
zdarzenia.



  

● VT – Virtual Time (logiczny)
● S – wektor zmiennych
● EVL – uszeregowana według czasów lista 

zdarzeń

Silnik symulacji



  

Symulacja równoległa

● W symulacji równoległej, cały symulowany 
system jest dzielony na rozłączne fragmenty.

● Każdy z fragmentów jest przydzielony do 
osobnego procesu logicznego (ang. Logical 
Process, LP), który zawiera kolejkę komunikatów 
i właściwe funkcje obsługi zdarzeń.

● Każdy LP posiada swój własny, lokalny zegar 
logiczny.



  

Symulacja równoległa

CI
1

SE
1

R
1

LP
1

CI
2

SE
2

R
2

LP
2

CI
3

SE
3

R
3

LP
3

CI
N

SE
N

R
N

LP
N

Sieć komunikacyjna

CI
x
 – interfejs komunikacyjny

SE
x
 – silnik symulacyjny

R
x
 – Region symulacji, podmodel

LP
x
 – proces logiczny



26

Symulacja równoległa

● Procesy logiczne są połączone przez sieć 
komunikacyjną służącą do wymiany komunikatów.

● Każdy proces logiczny działa niezależnie, czyli 
niezależnie od innych może przetwarzać zdarzenia ze 
swojej kolejki oraz awansować swój zegar logiczny 
zależnie od tego zdarzenia.

● Postępy poszczególnych procesów logicznych mogą 
być LP ściśle zsynchronizowane (podejście 
pesymistyczne, konserwatywne) lub 
niezsynchronizowane (podejście optymistyczne).



  

Globalny czas wirtualny

● Globalny Czas Wirtualny (ang. Global Virtual Time, GVT) 
jest to globalny czas symulacji, wyznaczony przez 
najwcześniejszy czas lokalny spomiędzy czasów lokalnych 
wszystkich kolejek komunikatów.

● W przypadku symulacji pesymistycznej wyznacza on 
początek kolejnego kroku symulacji, w przypadku 
symulacji optymistycznej świadczy o postępie tej 
symulacji.

● Wyznaczenie GVT wymaga zatrzymania symulacji, a 
następnie dokonania globalnej synchronizacji.

– Ważne jest, aby w systemie nie pozostały żadne 
niedostarczone komunikaty (mogą one decydować o 
czasie lokalnym).



28

Podejście pesymistyczne

● W podejściu pesymistycznym, obsługa zdarzenia 
może zostać wykonana jedynie przez ten LP, 
który posiada w swojej kolejce zdarzenie z 
najwcześniejszym znacznikiem czasu w całym 
symulowanym systemie.
– Wprowadza to silne ograniczenie na synchronizację 

logicznych zegarów lokalnych. Redukuje to możliwy 
do osiągnięcia poziom równoległości symulacji.

– Ograniczenie to można osłabić na przykład, jeśli 
wymiana komunikatów wprowadza określone 
opóźnienia w logicznym postępie symulacji.
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Podejście optymistyczne

● W podejściu optymistycznym (metoda Time Warp), poszczególne 
procesy logiczne mogą kontynuować swoje symulacje niezależnie 
dopóki nie zostanie wykryte zdarzenie, które zakłóca warunek 
spójności postępu lokalnego zegara. Sytuacja taka może wystąpić 
na skutek nierównomiernego postępu zegarów logicznych w 
poszczególnych procesach logicznych.
– Wystąpienie takiej sytuacji implikuje konieczność wykonania operacji 

wycofania symulacji (ang. rollback).
– Operacje tego typu są bardzo kosztowne i mogą spowodować, że 

fragmenty symulacji zostaną ponownie wykonane. Mogą także 
spowodować lawinowe wycofywanie kroków symulacji w innych 
procesach logicznych.

– Liczba niepotrzebnych operacji cofnięcia może zostać ograniczona dzięki 
zastosowaniu takich optymalizacji jak leniwe anulowanie (ang. Lazy 
Cancelation) lub na przykład kontrolę postępu symulacji przez 
wprowadzenie okien czasowych (ang. Time Buckets).
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Stany globalne a 
symulacja równoległa
● Paradygmat sterowania przebiegiem aplikacji na 

podstawie analizy jej stanów globalnych może posłużyć 
do zwiększenia efektywności symulacji równoległej przy 
podejściu optymistycznym.
– Głównym elementem wpływającym negatywnie na 

wydajność symulacji równoległej jest konieczność 
dokonywania rollback’ów.

– Prawdopodobieństwo konieczności dokonania rollback’u 
zostanie zredukowane, jeśli postęp symulacji we wszystkich 
procesach logicznych jest zrównoważony, czyli lokalne 
zegary wirtualne w poszczególnych procesach są do siebie 
zbliżone. Wyrównywanie zegarów logicznych jest 
kosztowne, dlatego należy kontrolować postęp symulacji w 
sposób asynchroniczny.
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Algorytm sterowania 
symulacją
● Wszystkie procesy logiczne raportują stan swoich lokalnych 

kolejek zdarzeń. Raporty są wysyłane asynchronicznie na 
początku i końcu obsługi zdarzenia.

● Synchronizator zbiera informacje o lokalnych zegarach z każdego 
procesu logicznego i steruje ich postępem:
– Jeśli zegar lokalny danego procesu wyprzedza najniższą w danej chwili 

wartość zegara o więcej niż założona wartość progowa, synchronizator 
wysyła do takiego procesu wygnał SUSPEND. Proces, który otrzymuje 
taki sygnał, powinien wstrzymać dalszą obsługę zdarzeń w swojej 
kolejce.

– Wstrzymany proces po otrzymaniu sygnału RESUME może 
kontynuować obsługę zdarzeń. Sygnał taki zostanie do niego wysłany 
gdy synchronizator stwierdzi, że minimalny zegar lokalny jest 
wystarczająco zaawansowany w stosunku do zegara lokalnego 
wstrzymanego procesu.
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Algorytm sterowania 
symulacją
● Ze względu na asynchroniczną naturę tego typu sterowania, 

nie zabezpiecza ono w pełni przed wystąpieniem sytuacji 
wymagającej dokonania rollback’u.
– Procesy logiczne muszą działać tak, jak gdyby operacje rollback 

były standardowymi, jak w klasycznej metodzie Time Warp.

– Możliwa jest sytuacja, że zdarzenie, które powoduje wysłanie 
sygnału SUSPEND do procesu, zostanie anulowane zanim sygnał 
dotrze do tego procesu. Taki sygnał należy zignorować.

● Wydajność algorytmu może zostać dodatkowo poprawiona, 
jeśli procesy logiczne wysyłają do synchronizatora nie tylko 
komunikat o rozpoczęciu obsługi komunikatu, ale również o 
przewidywanym czasie zakończenia obsługi tego zdarzenia 
(o ile jest znany).
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Przykład

● Jako przykład użyjemy symulacji prostego systemu złożonego z 3 
procesów logicznych (LP1, LP2 i LP3). Wszystkie procesy pracują w 
pętlach.

● LP2 i LP3 obsługują różne zdarzenia:
– Obsługa każdego zdarzenia w LP2 zajmuje 4 jednostki czasu oraz awansuje 

zegar lokalny w tym procesie o 5 jednostek.

– Obsługa każdego zdarzenia w LP3 zajmuje 3 jednostki czasu oraz awansuje 
zegar lokalny w tym procesie o 10 jednostek.

– Po obsłudze zdarzenia, LP2 i LP3 generują komunikaty o zdarzeniach, które 
mają zostać obsłużone przez LP1, wysyłają je i czekają na odpowiedź.

– Wygenerowanie odpowiedzi zajmuje procesowi LP1 1 jednostkę czasu i 
awansuje jego zegar logiczny o 1 jednostkę.

● Przesłanie każdego komunikatu zajmuje 1 jednostkę czasu.
● Wycofanie obsługi zdarzenia trwa 2 razy tyle czasu, co normalna 

obsługa tego zdarzenia.



35

Przykład

● W przypadku braku kontroli 
postępu symulacji możemy 
zaobserwować konieczność 
wykonania operacji rollback na 
samym początku symulacji ze 
względu na niewłaściwą 
kolejność obsługi komunikatów 
pochodzących od LP2 i LP3.

● W dalszej części możemy 
stwierdzić konieczność 
wykonania kaskadowego 
rollback’u, w wyniku czego LP3 
musi ponownie wykonać część 
swojej symulacji. 00
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Przykład

● Stany lokalne LPi (lsij) są 
definiowane przez 
początek i koniec zdarzeń 
obsługiwanych przez 
procesy logiczne.

● Silnie spójne stany 
globalne dla całej 
symulacji (gsk) są 
wykrywane po tym jak 
synchronizator otrzyma 
informacje o stanie 
zgłaszane przez LP.
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Przykład

● Jeśli zaaplikujemy 
algorytm sterujący 
wykonaniem, 
przetwarzanie 
zdarzeń w LP3 
zostanie 
wstrzymany, co w 
zupełności usuwa 
wszystkie rollback’i.

● Efektywność 
sterowania zależy 
od szybkości sieci 
komunikacyjnej.

00

4
10

LP1 LP2 LP3

Wall time

LPs' logical
local clocks

11

21

9

10

11

10

14

10

5

2

0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

16

17

18

19

20
21

22

23

Tmin=0, Tmax=0 (0/?, 0/4, 0/10)

Tmin=4, Tmax=10 (5/?, 4/?, 10/?)

Tmin=4, Tmax=10 (4/5, 4/?, 10/?)

Tmin=5, Tmax=10 (5/?, 5/9,10/?)

Tmin=5, Tmax=10 (5/?, 9/?, 10/?)

Tmin=9, Tmax=10 (9/10, 9/?, 10/?)

Tmin=10, Tmax=10 (10/?, 10/14, 10/?)

Tmin=0, Tmax=10 (0/?, 4/?,10/?)

Tmin=0, Tmax=10 (0/?, 4/?,10/?)
4

5

9

Tmin=9, Tmax=10 (10/?, 9/?, 10/?)

Tmin=10, Tmax=10 (10/11, 10/14, 10/?)

Tmin=10, Tmax=11 (11/?, 10/14, 10/?)

Tmin=11, Tmax=14 (11/?, 14/?, 11/21)
14
15

15

19

Tmin=11, Tmax=14 (14/15, 14/?, 11/21)

Tmin=11, Tmax=15 (15/?, 14/?, 11/21)

Tmin=11, Tmax=21 (15/?, 15/19, 21/?)

Synchronizer
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Przykład
LP1 LP2 LP3

3

4

5

6

7

Stany globalne
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..…
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ls
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...
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...
gs

1
gs

2
gs

3
gs

4
gs

5
gs

6.
..

(0/?, 0/4, 0/10)

(4/5, 4/?, 10/?)

(0/?, 4/?,10/?)

(0/?, 4/?,10/?)

(5/?, 4/?, 10/?)

(5/?, 5/9,10/?)

Tmin=0, Tmax=10
Tmax-Tmin ≥ Δ

Tmin=4, Tmax=10
Tmax-Tmin ≥ Δ

Tmin=0, Tmax=10
Tmax-Tmin ≥ Δ

Tmin=0, Tmax=10
Tmax-Tmin ≥ Δ

Tmin=4, Tmax=10
Tmax-Tmin ≥ Δ

Tmin=5, Tmax=10
Tmax-Tmin ≥ Δ

Predykat
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Plan prezentacji

● Sterowanie przebiegiem programu z 
wykorzystaniem stanów globalnych aplikacji.

● Optymistyczna symulacja równoległa 
sterowana zdarzeniami.

● Optymalizacja przebiegu symulacji 
równoległej poprzez wykorzystanie stanów 
globalnych systemu symulacyjnego.

● Wnioski i plany dalszych prac.
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Wnioski

● Sterowanie przebiegiem programu na podstawie 
obserwacji stanów globalnych aplikacji może zostać 
użyte do optymalizacji optymistycznej symulacji 
równoległej.

● Efektywność takiego sterowania zależy od:
– symulowanego systemu,

– infrastruktury sprzętowej użytej do symulacji:
● prędkość sieci komunikacyjnej (głównie opóźnienie 

przesyłania informacji),
● dostępność sprzętowo wspomaganego mechanizmu 

synchronizacji zegarów w węzłach obliczeniowych.
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Plany dalszych prac

● Dalsze prace polegają na:
– Weryfikacji zaproponowanego podejścia poprzez 

implementację systemu symulującego opartego o 
zaproponowany paradygmat sterowania przebiegiem 
symulacji.

● w obrębie jednego węzła wielordzeniowego/wieloprocesorowego,
● w sieci lokalnej, na większą skalę.

Implementacja będzie ułatwiona z powodu dostępności 
środowiska PEGASUS DA.

– Określenia warunków brzegowych, dla których 
zaproponowany sposób kontroli symulacji ma szansę 
poprawnie pracować i dawać poprawę efektywności 
symulacji.
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Plany dalszych prac

● Inne metody poprawy efektywności 
symulacji w oparciu o paradygmat 
obserwacji stanów globalnych:
– równoważenie obciążeń węzłów 

przeprowadzających symulację,

– możliwość zastosowania zaburzenia równowagi 
obciążeń węzłów w celu wyrównania postępu 
procesu symulacji (potencjalne zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia rollback’ów).
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Dziękuję


