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2. Charakterystyka systemów rozproszonych 
 

System rozproszony - definicja: 
 

 jest zbiorem niezależnych komputerów (często znacznie od siebie 
oddalonych), połączonych za pomocą łączy transmisji danych, np. sieci 
komputerowej, prostych magistrali, łączy bezprzewodowych (aspekt 
sprzętowy), które są zintegrowane za pomocą specyficznego 
oprogramowania systemowego oraz użytkowego (aspekt programowy), w 
taki sposób, że z punktu widzenia użytkowników systemu sprawiają 
wrażenie jednolitego, logicznie zwartego, „przeźroczystego” środowiska 
obliczeniowego; 

 

 umożliwia użytkownikom współdzielenie zdalnych zasobów, znajdujących 
się na komputerach lokalnych, ukrywając fakt ich rozproszenia.    

 
 
System rozproszony powinien przede wszystkim być „przeźroczysty”, tj. 
funkcje związane z rozproszeniem powinny być ukryte przed użytkownikiem.  
 
Jest to osiągane poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania 
pośredniczącego w komunikacji między składowymi systemu, które 
umożliwia:  
 
– koordynację działań komputerów (np. poprzez przesyłanie komunikatów); 
 
– współdzielenie zasobów, np. sprzętu (drukarki, skanery, pamięci,  
   komputery), oprogramowania (aplikacje), danych (strony WWW,  
   bazy danych, pliki, katalogi).  
 

 
 

                   
 
 



 
Do rozwoju systemów rozproszonych przyczyniły się następujące czynniki: 
 

 rozpowszechnienie tanich i wydajnych mikroprocesorów i komputerów 
(16-, 32-, 64-bitowe);  znaczący wzrost stosunku efektywność/cena; 

 rozwój tanich, szybkich, niezawodnych i uniwersalnych, lokalnych sieci 
komputerowych (LAN); prędkości  transmisji danych (od kilku Mb/s do 
dziesiątek Gb/s – gigabit/s);   

 rozwój sieci rozległych (WAN), zwłaszcza sieci Internet, która udostępnia 
wiele zastosowań o charakterze rozproszonym (np. dostęp do 
rozproszonych zasobów informacyjnych WWW, poczta elektroniczna, 
usługi nazewnicze DNS); 

 powstanie i rozwój sieciowych systemów operacyjnych (Unix, Windows NT, 
Novell NetWare). 

 
 

2.1. Przykłady systemów rozproszonych 
 
 Rozproszona baza danych: 
 

 podklasa systemów rozproszonych; zbiór składający się z wielu logicznie 
ze sobą powiązanych lokalnych baz danych, znajdujących się w węzłach 
sieci komputerowej;  

 

 elementy bazy danych są zintegrowane za pomocą systemu zarządzania 
rozproszoną bazą danych, który jest oprogramowaniem umożliwiającym 
połączenie autonomicznych baz danych w jedną całość, utrzymanie 
spójności danych, oraz udostępnianie ich użytkownikom przy założeniu 
przeźroczystości rozproszenia.  

 
 
 Sieci komputerowe (WAN, LAN) z heterogenicznymi systemami 

komputerowymi (zbiór różnych, niezależnych komputerów z lokalnymi, 
sieciowymi systemami operacyjnymi); ze względu na systemowe 
oprogramowanie zarządzające lokalnie zasobami systemu, określane jako 
systemy luźno powiązane.  

 
 Systemy wieloprocesorowe (równoległe): multiprocesory ze wspólną 

pamięcią lub homogeniczne systemy multikomputerowe (bez wspólnej 
pamięci), np. klastry, sieci systemowe oparte o procesory połączone 
szynami komunikacyjnymi w topologię siatki, hiperkostki; ze względu na 
systemowe oprogramowanie zarządzające globalnie zasobami systemu, 
określane, jako systemy silnie powiązane.   

 



 
 Inne systemy rozproszone: 
 

 rozproszony system plików; 

 system obsługi bankomatów; 

 system rezerwacji biletów;  

 system pracy grupowej;  

 system obsługi nazw internetowych;  

 poczta elektroniczna.  
 
 

2.2. Cechy ogólne rozproszonych systemów komputerowych  
 
 składają się z wielu autonomicznych komputerów (procesorów), które na 

ogół nie mają wspólnej pamięci (z wyjątkiem systemów 
wieloprocesorowych ze wspólną pamięcią), ani wspólnego zegara;   

 
 w systemie rozproszonym przetwarzanie informacji może być realizowane 

w tym samym czasie przez wiele procesów na wielu komputerach;   
 
 komunikują się za pośrednictwem sieci komunikacyjnej, która umożliwia 

wymianę komunikatów (danych, sygnałów sterujących); rzadziej za 
pomocą wspólnej pamięci;  

 
 umożliwiają współdzielenie zasobów zdalnych przez wielu użytkowników 

oraz ich wzajemne udostępnianie (np. drukarki, macierze dyskowe, 
specjalizowane komputery obliczeniowe, bazy danych, zdalne dokumenty); 

 
 ukrywają przed użytkownikami szczegóły organizacyjne systemu, tj. 

różnice w sprzęcie i oprogramowaniu komputerów, a także w sposobach 
komunikowania się maszyn; użytkownik końcowy nie powinien być 
świadom tych różnic podczas korzystania z systemu;   

 
 dostarczają uniwersalnych mechanizmów korzystania z zasobów systemu 

w postaci jednolitego i spójnego interfejsu dla użytkownika — niezależnie 
od czasu i miejsca interakcji;  

 
 z punktu widzenia użytkowników są widziane jako jednolite, zintegrowane 

środowisko obliczeniowe;  
 
 mogą być łatwo rozbudowywane (skalowalność); efekt niezależności 

komputerów i jednocześnie ukrywania szczegółów organizacyjnych 
systemu przed użytkownikiem;  

 



 dają poczucie nieustannej dostępności swoich zasobów (odporność na 
awarie); wynika to z faktu powielania pewnych funkcji przez wiele 
komputerów, gdyż w przypadku awarii poszczególnych komponentów 
systemu ich funkcje są przejmowane przez inne komputery; podobnie 
dodanie nowych elementów systemu pozostaje niezauważone przez jego 
użytkowników. 

 
 
W zależności od rodzaju rozproszonych systemów komputerowych możliwe 
są różne warianty integracji oraz zarządzania jego zasobami w oparciu o 
wielowarstwowe oprogramowanie systemowe. Celem jest taka integracja 
zasobów systemu rozproszonego, aby z punktu widzenia użytkownika 
system rozproszony był postrzegany, jako jednorodne, scentralizowane 
środowisko obliczeniowe, podobne do tego, jakie udostępniane jest przez 
scentralizowane systemy komputerowe.    
 
 

2.3. Rozwój systemów komputerowych 
 

 Systemy scentralizowane (IBM Mainframe), 
 

 Systemy sieciowe i oparte o warstwę pośrednią (wykorzystują sieciowe 
systemy operacyjne Unix, Windows, oraz dodatkowe usługi warstwy 
pośredniej (middleware), np. rozproszone obiekty, strumienie 
multimedialne); tzw. systemy luźno powiązane, wykorzystujące sieciowe 
systemy operacyjne lub oprogramowanie warstwy pośredniej, np.  
heterogeniczne systemy wielokomputerowe połączone sieciami 
komunikacyjnymi (brak pamięci dzielonej, komunikacja w oparciu o pliki, 
protokoły sieciowe - każda jednostka ma swoją własną pamięć).     

 

 Systemy wielokomputerowe oparte o rozproszone systemy operacyjne 
Amoeba, Mach i Chorus, DCE – Distributed Computing Environment, 
inne); tzw. systemy ściśle powiązane, wykorzystujące rozproszone 
systemy operacyjne, np. systemy wieloprocesorowe (wspólna pamięć), 
systemy wielokomputerowe (najczęściej homogeniczne) połączone 
szynami komunikacyjnymi lub przełącznikami (brak pamięci dzielonej, 
komunikacja w oparciu o komunikaty - każda jednostka ma swoją własną 
pamięć).    

 
http://jedrzej.ulasiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/...i.../SystRozpr-Wstep13.pdf 
http://www.cs.put.poznan.pl/dwawrzyniak/DPE/ 
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php 
- systemy rozproszone, zaawansowane systemy baz danych. 
 



Systemy scentralizowane 
 

 Oparte o duże komputery (mainframes); rozwój od początku 1950 roku.   

 Użytkownicy korzystają z systemu poprzez zdalne terminale znakowe lub 
sieć lokalną; 

 Posiadają scentralizowane systemy operacyjne.   
 

 
 
 

Systemy sieciowe 
 

 Wykorzystują sieciowe systemy operacyjne - Unix BSD (rozwijany od 
1969 roku); różne rodzaje systemów Windows (serwery i stacje 
robocze); system Novell NetWare.  

 

 Cele projektantów systemów sieciowych: udostępnienie użytkownikom 
zdalnym zasobów i usług zarządzanych lokalnie przez serwery; 
zapewnienie udogodnień w dostępie do rozproszonych zasobów oraz 
zwiększenie efektywności i niezawodności przetwarzania. 

 

 



Zastosowane mechanizmy: 
 
- synchronizacja i komunikacja międzyprocesowa (wymiana komunikatów); 
- usługa komunikacyjna typu zdalne wywoływanie procedur RPC 
  (ang. Remote Procedures Calls); 
- sieciowy system plików NFS (ang. Network File System); 
- sieciowe usługi informacyjne NIS (ang. Network Information Services).  
 

Podstawowy model komunikacji – komunikacja klient/serwer (np. 
komunikaty, zdalne wywoływanie procedur, zdalne wywoływanie metod).  
 
Serwery: komputery (procesy) świadczące pewne usługi związane 
najczęściej z dostępem do określonych zasobów i usług systemu, 
umożliwiające korzystanie z zasobów i usług serwera przez procesy 
działające na różnych komputerach; mogą być zwielokrotnione w celu 
podołania obciążeniom.  
 
Klienci: programy (procesy) wykonywane na stacjach roboczych 
użytkowników; przesyłają żądania dostępu do zasobów i usług, znajdujących 
się na konkretnych serwerach.  
 
 

Właściwości systemów sieciowych:  
 

 luźno powiązany sprzęt - różnego typu stacje robocze połączone siecią 
LAN lub WAN; brak wspólnej pamięci, komunikacja w oparciu o pliki, 
protokoły sieciowe;  

 różne systemy operacyjne - UNIX, MS Windows, Novell NetWare;   

 obliczenia wykonywane przeważnie na maszynie lokalnej; 

 posiadają pewien zbiór wspólnych usług, zasobów i protokołów 
komunikacyjnych, np. wspólne serwery plików, poczta elektroniczna, 
protokół TCP/IP;  

 umożliwia użytkownikom dostęp do zdalnych zasobów w sposób 
nieprzeźroczysty (użytkownicy są świadomi fizycznego rozproszenia 
zasobów).  

 

Zalety systemów sieciowych:  

 
- współdzielenie zasobów;  
- ułatwiona komunikacja sieciowa; 
- zwiększona wydajność przetwarzania;  
- zwiększona niezawodność.    
 
 



Wady systemów sieciowych: 
 
- istnienie zadań o charakterze rozproszonym, które nie mogą być wykonane 
  na indywidualnych stacjach roboczych;  
- przy rosnącej liczbie zasobów lokalnych nie wszystkie mogą być 
  udostępnione innym (istnieją zasoby niewykorzystane); 
- nieprzeźroczysty dostęp do zasobów.    
 
 

Systemy wieloprocesorowe i wielokomputerowe (systemy równoległe) 
 
 komputery są powiązane mniej lub bardziej ściśle z wykorzystaniem 

odpowiedniego oprogramowana systemowego (rozproszonego systemu 
operacyjnego), zarządzającego zasobami w sposób globalny, tzw. systemy 
ściśle powiązane (wieloprocesory, wielokomputery); 

 
 komputery (procesory) są przeważnie jednakowego typu (homogeniczne) 

(np. pula procesorów MPP - Massively Parallel Processors, klastry);   
 
 w wieloprocesorowych systemach komputerowych komunikacja w oparciu 

o wspólną pamięć, natomiast w homogenicznych systemach 
wielokomputerowych każda jednostka posiada swoją lokalną pamięć; 
procesory komunikują się w oparciu o wspólne szyny komunikacyjne lub 
przełączniki (krata, hiperkostka);   

 
 na wszystkich komputerach wykonywany jest jeden system operacyjny; 
 
 jednolite mechanizmy komunikacji pomiędzy procesami oraz interfejs 

dostępu do zasobów;  
 
 system plików widziany jednakowo przez wszystkie komputery; 
 
 oprogramowanie stanowi rozproszony system operacyjny (np. Amoeba, 

Mach i Chorus, DCE), który umożliwia użytkownikom dostęp do zdalnych 
zasobów w sposób przezroczysty (jest jednolity sposób dostępu do zasobu 
lokalnego i zdalnego).  

 
 



 
 

 

Architektury sprzętowe systemów równoległych  
 
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php -  
systemy rozproszone, zaawansowane systemy baz danych. 
 
Rodzaje systemów:  
 
• systemy wieloprocesorowe (ang. multiprocessors) 
– posiadają wspólną pamięć (pamięć dzielona);  
 
 
• multikomputery (ang. multicomputers) 
 
– brak pamięci dzielonej, każdy węzeł korzysta z własnej pamięci;   
 
– multikomputery homogeniczne ze wspólnymi szynami komunikacyjnymi lub  
   przełącznikami (na ogół jednakowe komputery);  
 
– multikomputery heterogeniczne (komputery o różnej architekturze).  
 
 
W wieloprocesorach wszystkie procesory mają dostęp do jednej, wspólnej 
przestrzeni adresowej. W multikomputerach każda jednostka ma swoją 
lokalną pamięć. 
 
 
 
 
 
 
 



Systemy wieloprocesorowe 
 
 

 
 
 
Własności:  
 
- przestrzeń adresowa jest współdzielona pomiędzy wszystkie procesory; 
- dostęp do pamięci jest wąskim gardłem ograniczającym wydajność  
  systemu; 
- komunikacja procesów odbywa się przez wspólną pamięć – nie trzeba  
  specjalnych mechanizmów komunikacyjnych; 
- konieczność synchronizacji dostępu do zmiennych dzielonych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Systemy wielokomputerowe 
 
 

 
 
 
Własności: 
 
- każdy z procesorów ma swoją lokalną pamięć;  
- komunikacja procesów odbywa się przez system wejścia/wyjścia przy  
  wykorzystaniu abstrakcji komunikatów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Architektury połączeń w systemach wieloprocesorowych 
 
• szyna (ang. bus), 
• przełącznik (ang. switch), 
• sieć komputerowa (ang. computer network) .  
 
 
Połączenia mogą być realizowane poprzez: 
- centralną szynę  
- lub w technologii przełączanej.  
 
Połączenia szynowe w wieloprocesorach ułatwiają zarządzanie spójnością 
danych, ale z drugiej strony bardzo ograniczają skalowalność, gdyż szyna 
przy dużej liczbie procesorów staje się wąskim gardłem.  
 
Często stosowanym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie 
pamięci podręcznych. Algorytmy wymiany zawartości pamięci podręcznej 
pozwalają na uzyskiwanie wysokich współczynników trafień (ang. hit rate), co 
pozwala na znaczne ograniczenie częstotliwości odwołań do głównej szyny. 
Z drugiej jednak strony stosowanie pamięci podręcznej powoduje 
powstawanie problemu spójności kopii tych samych danych 
przechowywanych na różnych węzłach. 
 
 

Homogeniczne systemy multikomputerowe 
 
Sieci systemowe (ang. System Area Networks): 
 
• grupa komputerów homogenicznych połączonych siecią; 
• architektura połączeń: szyna lub przełącznik; 
• topologia połączeń: siatki (kraty, ang. meshes, grids) i hiperkostki. 
 
Realizacje: 
• procesory o masywnej równoległości  
  (Massively Parallel Processors – MPP); 
• grona, grupy stacji roboczych (ang. Clusters of Workstations – COW).  
 
 
Jeżeli do budowy systemów wieloprocesorowych wykorzystywane są 
komputery o tej samej architekturze, to mamy do czynienia z siecią 
systemową. Połączenia mogą być w tych systemach realizowane w 
architekturze szynowej lub przełączanej. W przypadku architektury 
przełączanej stosuje się wyznaczanie tras (trasowanie) komunikatów przez 
sieć połączeń.  



 
Dwie najpopularniejsze topologie połączeń pomiędzy węzłami to siatki (kraty) 
i hiperkostki. Kraty są dwuwymiarowe, natomiast hiperkostka jest sześcianem 
n-wymiarowym.  
 
Praktyczne realizacje koncepcji multikomputera korzystają bądź ze 
specjalizowanej (często opatentowanej) sieci połączeń, bądź ze 
standardowych rozwiązań stosowanych w sieciach komputerowych (np. 
technologia Ethernet). Pierwsze podejście - dużo droższe, stosowane jest w 
komputerach o masywnej równoległości (MPP). Natomiast, multikomputery 
bazujące na standardowych technologiach zwane są grupami stacji 
roboczych lub klastrami. 
 
 

Architektury połączeń multikomputera 
 
a) siatka (krata  - mesh); 
 
b) hiperkostka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rodzaje oprogramowania zarządzającego (systemy operacyjne) 

dla systemów rozproszonych 
 
• ściśle powiązany system operacyjny (ang. tightly-coupled system) 
– wieloprocesory, multikomputery homogeniczne; 
 
• luźno powiązany system operacyjny (ang. loosely-coupled system) 
– sieciowe systemy operacyjne (ang. network operating system); 
– oprogramowanie warstwy pośredniej (ang. middleware).  
 
Zadania systemu operacyjnego dla systemu rozproszonego są podobne do zadań 
klasycznego systemu operacyjnego i w dużej mierze sprowadzają się do zarządzania 
zasobami (ang. resource management), takimi jak procesory, pamięci, urządzenia 
zewnętrzne, sieci.  
 
Rozproszone systemy operacyjne (DOS) mogą próbować zarządzać wszystkimi zasobami 
systemu rozproszonego globalnie – są to systemy operacyjne ściśle powiązane. Systemy 
ściśle powiązane projektowane są do obsługi wieloprocesorów i multikomputerów 
homogenicznych. 
 
Systemy operacyjne luźno powiązane obejmują zbiory heterogenicznych komputerów z 
lokalnymi systemami operacyjnymi, które ze sobą współpracują.  
 
Systemy operacyjne dla heterogenicznych systemów multikomputerowych określane są 
często, jako sieciowe systemy operacyjne (ang. Network Operating System). Rozbudowa 
sieciowego systemu operacyjnego w celu osiągnięcia lepszej przezroczystości zasobów 
prowadzi do utworzenia oprogramowania warstwy pośredniej (ang. middleware). 

 
 

 
 



 

Warstwowa architektura oprogramowania systemowego  

 
Wrażenie jednolitości systemu można uzyskać poprzez zastosowanie 
architektury warstwowej w odniesieniu do oprogramowania.  

 

Systemy wielokomputerowe z rozproszonym systemem operacyjnym 
 
http://www.cs.put.poznan.pl/dwawrzyniak/DPE/ 
 
Rozproszony system operacyjny (np. system wieloprocesorowy) 
 

 
 

 
 
System operacyjny dla multikomputera składa się z lokalnych systemów 
operacyjnych, które mają własne jądro, zawierające moduły zarządzania 
lokalnymi zasobami. Każdy węzeł ma również moduł komunikacyjny 
umożliwiający wysyłanie i odbiór komunikatów do innych węzłów.  
 
Powyżej każdego jądra znajduje się warstwa oprogramowania, która 
dostarcza dla aplikacji rozproszonych maszyny wirtualnej umożliwiającej 
równoległe i współbieżne wykonywanie zadań. Warstwa ta może również 
dostarczać programowej implementacji pamięci dzielonej. Inne zadania tej 
warstwy to: szeregowanie zadań, maskowanie awarii, zapewnianie 
przezroczystości pamięci. 



 

Mechanizmy komunikacji w rozproszonym systemie operacyjnym 
 
 
 Wymiana komunikatów 
 
 

 
 
 
Systemy wielokomputerowe, nie oferujące pamięci dzielonej, udostępniają 
jedynie wymianę komunikatów. Mechanizm wymiany komunikatów 
wykorzystuje wewnętrznie buforowanie i wprowadza niekiedy blokowanie 
poszczególnych operacji. Buforowanie może być realizowane zarówno po 
stronie nadawczej jak i odbiorczej.  
 
Blokowanie nadawcy (punkt S1) może się zdarzyć, gdy bufor nadawczy jest 
przepełniony. Jeżeli bufora nadawczego nie ma, nadawca nadal może być 
blokowany do czasu faktycznego wysłania komunikatu (punkt S2). 
Blokowanie może być rozciągnięte w czasie do momentu przybycia 
komunikatu do odbiorcy (punkt S3) lub do momentu dostarczenia komunikatu 
(punkt S4). Blokowanie nadawcy do momentu przybycia komunikatu do 
odbiorcy w praktyce oznacza zagwarantowanie niezawodnej komunikacji 
(nadawca dowiaduje się, że komunikat dotarł). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Rozproszona pamięć dzielona 
 
Programowanie multikomputerów jest trudniejsze niż programowanie 
wieloprocesorów. W celu ułatwienia uruchamiania aplikacji rozproszonych 
wykorzystywana jest wirtualna, stronicowana, rozproszona pamięć dzielona 
(ang. Distributed Shared Memory).  
 
Problemy z efektywnością mechanizmu pamięci dzielonej:  
– zwielokrotnianie stron przeznaczonych do odczytu 
– zwielokrotnianie wszystkich stron 
– rezygnacja ze ścisłej spójności 
– rozmiar stron (komunikacja vs. fałszywe dzielenie) 
 
Jedną z form komunikacji pomiędzy procesami w systemie rozproszonym jest 
zastosowanie pamięci dzielonej. W przypadku multikomputerów jest to możliwe poprzez 
emulowanie działania takiej pamięci. Celem jest utworzenie wirtualnej pamięci, 
rozproszonej pomiędzy wieloma komputerami, która umożliwi tworzenie aplikacji dla 
takiego systemu rozproszonego analogicznie jak dla wieloprocesorów.  
 
Efekt pamięci dzielonej uzyskuje się poprzez podział wirtualnej przestrzeni adresowej na 
strony, których lokalizacje rozrzucone są po wszystkich komputerach. Odwołanie do strony 
nieobecnej lokalnie powoduje wystąpienie pułapki i sprowadzenie strony z węzła 
posiadającego odpowiednie dane. Idea jest, więc taka sama jak w przypadku 
stronicowania, z tym że zamiast lokalnego dysku jako pamięci pomocniczej 
wykorzystywana jest zdalna pamięć RAM. 
 
Efektywne zagospodarowanie koncepcji rozproszonej pamięci dzielonej napotyka jednak 
na poważne problemy, związane głównie z efektywnością pracy takiego systemu.  
 
Sprowadzenie strony jest operacją bardzo kosztowną, stąd tworzy się lokalne kopie stron, 
nawet tych, które nie są lokalnie modyfikowane.  
 
Zwielokrotnianie stron modyfikowanych może prowadzić do powstania niespójności 
poszczególnych kopii, niespójności, które będą utrudniały pracę programiście, komplikując 
pierwotnie prosty interfejs.  
 
Oddzielną kwestią jest problem doboru wielkości strony. Duże strony optymalizują kwestie 
komunikacji, ale mogą prowadzić do nasilonego zjawiska fałszywego dzielenia. Zjawisko 
to pojawia się, gdy dwa procesy odwołują się do różnych zmiennych, ale ulokowanych na 
tej samej stronie, co powoduje niepotrzebne przesyłanie zawartości tej strony w celu 
przeprowadzenia aktualizacji. 

 
 
 
 
 
 
 



Oprogramowanie heterogenicznych systemów wielokomputerowych bazuje 
na lokalnych systemach operacyjnych i nadbudowuje warstwę pośrednią 
(ang. middleware), dostarczającą ujednoliconego interfejsu dostępu do usług 
dla aplikacji rozproszonych. 

 

Organizacja oprogramowania w sieciowym systemie operacyjnym 
 
http://www.cs.put.poznan.pl/dwawrzyniak/DPE/ 
 

 
 

 
 

 
Poszczególne węzły są obsługiwane przez lokalne systemy operacyjne, które 
udostępniają użytkownikom zbiór usług sieciowych.  
 

 

Własności:  
 
Sieciowe systemy operacyjne nie stawiają sobie tak ambitnych celów jak 
rozproszone systemy operacyjne. System nie musi wyglądać jakby był 
całością. Zakłada się, że poszczególne węzły są obsługiwane przez lokalne 
systemy operacyjne, które udostępniają użytkownikom zbiór usług 
sieciowych.  
 



Systemy wchodzące w skład całego systemu rozproszonego nie muszą być 
jednorodne (mogą być heterogeniczne).  
 
Użytkownicy są świadomi istnienia poszczególnych maszyn w systemie i 
mogą wykonywać swoje zadania wskazując na system, który ma tego 
dokonać. 
 
Sieciowe systemy operacyjne stawiają większe wymagania użytkownikom, 
gdyż użytkownicy są świadomi rozproszenia i są zmuszeni do posługiwania 
się systemem w nieco inny sposób. 
 
Ponieważ systemy wchodzące w skład sieciowego systemu są 
autonomiczne, zarządzanie nimi też musi być realizowane osobno, co jest 
dodatkowym utrudnieniem dla administratora i użytkowników (np. zmiana 
hasła musi być realizowana oddzielnie na każdym z serwerów). 
 
 
Usługi sieciowego systemu operacyjnego:  
 
 Praca zdalna 
– np. zdalne logowanie realizowane komendą uniksową rlogin; 
 
 Kopiowanie plików pomiędzy systemami 
– np. uniksowy rcp;  
 
 Sieciowe systemy plików 
– serwery plików (ang. file server); 
– klienci.  
 
Sieciowe systemy plików są bardzo wygodne w użyciu, gdyż przypominają 
lokalne systemy plików.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizacja oprogramowania w sieciowym systemie operacyjnym 

z warstwą pośrednią 
 
Aby ułatwić pisanie aplikacji rozproszonych opartych na sieciowym 
systemie operacyjnym korzysta się z oprogramowania warstwy 
pośredniej (ang. middleware).  

 
 

 
 
 
Rozproszony system operacyjny służy do obsługi multikomputerów, a więc 
komputerów ściśle ze sobą powiązanych. Sieciowy system operacyjny nie 
oferuje z kolei przezroczystości rozproszonego systemu operacyjnego.  
 
Uzyskanie systemu rozproszonego, zapewniającego odpowiedni poziom 
przeźroczystości, wymaga wprowadzenia dodatkowej warstwy 
oprogramowania, tzw. warstwy pośredniej (ang. middleware), 
nadbudowującej nad usługami sieciowymi usługi dla systemu rozproszonego.  
 
W zakresie komunikacji np. sieciowe systemy operacyjne oferują interfejs 
gniazd (ang. sockets), umożliwiający komunikację pomiędzy rozproszonymi 
procesami, ale wymagający wskazania lokalizacji poszczególnych procesów 
(np. poprzez adresy IP).  



 
W systemie rozproszonym warstwa pośrednia może dostarczać 
mechanizmów transparentnej komunikacji, w których procesy identyfikowane 
są w sposób abstrakcyjny, niezależny od lokalizacji (potencjalnie zmiennej) 
procesów. 
 
Zadania warstwy pośredniej dotyczą integracji systemów, które ze swojej 
strony są autonomiczne. Oznacza to, że zarządzanie zasobami lokalnymi 
jest powierzone lokalnemu systemowi operacyjnemu.  
 
Warstwa pośrednia nadbudowuje na tej bazie nowe usługi. 
 
Warstwa pośrednia powinna ukrywać fakt heterogeniczności systemów 
składowych. Dzieje się to poprzez definicje nowych interfejsów 
komunikacyjnych, niezależnych od interfejsów lokalnych systemów 
operacyjnych. Aplikacje rozproszone powinny posługiwać się tylko tymi 
interfejsami i nie powinny korzystać bezpośrednio z usług lokalnego systemu 
operacyjnego.  
 
 

Paradygmaty warstwy pośredniej 
 
 „Wszystko jest plikiem” (Unix, Plan 9) – rozproszone systemy plików – 

sensowna skalowalność. 
 
 Zdalne wywołania procedur (ang. Remote Procedure Calls) – ukrywanie 

komunikacji. 
 
 Obiekty rozproszone (ang. distributed objects) i zdalne wywoływanie metod 

(RMI – Remote Method Invocation) – obiekt na jednej maszynie, interfejs 
do niego na wielu.  

 
 Model dokumentów rozproszonych (WWW).  
 
 
Oprogramowanie warstwy pośredniej tworzone jest bardzo często wokół pewnych 
paradygmatów, a więc wzorców, do których dopasowuje się rożne fragmenty systemu. 
Jednym z nich jest traktowanie wszystkiego, jako pliki – podobnie jak to ma miejsce w 
systemie Unix. Przy takim podejściu komunikacja staje się równoważna zapisowi do pliku, 
ponieważ pliki są widziane przez wszystkie procesy w taki sam sposób. Pewnym 
ograniczeniem tej koncepcji jest rozproszony system plików, gdzie transparentność 
dotyczy jedynie klasycznie rozumianych plików. 
 
 
 



Innym podejściem jest koncepcja zdalnych wywołań procedur, gdzie główny nacisk 
położono na ukrywanie faktu komunikacji sieciowej. Wysłanie komunikatu do serwera i 
odbiór odpowiedzi jest traktowane, jako wywołanie procedury, co czyni tą koncepcję 
zbliżoną do programowania w systemach scentralizowanych (lokalne wywołanie 
procedury). 
 
Pewną rozbudową koncepcji zdalnych wywołań procedur są obiekty rozproszone i zdalne 
wywoływanie metod (RMI). Obiekty takie najczęściej są uruchamiane fizycznie na jednej 
maszynie, ale dostęp do nich jest możliwy w sposób transparentny z wielu innych maszyn. 
Jest to możliwe poprzez udostępnienie interfejsów do obiektów rozproszonych. Wywołanie 
metody obiektu powoduje tu również przesłanie komunikatu do i z serwera i zdalne 
wykonanie przetwarzania. 
 
Popularność usługi WWW może być przykładem jak skrajne uproszczenie interfejsu i 
koncepcji może przyczynić się do upowszechnienia usługi. Dokumenty (nie tylko tekstowe) 
zawierają odnośniki do innych dokumentów tworząc w ten sposób ogólnoświatową sieć 
połączeń. Adres dokumentu jest w zasadzie jego identyfikatorem, niewskazującym 
bezpośrednio na jego lokalizację. 

 
 

Usługi warstwy pośredniej 
 
• Komunikacja 
– RPC, zdalne obiekty, przezroczysty dostęp do rozproszonych plików, baz  
   danych, dokumenty WWW; 
 
• Nazewnictwo (ang. naming) 
– możliwość lokalizacji zasobów – problem ze skalowalnością. 
 
• Trwałość (ang. persistency) 
– problem zapewniania trwałości danych, generowanych przez aplikacje i  
   usługi (usługa dostępna dla plików, baz danych, a także rozproszonej,  
   trwałej pamięci dzielonej).  
 
• Transakcje rozproszone (ang. distributed transactions) 
– własności ACID, dane na wielu maszynach, maskowanie awarii.  
 
• Bezpieczeństwo (ang. security).  
 
 
Jedną z podstawowych usług warstwy pośredniej jest komunikacja, ukrywająca fakt 
rozproszenia poszczególnych maszyn. Może być realizowana z wykorzystaniem 
wspomnianych wcześniej zdalnych wywołań procedur, obiektów rozproszonych lub 
poprzez transparentny dostęp do danych (plików czy baz danych).  
 
Dostęp do rozproszonych dokumentów WWW może być też traktowany, jako 
jednokierunkowa forma komunikacji serwer / użytkownik. 
 
 



Kolejną ważną usługą warstwy pośredniej jest usługa nazewnicza, umożliwiająca 
publikowanie i wyszukiwanie informacji. Trudności w implementacji tej usługi wiążą się 
głównie z koniecznością zapewnienia jej wysokiej skalowalności. Czas dostępu do 
informacji, a więc np. odwzorowania identyfikatora na poszukiwany obiekt, powinien być 
praktycznie niezależny od wielkości systemu. 
 
Z punktu widzenia aplikacji biznesowych istotną usługą jest możliwość zapewniania 
trwałości generowanym przez aplikację danych. Usługa ta jest oferowana w sposób 
naturalny w przypadku rozproszonych systemów plików, czy rozproszonych baz danych, 
ale może też występować niezależnie, jako element innych usług, np. rozproszonej 
pamięci dzielonej. 
 
Przetwarzanie danych w systemach rozproszonych może wymagać stosowania 
rozproszonych transakcji. Jedną z własności transakcji jest atomowość, gwarantująca 
wykonanie wszystkich operacji składowych transakcji w sposób niepodzielny. Atomowa 
realizacja zbioru operacji modyfikujących na wielu różnych serwerach, które dodatkowo 
mogą ulegać awarii, jest zadaniem bardzo trudnym, a często wręcz niemożliwym do 
zrealizowania. Pojawiają się również problemy ze skalowalnością transakcji.  
 
Problem bezpieczeństwa, który jest często pomijany w prototypowych implementacjach, a 
który jest niezwykle istotny z praktycznego punktu widzenia. System rozproszony nie 
może polegać na mechanizmach bezpieczeństwa oferowanych i zarządzanych przez 
lokalne systemy operacyjne. Współpraca tych systemów wymaga, aby mechanizmy 
zapewniające bezpieczeństwo były realizowane od nowa i w sposób kompleksowy w 
warstwie pośredniej. 

 

Otwartość warstwy pośredniej 
 
 Jako nadbudowa nad systemem operacyjnym (SO) powinna zapewniać 

niezależność od SO. 
 
 W praktyce istnieje jednak zależność aplikacji od warstwy pośredniej. 
 
 Niekompletność interfejsów warstwy pośredniej. 
 
 Nieprzenośność aplikacji ze względu na niezgodność stosowanych 

protokołów.   
 
 
Oprogramowanie warstwy pośredniej jest budowane najczęściej dla pewnego zbioru 
systemów operacyjnych, a więc jego zastosowanie powinno nas uniezależnić od systemu 
operacyjnego.  
 
W praktyce jednak aplikacje muszą wykorzystywać interfejsy warstwy pośredniej, co 
powoduje powstanie zależności od tej warstwy. Nawet, jeżeli interfejsy warstwy pośredniej 
zostały ustandaryzowane, nie daje to gwarancji przenośności aplikacji między różnymi 
implementacjami tego standardu. Wynika to z jednej strony z niekompletności interfejsów, 
powodujących konieczność odwoływania się bezpośrednio do systemu operacyjnego, a z 
drugiej strony z niezgodności zastosowanych protokołów (pomimo zgodności interfejsów). 

 



Porównanie systemów 
 
Przedstawione w tabeli klasy systemów operacyjnych pokazują, że w 
praktyce nie ma systemów idealnych, a więc takich, które jednocześnie 
oferowałyby wysoką przezroczystość, były otwarte, wysoko wydajne i 
oferowały dobrą skalowalność.  
 
Systemy wieloprocesorowe nie są otwarte, ale za to bardzo efektywne, bo 
ten właśnie aspekt jest w nich najważniejszy.  
 
Sieciowe systemy operacyjne są otwarte i skalowalne, ale stosowane w nich 
mechanizmy komunikacyjne nie są zbyt wygodne i nie oferują one 
zadowalającej przezroczystości.  
 
Systemy oparte na warstwie pośredniej oferują dużą przezroczystość, ale 
kosztem jest tu ograniczona skalowalność. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Aplikacje o charakterze rozproszonym 
 
 

Warstwowa architektura oprogramowania użytkowego  
 
 
Działanie aplikacji rozproszonych opiera się o architekturę klient / serwer, w 
której wyróżnia się procesy pełniące funkcje serwerów oraz procesy 
klienckie.  
 
Serwer jest procesem usługowym, udostępniającym określoną 
funkcjonalność. Klient zleca wykonanie akcji serwerowi. Funkcje klientów i 
serwerów mogą się nakładać na siebie. Schemat interakcji klient-serwer 
(przedstawiony na rysunku) opisywany jest, jako zachowanie żądanie-
odpowiedź (ang. request-reply behaviour). 
 
 

 
 
Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem może być realizowana z 
wykorzystaniem protokołu: 
 
- bezpołączeniowego (komunikacja asynchroniczna) 
 
- połączeniowego (komunikacja synchroniczna).  
 
W trybie bezpołączeniowym następuje „zawodne” przesyłanie krótkich 
wiadomości – niezależnych datagramów, tj. brak jest gwarancji, że adresat 
odbierze daną wiadomość. Brak jest również potwierdzeń, tj. informowania 
strony wysyłającej o tym, co stało się z wysłaną wiadomością. Ponadto, 
wiadomość zostanie odebrana tylko wtedy, gdy adresat oczekuje na odbiór 
datagramu, w przeciwnym wypadku wiadomość jest ignorowana.  
 
W trybie połączeniowym komunikacja polega na nawiązaniu sesji (logicznego 
połączenia) pomiędzy dwoma stronami połączenia o określonych nazwach 
(procesem nadawczym i procesem odbiorczym). Strony połączenia nie 



muszą znajdować się na dwóch różnych stacjach. Można także dokonywać 
połączeń w ramach jednej maszyny, a nawet w ramach jednego procesu.  
Po nawiązaniu sesji, przydzielany jest jej unikatowy numer. W ramach sesji 
wiadomości przesyłane są niezawodnie. Oznacza to, że ich zawartość oraz 
kolejność odbierania nie zostają naruszone. Jeśli adresat nie odbierze 
wiadomości, strona wysyłająca jest informowana o zaistniałym błędzie. Z 
kolei jeśli wystąpi błąd podczas przesyłania wiadomości, to następuje 
zamknięcie sesji. 
 
W przypadku trybu bezpołączeniowego zyskujemy na efektywności 
przetwarzania (nie trzeba nawiązywać połączenia), ale trzeba uwzględnić 
możliwość utraty komunikatu w sieci. Co więcej: klient nie jest w stanie 
rozróżnić sytuacji zaginięcia komunikatu z żądaniem od zaginięcia 
komunikatu z odpowiedzią. W efekcie, powtarzając żądanie wykonania 
zdalnej usługi, może dojść do powielonego wykonania tych samych działań, 
co nie zawsze będzie akceptowalne.  
 
 

Warstwy aplikacji 
 
Opisywanie aplikacji poprzez rozróżnianie funkcji (operacji) serwera i klienta 
jest niekiedy niewygodne i nieodpowiednie. Bardziej adekwatny jest podział 
warstwowy aplikacji, wskazujący na funkcje poszczególnych modułów.  
 
Najczęściej spotykanym podejściem jest wyróżnienie w aplikacji wielu warstw 
odpowiedzialnych za różne poziomy przetwarzania:  
 
1. Poziom interfejsu użytkownika 
– np. dokument w przeglądarce 
 
2. Poziom przetwarzania 
– np. przetworzenie zapytania w wyszukiwarce internetowej 
 
3. Poziom danych 
– indeks stron WWW w bazie danych 
 
 
Poziom interfejsu użytkownika: najczęściej jest częścią aplikacji-klienta, 
zawierając wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzenia bezpośredniej 
interakcji z użytkownikiem. Stopień skomplikowania interfejsu użytkownika 
może być bardzo różny: od prostego ekranu znakowego, poprzez interfejs 
webowy, aż do złożonego interfejsu graficznego.  
 
 



 
 
Poziom przetwarzania: to właściwa część aplikacji, zawierająca 
implementację określonego sposobu przetwarzania danych. Zakres działań 
wykonywanych przez tą warstwę może być bardzo różny i zależny od 
konkretnej aplikacji. 
 
Poziom danych: ma zapewnić przede wszystkim trwałość przechowywanych 
danych, oznaczająca możliwość dostępu do tych samych danych po 
wyłączeniu i włączeniu aplikacji. W najprostszej realizacji poziom danych 
może być zrealizowany w postaci plików, ale częściej stosowana jest do tego 
celu baza danych. Baza danych dodatkowo gwarantuje spójność danych 
pomiędzy wieloma aplikacjami. Dotyczy to zarówno schematu danych, jak i 
współbieżnego ich przetwarzania.  
 
W zależności od sposobu rozmieszczenia funkcjonalności warstw aplikacji po 
stronie serwera i klienta wyróżnia się różne typy architektur klient / serwer. W 
szczególności dwa przeciwstawne typy architektur obejmują następujące 
przypadki: 
 
- warstwa zawierająca oprogramowanie przetwarzające należy do serwera;  
  mamy wtedy do czynienia z modelem tzw. klienta cienkiego (lewa strona); 
 
-  warstwa zawierająca oprogramowanie przetwarzające należy do klienta;  
   mamy wtedy do czynienia z modelem tzw. klienta grubego (prawa strona).  
 

 
 
 
Pomimo ciągłego rozwoju, podstawowe zasady działania modelu klient-
serwer pozostają praktycznie bez zmian. Łączy on rozproszone obiekty 
spełniające tradycyjne funkcje klientów lub serwerów, przy czym możliwa jest 
częsta zmiana tych funkcji bądź też jednoczesne pełnienie obu. Obecnie, 
coraz częściej aplikacje oparte o model cienkiego klienta ustępują powoli 
modelowi klienta grubego.  
 



 
W przypadku aplikacji webowych odchodzi się od klienta wyposażonego 
jedynie w przeglądarkę, która otrzymuje dane gotowe do prezentacji, po ich 
wcześniejszym przetworzeniu przez serwer. W tym przypadku 
oprogramowanie klienta służy jedynie do interpretacji HTML-a.  
 
Coraz większe obciążenie serwerów i związane z tym niedogodności 
powodują przechodzenie w kierunku modelu klienta grubego. Szczególną  
rolę odgrywa tutaj rozwój języka JavaScript, umożliwiającego dokonanie 
szeregu operacji po stronie klienta, a wykorzystywanych dotychczas po 
stronie serwera, i jednocześnie, pozwalającego na rozwój interakcji.  
 
Ponadto, rozwój nowych technologii opartych na języku JavaScript jak np. 
AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) pozwala na 
przeprowadzanie szeregu operacji w tle na komputerze klienta, co zapewnia 
zwiększoną płynność interakcji z serwerem oraz dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb klienta. 
 
 

Komunikacja między warstwami systemu rozproszonego 
 
Serwery bardzo często pełnią rolę klientów odwołując się do innych usług. 
Można, więc rozpatrywać budowę złożonego systemu rozproszonego jako 
architekturę wielowarstwową. 
 
Bardzo popularny jest model trójwarstwowy, w którym wyróżnia się serwer 
aplikacji implementujący logikę aplikacji i serwer baz danych zajmujący się 
już tylko składowaniem danych. Serwer aplikacji w takim modelu jest 
klientem serwera baz danych. Użytkownicy końcowi natomiast kierują swoje 
żądania tylko do serwera aplikacji.  
 
Wydzielenie serwera baz danych potencjalnie pozwala na jego podmianę bez 
konieczności zmiany kodu w aplikacjach klienckich. 
 



 
 
 
W szczególności model trzywarstwowy jest stosowany w aplikacjach 
webowych, w których wymagana jest dynamiczność stron, zwiększona ich 
elastyczność i skalowalność, przechowywanie informacji w bazach danych.  
 

Opis działania 3-warstwowej aplikacji webowej 
 
Warstwa przetwarzania odbiera zgłoszenia (czyli np. adres URL) od 
przeglądarki WWW, umieszczonej po stronie klienta. W przypadku strony 
statycznej zapisanej w postaci języka HTML, po prostu odsyła ją do 
przeglądarki, a w przypadku złożonych serwisów najpierw następuje proces 
generowania strony. Najczęściej odbywa się to poprzez wypełnienie 
wcześniej przygotowanych szablonów HTML odpowiednią treścią, przy 
zastosowaniu wybranego skryptowego języka programowania 
(najpopularniejsze: PHP, Python, Ruby, ASP). Dodatkowo, w warstwie tej 
następuje komunikacja z serwerem bazy danych – przesłanie zapytania, 
odebranie danych wynikowych, ich obróbka i wygenerowanie na ich 
podstawie kodu HTML, przesyłanego następnie do przeglądarki.  
 
Transmisja pomiędzy klientem (przeglądarką) a warstwą przetwarzania 
odbywa się przy użyciu protokołu HTTP. 
 
Ostatnia warstwa, w której umieszczona jest baza danych, realizuje 
otrzymane zapytania (np. przekazane za pomocą języka SQL). 
 
 
Główną zaletą architektury trzywarstwowej (inaczej trójwarstwowej) jest to, że 
pełną logikę aplikacji, (czyli przetwarzanie danych) oraz komunikację ze 
stacjami klienckimi może realizować wydzielony serwer (czasem nazywany 
serwerem aplikacji), odciążając w ten sposób serwer bazy danych. 
 



Poszczególne warstwy oprogramowania architektury wielowarstwowej mogą 
być instalowane i uruchamiane na różnych komputerach, co jest naturalnym 
przejściem do systemów rozproszonych. Mówi się tu o rozproszeniu 
pionowym (ang. vertical distribution).  
 
W praktyce znacznie istotniejsze jest rozproszenie poziome (ang. horizontal 
distribution), które oznacza, że rozproszeniu podlegają części składowe 
poszczególnych warstw. W przypadku baz danych np. może oznaczać to 
rozmieszczenie części danych na różnych serwerach. W efekcie uzyskujemy 
możliwość współbieżnego przetwarzania danych przez różne serwery, 
równoważąc w ten sposób obciążenie. Rozproszenie poziome może być też 
realizowane w formie zwielokrotnienia tych samych danych (usług) na wielu 
serwerach. 
 
Rozproszenie może również dotyczyć klientów. W przypadku prostych 
aplikacji współpraca klientów może nawet nie wymagać obecności serwera 
lub jego funkcje zostaną ograniczone do lokalizacji pozostałych klientów. 
Mówimy w tym przypadku o rozproszeniu partnerskim (ang. peer-to-peer 
distribution).  
 
 

Rozpraszanie funkcji i danych w aplikacjach  
 
 
Rozróżnienie funkcji klienta i serwera może mieć różne przełożenie na 
implementację. W przypadku komputerów typu mainframe, gdzie całość 
przetwarzania odbywa się na centralnym serwerze, zadania klienta 
sprowadzają się jedynie do prezentacji tego, co wyśle serwer. Mówi się w 
tym przypadku o tzw. cieńkim kliencie (ang. thin client). Z drugiej jednak 
strony duża część przetwarzania może zostać przeniesiona z serwera do 
klienta celem odciążenia tego pierwszego. W takim przypadku mamy do 
czynienia z grubym lub bogatym klientem (ang. fat/rich client). 
 
Można też rozważać różne rozwiązania pośrednie. Na przedstawionym 
poniżej rysunku skrajnie po lewej mamy np. architekturę terminalową, gdzie 
klient realizuje tylko część interfejsu użytkownika (a).  
 
W przypadku (b) klient obsługuje w całości interfejs z użytkownikiem. Jeżeli 
część przetwarzania jest realizowana po stronie klienta, to dostajemy 
realizację z rys. (c). Przykładem takiej organizacji jest formularz HTML z 
kodem JavaScript dokonującym wstępnej weryfikacji danych wprowadzanych 
w przeglądarce.  
 
 



 
Aplikacja może realizować swoje zadania całkowicie po stronie klienta 
odwołując się tylko do bazy danych po stronie serwera (d). Przykładem takiej 
organizacji może być aplet Java pracujący w przeglądarce.  
 
W skrajnym przypadku również część danych może być składowana po 
stronie klienta realizując schemat z rys. (e). Sytuacja taka może mieć miejsce 
w przypadku aplikacji mobilnych, które mają łączność z serwerem tylko 
czasowo. 
 
 

 
 
 

Zalety systemów rozproszonych: 
 
 
- umożliwienie użytkownikom współdzielenia zasobów (dane, urządzenia 
  sprzętowe);  
 
- pomimo rozproszenia zasobów udostępnianie jednolitego, zwartego 
  logicznie środowiska obliczeniowego, które sprawia na użytkownikach 
  wrażenie pracy na jednym komputerze;  
 
- zwiększenie wydajności przetwarzania (przyśpieszenie obliczeń) dzięki 
  współdzieleniu obciążenia i zasobów;   
 
- zwiększenie niezawodności (awaria jednego urządzenia nie przerywa 
  działania systemu, lecz co najwyżej może pogorszyć jego wydajność);  
 
- ułatwienie komunikacji między stacjami; szybka wymiana informacji między 
  użytkownikami, dzięki współdzieleniu zasobów;   
 
- ekonomiczność (system rozproszony może być tańszy niż odpowiadający 
  mu mocą obliczeniową system scentralizowany; drogie zasoby  
  są współdzielone);   



 
- możliwość obsługi aplikacji wewnętrznie rozproszonych, które z natury są  
  rozproszone i wymagają rozproszonych komputerów;  
 
- możliwość stopniowej rozbudowy, zwiększania skali systemu (można 
  stopniowo zwiększać moc  obliczeniową systemu; skalowalność to zdolność 
  systemu do adaptowania się do wzrastających zapotrzebowań).   
 
 
 

Wady systemów rozproszonych: 
 
- wykorzystywane oprogramowanie jest zdecydowanie bardziej złożone; 
  wymaga opracowania wspólnych standardów;  
 
- systemy rozproszone są trudniejsze do zaprogramowania i do 
  administrowania niż systemy scentralizowane; konsekwencje różnych 
  działań administracyjnych w systemie rozproszonym są trudniejsze do 
  zidentyfikowania;  
 
- działanie systemów rozproszonych zależy od parametrów sieci 
  komputerowej, jej przepustowości i czasów transmisji; utrudnia to 
  zaprojektowanie oraz realizację wielu algorytmów i procesów przetwarzania;  
 
- sieć może ulec awarii lub zostać przeciążona; trudniej zidentyfikować 
  awarie w systemie rozproszonym oraz przewidzieć ich skutki;    
 
- system oparty o sieć komputerową jest mniej bezpieczny, gdyż może być 
  narażony na różnorodne ataki (włamania, wirusy, blokowanie usług) 
  pochodzące z wielu stron, które trudno zidentyfikować;  
 
- system rozproszony jest nieprzewidywalny w swoim działaniu, ponieważ 
  zakłócenia mogą być powodowane przez wiele przyczyn, np. małą 
  przepustowość i awarię łączy, awarię komputerów, zbyt duże obciążenie 
  danego serwera, lokalne decyzje administratora serwera, i inne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastosowania komercyjne 
 
Systemy rozproszone są w naturalny sposób wykorzystywane komercyjnie:  
 

 usługowe systemy komercyjne:  
- systemy rezerwacji miejsc, sprzedaży biletów; 
- systemy obsługi oddziałów banków;  
- systemy obsługi bankomatów;  
- zintegrowane systemy zarządzania działające w sieciach sprzedaży 
  detalicznej i hurtowej, np. umożliwiające zarządzanie zapasami i   
  łańcuchem dostaw.   

 

 systemy informacji geograficznej (GIS);  
 

 rozproszone usługi sieci Internet (dostęp do rozproszonych zasobów 
sieciowych (WWW),  poczta elektroniczna, obsługa DNS, wyszukiwarki 
internetowe, bankowość internetowa, sklepy internetowe);  inne usługi 
sieciowe;   

 

 systemy do obsługi transmisji multimedialnych oraz telekonferencji.  
 
 
Na ogół istniejące realizacje systemów rozproszonych przeznaczonych do 
zastosowań komercyjnych są ściśle dedykowane do potrzeb, co utrudnia 
rozszerzanie tych systemów oraz ich niezawodność. Wykorzystują one 
specjalnie zaprojektowany sprzęt, oprogramowanie oraz sieci 
komunikacyjne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sieć bankomatów 
 

 
 
Własności systemu obsługi bankomatów:  
 

 konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa 
 i niezawodności transakcji;   

 zapewnienie spójności danych (zgodność stanu konta);  

 odporność na awarie (wysoka dostępność usługi).  
 

Systemy informacji geograficznej (przestrzennej) GIS 
 
GIS (ang. Geographic Information Systems) - systemy komputerowe służące 
do pozyskiwania, analizowania i wizualizowania informacji przestrzennej. 
 
Funkcje systemu GIS:   
 

 wprowadzanie, 

 gromadzenie, 

 przetwarzanie, 

 wizualizacja danych geograficznych,  

 wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z: 
- ewidencją gruntów,  
- przetwarzaniem informacji o lokalizacji zjawisk 
  (np. monitorowanie skażeń, chorób);  
- przetwarzaniem danych dotyczących infrastruktury technicznej terenu,  
  np. sieci wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, linii  
  komunikacyjnych.  

 



Elementy składowe systemu informacyjnego GIS:  
 
 bazy danych geograficznych (baza rozproszona uwzględniająca podział 

danych na poziom lokalny, regionalny i centralny), 
 sprzęt komputerowy, 
 sieć komputerowa,  
 oprogramowanie zarządzające, 
 projektanci oraz użytkownicy. 

 
 
System GIS – schemat logiczny i architektura aplikacji  
 
http://www.ibm.com,  http://www.providencegissolutions.com 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozproszony system obsługi nazw domenowych DNS 
 
System nazw domenowych (Domain Name System, DNS) zapewnia usługę 
odwzorowywania nazw, dzięki której możemy korzystać z intuicyjnych nazw 
komputerów (jak www.pwr.wroc.pl), a nie z ich adresów IP, zapisanych w 
postaci liczb. Najczęściej usługa DNS korzysta z portu numer 53 i protokołu 
UDP (jest możliwe użycie TCP). Adresy w DNS składają się z nazw 
mnemonicznych rozdzielonych kropkami, np. www.pwr.wroc.pl. 
 
 
W praktyce każdy komputer w sieci Internet posiada unikalny adres sieciowy 
zapisany w postaci 32-bitowej liczby, tzw. adres IP. Adres taki to 32–bitowa 
liczba zapisana w konwencji nnn.nnn.nnn.nnn, gdzie nnn oznacza liczbę z 
zakresu od 0 do 255 (np. 192.168.1.1). Na poziomie pojedynczych pakietów 
(minimalnych paczek danych jakie można wysyłać w sieci) komputery 
wykorzystują adresy IP do komunikacji.  
 
Na podstawie adresu IP komputer określa czy odbiorca danego pakietu 
znajduje się w tej samej sieci fizycznej i można mu doręczyć dane bez 
żadnych pośredników, czy też trzeba przekazać je do innego węzła sieci, 
który będzie wiedział dokąd należy przesłać pakiet.  
 
System nazw domenowych powstał dla wygody użytkowników, gdyż tekstowe 
nazwy mnemoniczne (www.pwr.wroc.pl) w sposób bardziej intuicyjny opisują 
przeznaczenie komputera. Jednak w celu skomunikowania się z komputerem 
o danej nazwie konieczne jest przetłumaczenie nazwy mnemonicznej na 
adres IP i tym zajmuje się usługa DNS.  
 
 

Architektura systemu 
 
System nazw jest tworzony przez globalną sieć kilkudziesięciu serwerów 
rdzenia DNS (Root Servers) oraz wiele serwerów nadzorujących określone 
obszary w przestrzeni nazw.   
 
Organizacją zajmującą się zarządzaniem i kontrolą nad systemem nazw w 
Internecie jest ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers).  
 
System jest starannie zaprojektowany, zestandaryzowany i efektywnie 
zaimplementowany. Jednocześnie jest otwarty i rozszerzalny. Cały system 
DNS jest opisany w odpowiednich dokumentach (rfc1034, rfc1035) i wszyscy, 
którzy implementują serwery DNS muszą się stosować do standardów tam 
zapisanych. 



System jest hierarchiczny i tworzy drzewo domen DNS. Jej korzeniem jest 
domena główna (ang. root domain), którą oznaczamy za pomocą jednej 
kropki - “.”. Od domeny głównej odchodzi szereg domen najwyższego 
poziomu (ang. top-level domains), które dzielą się na domeny funkcjonalne i 
krajowe.  
 
Domeny najwyższego poziomu:  
 

 funkcjonalne: ich nazwy mają postać przyrostka informującego o rodzaju 
organizacji (.edu, .com, .gov, .org, .net, .mil, .aero, i inne);  

 

 krajowe: ich nazwy mają postać przyrostka informującego o kodzie kraju 
(.pl, .fi, .uk, .de, .it, .fr);  

 
Domeny specjalnego zastosowania, np. arpa 
 
Spis domen: http://www.icann.org/tlds/  
 
Przykładowa hierarchia domen: http://technet.microsoft.com 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

DNS jako rozproszona baza danych 
 
DNS jest rozproszoną bazą danych, złożoną z tekstowych plików 
konfiguracyjnych, rezydującą na sieci serwerów tłumaczących nazwy 
domenowe na adresy IP. Serwery DNS posiadają własne bazy danych, w 
których przechowują podlegające im podzbiory przestrzeni nazw.  
 
Nie ma w tym systemie żadnego centralnego serwera, który zawierałby 
informacje o wszystkich maszynach w sieci. Każdy administrator sieci 
lokalnej dołączonej do Internetu jest odpowiedzialny za system DNS i lokalną 
bazę nazw domenowych, a także związane z nim obciążenie sieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cechy rozproszonego systemu DNS:  
  

 serwery są rozproszone; brak pojedynczego punktu awarii, który mógłby 
unieruchomić cały system; wysoka szybkość propagacji sygnału do 
komputera odbiorcy z każdego miejsca geograficznego; 

 

 rozproszenie serwerów zmniejsza możliwość przeciążenia zapytaniami; 
 

 dane są rozproszone; każdy obszar administracyjny przechowuje 
informację o ograniczonej liczbie domen; serwery nazw obsługujące dany 
obszar mogą być zwielokrotnione w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
informacji oraz odporności na awarie; 

 

 dane są zapisywane w postaci tekstowych plików konfiguracyjnych, które 
zawierają wpisy w postaci odpowiednich rekordów DNS; 

 

 rozproszenie zarządzania: brak potrzeby centralnego zarządzania 
gigantyczną bazą danych (każda organizacja ma obowiązek zarządzania 
tylko jej obszarem administracyjnym).  

 
 

Mechanizm translacji nazw domenowych 
 
Usługa rozwiązywania nazw składa się z dwóch działań – odwzorowywania 
nazwy hosta na adres IP i mechanizmu dystrybucji danych opisujących 
odwzorowania.  
 
Etapy tłumaczenia nazw domenowych na adresy IP:  
 
 użytkownik korzystający z programu klienckiego (np. przeglądarki WWW) 

podaje nazwę domenową komputera, z którym chce się skomunikować; 
 
 program kliencki wysyła zapytanie do serwera DNS przy pomocy 

odpowiedniej funkcji z biblioteki języka C tzw. resolvera (informacja o 
adresach serwerów DNS znajduje się w pliku /etc/resolv.conf); 

 
 serwer DNS sprawdza, czy jest w stanie samodzielnie udzielić odpowiedzi 

na dane zapytanie (plik /etc/.../named.conf, bazy danych serwera);  
 
 jeżeli serwer DNS zna adres IP, odpowiadający analizowanej nazwie 

domenowej, to wysyła odpowiedź klientowi; 
 
 



 jeżeli serwer DNS nie zna adresu IP przypisanego do analizowanej nazwy 
domenowej, to wysyła zapytanie do tzw. root serwera – serwera nazw 
domeny głównej i pyta go o adres serwera nazw we właściwej domenie 
najwyższego poziomu, który odszukuje w hierarchii domen potrzebny  
adres IP;  

 
 po uzyskaniu informacji o adresie IP serwer DNS odsyła odpowiedź 

klientowi; przez pewien czas dane o adresie IP są przechowywane na 
serwerze DNS, który odpytywał root serwera.   

 
 klient komunikuje się z odległym komputerem używając znanego już 

adresu IP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sieć Internet i sieci rozległe 
 
Siec Internet udostępnia wiele zastosowań o charakterze rozproszonym, 
które dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komunikacyjnemu posiadają 
najważniejsze cechy (zalety) systemów rozproszonych, a w szczególności:  
 

- przeźroczystość, tj. ukrycie przed użytkownikiem faktu rozproszenia  
  systemu; wrażenie pracy z systemem scentralizowanym;  
 

- otwartość, tj. zdolność do rozbudowy sprzętu i oprogramowania bez  
  naruszania istniejącego stanu systemu oraz problemów z integracją  
  nowych zasobów;    
 

- skalowalność, tj. możliwość zwiększania rozmiaru, zasięgu oraz mocy  
  obliczeniowej systemu bez konieczności jego przeprojektowywania.     
 
 
Rozproszone zastosowania sieci Internet:  
 
 komunikacja sieciowa w oparciu o otwarty protokół sieciowy TCP / IP; 

 
 poczta elektroniczna: rozwiązano problem automatycznego 

tłumaczenia adresów mailowych (np. adam.kowalski@wp.pl) na adresy 
sieciowe IP, a także zwiększania skali systemu;  

 
  komunikatory internetowe, system wiadomości internetowych news; 

 
 system rozproszonych zasobów internetowych WWW  

(World Wide Web).    
 
Systemy rozproszone na ogół wykorzystywały szybkie sieci lokalne, które ze 
względu na swoją wydajność (ok. 100 Mbit/s) umożliwiały implementację 
aplikacji rozproszonych w sposób przeźroczysty, ukrywając przed 
użytkownikami sieci skutki fizycznego rozproszenia sprzętu i 
oprogramowania.  
 
Wraz z pojawieniem się sieci Internet oraz szybkich sieci z przesyłaniem 
asynchronicznym ATM (Asynchronous Transfer Mode), które zapewniają 
szybkości transmisji porównywalne do możliwości obecnych sieci lokalnych, 
możliwe stało się efektywne działanie aplikacji rozproszonych w sieciach 
rozległych WAN.  
 
 



 

Systemy multimedialne i zastosowania konferencyjne 
 
W systemach multimedialnych korzysta się z cyfrowej reprezentacji obrazu i 
dźwięku do realizacji zadań użytkowników oraz komunikacji w czasie 
rzeczywistym w oparciu o strumienie danych.   
 
Istotą działania takich systemów jest przechowywanie, przekazywanie i 
prezentowanie cyfrowych danych multimedialnych (audio i wideo) w czasie 
rzeczywistym.  
 
Systemy rozproszone przeznaczone do zastosowań multimedialnych 
powinny umożliwiać grupie użytkowników wzajemny kontakt oraz zdalny 
dostęp do współdzielonych zasobów. Powinny one spełniać podczas 
komunikacji ograniczenia czasu rzeczywistego.  
 
 Parametry transmisji danych w rozproszonych systemach multimedialnych:  
 

 cyfrowy dźwięk i obraz nieskompresowany (od około 100 Mbit/s do kilkuset 
megabitów/s), a przy kompresji ok. 1 Mbit/s (kilka megabitów/s); 
generowanie i odtwarzanie danych musi odbywać się ze stałą, wymaganą 
szybkością (bez zbyt dużych opóźnień); transmisja strumieniowa, dane 
dostarczane i odtwarzane na bieżąco (bez konieczności zeskładowania 
całej kopii po stronie odbiorcy);    

 

 w zastosowaniach interaktywnych (np. wideokonferencje) występuje 
dodatkowe wymaganie dotyczące jakości usług; wymaga się, aby 
opóźnienie pomiędzy początkiem konwersacji na jednym ze stanowisk, a 
jego odtworzeniem na drugim stanowisku nie było większe niż 100ms; w 
przeciwnym razie opóźnienie staje się wyczuwalne jako zawahanie przed 
każdą wymianą zdań podczas wideokonferencji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na rysunku pokazano przykład rozproszonego systemu multimedialnego 
Pandora, opracowanego w firmie Olivetti Research Laboratory w Cambridge, 
UK.  
 
www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/.../tr.90.1.pdf 
 

 
 

 



 
 
 
 
Rozwój rozproszonych systemów multimedialnych jest możliwy dzięki 
pojawieniu się rozległych sieci komputerowych z transmisją ATM 
(Asynchronous Transfer Mode).   
 
 
ATM łączy w sobie najważniejsze zalety i podstawowe cechy transmisji 
strumieniowej (STM) i pakietowej (PTM): 
 
- zapewnia możliwość zestawiania łączy o określonej wydajności;  
- pozwala na dużą szybkość transmisji; 
- zapewnia możliwość pracy w czasie rzeczywistym; 
- pozwala na bardzo elastyczny podział zasobów sieciowych; 
- umożliwia dynamiczny przydział pasma transmisji.  
 



Cechy ATM:  
 

 dane przesyłane są w porcjach o stałym i niewielkim rozmiarze 53 bajtów 
nazywanych komórkami (z czego 48 bajtów stanowi informacja użyteczna); 

 

 sieci ATM zbudowane są z węzłów, które posiadają dwa zasadnicze 
rodzaje interfejsów (UNI - User to Network Interface) oraz NNI (Network to 
Network Interface); 

 

 w sieci ATM można ustalić dowolne indywidualne połączenia o dowolnej 
szybkości w ramach istniejących standardów i wydajności kanałów 
fizycznych (25 Mbit/s, 100 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2.5 Gbit/s); 

 

 sieć ATM gwarantuje tzw. transmisje izochroniczne, w których opóźnienie 
nie jest większe niż 10 ms, na potrzeby transmisji głosu, obrazu 
ruchomego, sygnału telewizyjnego (nawet w standardzie HDTV); 

 

 standard ATM zapewnia skalowalność przepływności węzłów i ścieżek dla 
transmisji danych; 

 

 standard ATM nie definiuje konkretnego medium fizycznego, może nim być 
światłowód, ale również łącza miedziane obsługiwane przez modemy 
HDSL; 

 

 sieć ATM zapewnia możliwość tworzenia wirtualnych kanałów (VCI) oraz 
wirtualnych ścieżek (VPI);  

 

 technologia ATM jest „przeźroczysta" dla protokołów stosowanych w 
sieciach transmisji danych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


