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Pożądane cechy systemów rozproszonych decydujące o ich użyteczności, 
które powinny być uwzględniane podczas ich projektowania:  
 
• Współdzielenie zasobów : system rozproszony powinien umożliwiać 

dostęp do zasobów zdalnych, a także współdzielenie zasobów 
sprzętowych i programowych (drukarki, pamięci dyskowe, pliki, dane) wielu 
użytkownikom, pracującym na różnych komputerach w sieci. 

 
• Otwarto ść: umożliwienie dołączania nowego sprzętu, oprogramowania i 

usług bez naruszania istniejącego stanu systemu oraz problemów z 
integracją nowych zasobów; osiągana w heterogenicznym środowisku 
sprzętowym i programowym dzięki standaryzacji oraz upowszechnieniu 
stosowanych interfejsów oraz protokołów komunikacyjnych. 

 
• Współbie żność: w systemie rozproszonym wiele procesów może działać 

w tym samym czasie na różnych komputerach w sieci. Procesy te mogą 
(jakkolwiek nie muszą) komunikować się podczas swego działania. 

 
• Skalowalno ść: zdolność do zwiększania rozmiaru systemu oraz jego 

mocy przetwarzania w miarę dodawania do systemu nowych komputerów i 
zasobów; w praktyce skalowalność jest często ograniczona poprzez 
przepustowość sieci i opóźnienia komunikacyjne, co ogranicza 
zwiększanie rozmiaru systemu rozproszonego.   

 
• Wydajno ść: jednym z celów projektowych systemów rozproszonych jest 

dążenie do zwiększenia wydajności systemów podczas przetwarzania 
zadań; aby osiągnąć dobrą wydajność należy rozpraszać zadania 
zawierające wiele obliczeń i mało operacji wymagających komunikacji 
sieciowej; rozpraszanie zadań wymagających wielu drobnych obliczeń oraz 
wielu operacji przesyłania danych i koordynacji procesów jest nieopłacalne; 
odpowiednią wydajność osiągamy poprzez optymalizację ruchu sieciowego 
co zmniejsza negatywny wpływ wolnej komunikacji sieciowej.   
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• Tolerowanie uszkodze ń (niezawodno ść): dostępność wielu komputerów 
(redundancja sprzętu i oprogramowania), a także umożliwienie 
zdublowania informacji (replikacje) oznacza, że możliwe jest 
zaprojektowanie systemów rozproszonych odpornych na awarie sprzętowe 
oraz programowe, tj. systemów bardziej niezawodnych; tolerowanie 
uszkodzeń oznacza, że w przypadku np. awarii węzła komunikacyjnego 
zostanie wygenerowana inna trasa przepływu informacji i nastąpi przejęcie 
jego funkcji przetwarzania danych przez inny węzeł; dodatkowo istnieje 
możliwość odtworzenia poprawnego (spójnego) stanu systemu po awarii.  

 
 
• Przezroczysto ść: ukrycie przed użytkownikami faktu rozproszenia 

systemu; np. dla użytkownika nie jest istotne gdzie są ulokowane zasoby 
lub jak są one fizycznie zaimplementowane, pod jakim systemem pracują;  
przezroczystość ma zasadnicze znaczenie dla komfortu pracy  
użytkowników, gdyż dzięki ujednoliceniu metod dostępu do zasobów mają 
oni wrażenie pracy z systemem scentralizowanym; przykładem 
mechanizmu zapewniania przeźroczystości jest obsługa dostępu do 
zasobów WWW w Internecie (klikając w łącze do zasobu informacyjnego 
na stronie WWW nie interesujemy się, gdzie znajduje się zasób oraz 
udostępniająca go strona, a także jak są one zaimplementowane). 
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4.1. Współdzielenie zasobów 
 
 
Zasoby – składowe systemu komputerowego.  
 
Składowe sprzętowe:  specjalizowane komputery, dyski,  

drukarki, urządzenia peryferyjne, i inne.  
 
Składowe programowe: usługi sieciowe, aplikacje internetowe.  
 
Zasoby informacyjne: pliki, bazy danych.  
 
System rozproszony powinien umożliwiać wspólne wykorzystanie zasobów 
lokalnych, znajdujących się w węzłach systemu rozproszonego, przez wielu 
użytkowników zdalnych.   
 
Cele współdzielenia zasobów:  
 
• poprawia efektywność wykorzystania zasobów, 

 
• zmniejsza koszt budowy systemu,  

 
• zwiększa efektywność przetwarzania systemu, 

 
• zwiększa dostępność systemu,  

 
• umożliwia pracę zespołową i zdalne nauczanie.  

 
 
 
Bezpiecze ństwo dost ępu do zasobów 
 
• współdzielenie zasobów nie powinno naruszać zasad polityki  
    bezpieczeństwa systemu rozproszonego w zakresie:  
 

- poufności,  
 
- integralności, 
 
- dostępności  

    
    informacji.  
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Koncepcja dost ępu do zasobów 
 
- zasoby dostępne fizycznie w węzłach; 
 
- niezbędny jest interfejs komunikacyjny programowo-sprzętowy, 
  który umożliwi użytkownikowi korzystanie z zasobu; 
 
- obsługa dostępu do zasobów jest realizowana przez oprogramowanie 
  zarządcy zasobu, które tworzy interfejs komunikacyjny umożliwiający  
  wykonywanie operacji na zasobie oraz aktualizację jego stanu w sposób 
  niezawodny i spójny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządca zasobu: moduł oprogramowania (proces), zarządzający zasobem  
                              określonego typu; 
 
Użytkownik zasobu: moduł oprogramowania (proces), żądający dostępu 
                                 do zasobu.  
 
Zadania zarz ądcy zasobu: 
 
• zapewnienie jednolitego schematu nazewniczego 
    dla każdej klasy zasobów; 
 
• umożliwienie dostępu do poszczególnych zasobów z dowolnego miejsca; 

 
• odwzorowywanie nazw zasobów na adresy komunikacyjne; 

 
• synchronizacja współbieżnego dostępu do zasobów; 

 
• zapewnienie zgodności stanu zasobu z rzeczywistością – spójności 

zasobu, tj. zmiany stanu zasobu, dokonywane przez użytkownika powinny 
być zgodne z ustalonymi ograniczeniami dotyczącymi integralności  
danego zasobu, a także powinny objawiać się innym użytkownikom w 
całości tak, jakby zostały wykonane natychmiast.  

 

Zarządca 
zasobu 

Użytkownik Zasób 
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 Modele współpracy u żytkownika (klienta) z zarz ądcą (serwerem) 
 
 
� model proceduralno-komunikatowy , w którym proces klienta i serwera 

współpracują ze sobą w oparciu o przesyłanie komunikatów oraz 
wykonywanie operacji typu wyślij (nadawca) i odbierz (odbiorca);  
 

� w ramach wymiany komunikatów użytkownik przesyła do zarządcy zasobu 
zlecenia wykonania określonych operacji - procedur oraz parametry 
wywołań tych procedur; w następstwie wykonania operacji przez 
odpowiednie moduły programowe zarządca zmienia stan zasobu oraz 
odsyła do klienta wyniki wykonania operacji (np. wywoływanie procedur 
zdalnych serwera przez klienta - mechanizm RPC).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klient 

Zarządca 
 

- Moduły programowe  
  zarządcy 
 
- Procedury i parametry 

Wyślij 

Odbierz 

Odbierz 

Wyślij 
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� model obiektowy , w którym procesy klienta i zarządcy są obiektami o 
jednoznacznych identyfikatorach, które posiadają interfejsy, zawierające 
metody umożliwiające wykonywanie operacji (akcji) z udziałem obiektów, a 
także dostęp do danych i zasobów;  
 

� w tym modelu współpracy obiekty związane z procesami klienta i serwera 
oczekują na żądania dotyczące wywoływania ich metod interfejsu, co może 
prowadzić do zmiany stanu (atrybutów) tych obiektów, a także 
obsługiwanych przez nie zasobów (np. wywoływanie metod zdalnych 
serwera przez klienta - mechanizm Java RMI).  
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Systemy rozproszone oparte na modelu obiektowym (np. technologie 

CORBA, MS .NET, DCOM, JEE) mogą dostarczać elastyczniejszych, 
bardziej przezroczystych mechanizmów nazewnictwa, a także dostępu do 
obiektów, zasobów i danych (np. przekazywanie parametrów obiektowych, 
referencje do obiektów).  
 

� Komunikacja między obiektami-użytkownikami, a obiektami-zarządcami 
zasobów odbywa się za pośrednictwem przekazywania wywołań metod 
zdalnych i odpowiednich parametrów między obiektami.  

 
 
 
Wymienione modele współpracy użytkowników z zarządcami zasobów mogą 
być realizowane w postaci różnych architektur rozproszenia. 
 
 
 
 

Obiekt - Klient 

Obiekt - Zarządca 
 

- Obiekty składowe   
  zarządcy 
 
- Metody i parametry 
  interfejsów obiektu 

Interfejs - Wyślij 

Interfejs - Odbierz 

Interfejs - Odbierz 

Interfejs - Wyślij 
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Architektury rozproszenia 
 
 
Klient-serwer : rozproszony system ma wyróżniony węzeł zwany serwerem, 
oraz szereg podłączonych do niego węzłów zwanych klientami;  w tym 
przypadku serwer wykonuje usługi zlecane przez klientów, nie może im 
odmówić i nie może im zlecić wykonanie usług. 
 
Klient-multi-serwer : podobnie jak dla architektury klient-serwer, ale istnieje 
wiele serwerów;  np. wiele serwerów WWW, wyszukiwarki Google, systemy 
klastrowe z balansowaniem obciążenia, rozproszone bazy danych.   
 
Multi-klient-multi-serwer: brak jest wyraźnego podziału węzłów systemu 
rozproszonego na klientów i serwery; każdy węzeł może być jednocześnie 
klientem i serwerem; np. systemy komunikujące się poprzez specjalne 
oprogramowanie pośredniczące - CORBA (rozproszone obiekty), MS .NET, 
COM, DCOM, JEE, które zakłada wspólny (przezroczysty dla użytkowników) 
protokół komunikacyjny.  
 
Kole żeńska (peer-to-peer, P2P ): wiele węzłów świadczy sobie wzajemne 
usługi poprzez bezpośrednie połączenie; nie ma wyraźnego podziału na 
usługodawców i usługobiorców; przykładem jest sieć wymiany plików 
Gnutella.  
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Struktury komunikacji w bazach danych 
 
W systemach baz danych istnieje możliwość realizacji współdzielonego 
dostępu do danych przez komputery połączone siecią komputerową.  
 
Pozwala to na realizację koncepcji przetwarzania rozproszonego.  
 
Komunikacja pomiędzy użytkownikami a systemem zarządzania bazą 
danych (DBMS) jest realizowana przez menedżera przesyłania danych 
(NDC), który zawiera odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne.    
 
DBMS  ��   NDC   ��  Użytkownik 
 
 
Możliwe są różne struktury komunikacji: 
 
• system z centralnym serwerem bazodanowym  

(klient-serwer, wielu klientów-serwer); 
 
• system z wieloma serwerami i wieloma klientami. 
 
 

 



 

 10 

 
 
 
Zalety architektury rozproszonej ze scentralizowaną bazą danych: 
 
• równoczesne przetwarzanie na maszynach klientów i na serwerze; wzrost 

wydajności przetwarzania i skrócenie czasów reakcji; 
 
• możliwość wykorzystania specjalnego komputera (np. klasy mainframe) 

do obsługi bazy danych; wzrost wydajności;  
 
• możliwość wykorzystania specjalizowanych stacji klienckich (np. stacji 

graficznych); 
 
• łatwe zarządzanie współdzielonym dostępem do danych przez wielu 

klientów.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

W bardziej ogólnym przypadku maszyny klientów mogą również pełnić rolę 
serwerów i udostępniać lokalne bazy danych.  
 
 

 
 
Możliwe są następujące sytuacje: 
 
• klient może mieć dostęp do wielu serwerów, ale tylko do jednego na raz; w 

takim systemie nie jest możliwe łączenie w ramach jednego zapytania 
danych, pochodzących z dwóch lub większej liczby różnych serwerów; 
użytkownik musi wiedzieć, na której maszynie przechowywane są właściwe 
dane i umieć się samemu do nich odwołać (brak przezroczysto ści 
dost ępu );  

 
• klient może mieć dostęp do wielu serwerów jednocześnie; w ramach 

jednego zapytania może łączyć dane z kilku serwerów; w tym przypadku 
serwery są widziane przez klienta jako jeden serwer logiczny; nie musi on 
wiedzieć, które maszyny przechowują określone części danych; spełnienie 
takiego warunku oznacza, że system jest przezroczysty  z punktu 
widzenia użytkownika. 
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4.2. Otwarto ść systemów rozproszonych 
 
Systemy rozproszone powinny charakteryzować się możliwością łatwej 
rozbudowy, co jest osiągane poprzez zapewnienie ich „otwartości”, tj. 
jawności i standaryzacji zasadniczych interfejsów komunikacyjnych.  
 
Otwartość oznacza możliwość dołączania nowego sprzętu, oprogramowania i 
usług bez naruszania istniejącego stanu systemu oraz problemów z 
integracją nowych zasobów, o ile są one zgodne z określonymi standardami.  
 
Otwartość wiąże się z koniecznością: 
 
- zdefiniowania,  
- standaryzacji,  
- upowszechnienia 
 
zasadniczych protokołów oraz interfejsów komunikacyjnych. 
 
W dobrze zaprojektowanym systemie rozproszonym otwartość jest 
powiązana z elastycznością, która oznacza łatwość budowy i przebudowy 
systemu składającego się z komponentów pochodzących od różnych 
dostawców.  
 
Osiągnięcie wysokiej elastyczności jest możliwe poprzez podział systemu 
rozproszonego na wysoce autonomiczne komponenty, które komunikują się 
poprzez precyzyjnie opisane interfejsy. Daje to możliwość wymiany 
poszczególnych komponentów systemu bez konieczności wyłączania całego 
systemu. 
 
W szczególności,  
 
• projektowane usługi systemu rozproszonego powinny być zgodne z 

ustalonymi, standardowymi regułami (definiowanymi za pomocą 
odpowiednich interfejsów), które opisują składnię  (sposób użycia, 
parametry) oraz semantykę (przeznaczenie i efekt działania) usług;  

    
• specyfikacje zasadniczych interfejsów powinny być zupełne  i neutralne , 

aby mogły być implementowane niezależnie przez wielu producentów 
oprogramowania; 

 
- zupełno ść oznacza , że opis interfejsu jest kompletny, wystarczający do  
  stworzenia implementacji; 
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- neutralno ść oznacza , że nie jest preferowany żaden sposób ani nie są  
  narzucane żadne szczegóły implementacji interfejsu.  
 

Spełnienie tych warunków jest niezbędne do osiągnięcia zdolno ści do 
współdziałania  (ang. interoperability), która oznacza możliwość współpracy 
ze sobą komponentów programowych pochodzących od różnych dostawców 
o ile implementują one odpowiednie interfejsy programowe. 
 
 
Ponadto, warunki te umożliwiają budowę aplikacji przeno śnych .  
 
Przenośność (ang. portability) oznacza możliwość uruchomienia aplikacji 
stworzonej dla jednego systemu w innym systemie bez konieczności 
wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. 
 
 
Przykłady systemów otwartych: 
 
• komputer osobisty IBM PC – udostępniona została specyfikacja magistrali 

ISA; 
• model warstwowy budowy protokołów sieciowych ISO/OSI oraz oparty o 

ten model protokół komunikacji sieciowej TCP/IP – udostępniono struktury 
danych i sposób ich przetwarzania; 

• system operacyjny Unix – ujednolicony i udostępniony interfejs odwołań 
do funkcji  systemowych (ang. system calls) oraz komunikacji 
międzyprocesowej (IPC).  

 
Przed pojawieniem się systemu Unix komputery były w większości 
systemami zamkniętymi. Mogły one wykonywać programy w kilku językach, 
ale nie pozwalały na rozszerzenia języków o elementy semantyki 
pozwalające na wykorzystywanie nowych właściwości sprzętu lub systemu 
operacyjnego.  
 
W systemie Unix programiści mają dostęp do zasobów systemu poprzez 
wykorzystanie odwołań do funkcji systemowych. Odwołania do systemu (ang. 
system calls) mają postać zbioru procedur, które są w pełni 
udokumentowane i osiągalne w programach napisanych w języku C.  
 
W przypadku, gdy w systemie Unix instalowane jest urządzenie zewnętrzne 
nowego typu, wówczas system operacyjny można rozszerzyć, aby umożliwić 
dostęp do urządzenia programom użytkowym, przez dodanie nowego 
odwołania do systemu, lub rozszerzenie zbioru wartości istniejącego 
odwołania systemowego.      
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Odwołania do systemu są implementowane przez program zwany jądrem, 
który rozpoczyna działanie podczas uruchamiania systemu. Jądro zarządza 
sprzętem komputerowym, dostarczając mechanizmów umożliwiających 
korzystanie z zasobów przez inne programy za pośrednictwem odwołań do 
systemu (ang. system calls).   
 
 
4.3. Współbie żność  
 
Współbieżność oznacza równoczesną realizację kilku procesów w jednym 
komputerze (procesorze). W przypadku, gdy kilka procesów jest 
realizowanych równocześnie na różnych maszynach (procesorach) mówimy 
wtedy o przetwarzaniu równoległym.  
 
Współbieżność przynosi korzyści w postaci zwiększenia wydajności.  
 
W systemach rozproszonych współbieżność jest wynikiem: 
 
• osobnych działań użytkowników, 
 
• niezależności zasobów, 
 
• rozmieszczenia usług w oddzielnych komputerach. 
 
Współbieżny dostęp do usług i zasobów wymaga jednak stosowania 
odpowiednich mechanizmów synchronizacji procesów, które zapewnią 
poprawny przebieg procesów, np. eliminację niespójności danych, głodzenia 
procesów oraz występowanie impasów (zakleszczania procesów).  
 
W komputerach z jednym procesorem centralnym współbieżność osiągana 
jest poprzez wykonywanie procesów na przemian przez określony kwant 
czasu.  
 
Jeśli komputer ma N  procesorów, to aż N procesów może być 
wykonywanych równolegle, co prowadzi do N-krotnego zwiększenia 
wydajności obliczeniowej.    
 
 
Komputery wieloprocesorowe są szczególnie przydatne do implementowania 
bardzo obciążonych serwerów, gdyż N-procesorowy serwer jest w stanie 
obsługiwać do N zamówień klientów bez opóźnień.  
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4.4. Skalowalno ść   
 
Skalowalność systemu rozproszonego oznacza, że powinien on być tak 
zaprojektowany, aby: 
 
• powiększenie jego rozmiaru poprzez dodawanie nowych elementów 

prowadziło do zwiększenia mocy obliczeniowej; 
 
• rozbudowa systemu nie powinna się wiązać z koniecznością jego 

przeprojektowywania.   
 
Aby zrealizować skalowalność należy unikać centralizacji danych i 
algorytmów scentralizowanych.  
 
Stosowane algorytmy zdecentralizowane powinny posiadać następujące 
cechy: 
 
• nie korzystanie z informacji o charakterze globalnym: stan globalny, zegar 

globalny (brak jest pełnej informacji o stanie całego systemu; nie istnieje 
zegar centralny);  

 
• podejmowanie decyzji na podstawie informacji lokalnych; 
 
• awarie pojedynczych maszyn nie prowadzą do załamania algorytmu.  
 
Nie istnienie globalnego zegara oznacza, że nie jest możliwe dokładne 
zsynchronizowanie zegarów komputerów lokalnych pracujących w sieci. 
Komunikacja odbywa się poprzez przesyłanie asynchronicznych (o 
nieznanym czasie transmisji) komunikatów.  
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Różne aspekty skalowalno ści 
 
- skalowalno ść pod wzgl ędem rozmiaru : oznacza możliwość dodawania   
  nowych zasobów i użytkowników do systemu; może ona być ograniczona 
  przez stosowanie rozwiązań o charakterze scentralizowanym (np. centralna  
  baza danych, centralny serwer usług); niekiedy uniknięcie centralizacji usług   
  nie jest możliwe (np. ochrona danych); 
 
- skalowalno ść geograficzna : umożliwienie rozrzucenia użytkowników po  
  całym świecie; jest ograniczana głównie przez dostępne mechanizmy  
  komunikacyjne, które wprowadzają znaczne opóźnienia i charakteryzują się 
  wysoką zawodnością;  opóźnienia powodują, że akceptowalne w sieciach 
  lokalnych przetwarzanie synchroniczne nie jest możliwe do zastosowania w 
  sieciach rozległych, gdyż wprowadza zbyt duże przestoje; 
 
- skalowalno ść pod wzgl ędem administracyjnym : zwiększenie rozmiaru  
  systemu oraz dystrybucja odpowiedzialności na wiele jednostek  
  administracyjnych nie powinny prowadzić do utrudnień w zarządzaniu  
  systemem.   
 
 
Metody wdra żania skalowalno ści 
 
• Ukrywanie opóźnień komunikacyjnych 
 
   – komunikacja asynchroniczna (systemy wsadowe), 
   – przeniesienie części obliczeń na stronę klienta; 
 
• Rozpraszanie przetwarzania (ang. distribution) 
 

– stosowanie usług rozproszonych (np. DNS); 
 
• Zwielokrotnianie zasobów i usług (replikacja – ang. replication) 
 

– zwiększenie dostępności, 
– równoważenie obciążenia, 
– zwiększenie niezawodności, 
– przechowywanie podręczne (ang. caching); 

 
– problem spójności danych i pamięci podręcznych (ang. consistency) 
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Ukrywanie opó źnień komunikacyjnych  oznacza w praktyce stosowanie na 
szeroką skalę komunikacji asynchronicznej, w której zlecający operację nie 
czeka na jej wynik a wykonuje dalsze przetwarzanie nie wymagające wyniku 
ostatniej operacji; można to uzyskać stosując przetwarzanie współbieżne po 
stronie klienta, w którym oczekiwanie na wynik będzie blokowało oddzielny 
wątek przetwarzania.  
 
Niestety komunikację asynchroniczną można stosować jedynie w systemach 
nieinteraktywnych. W systemach wymagających działań interaktywnych 
można próbować redukować ilość przesyłanych informacji poprzez 
przeniesienie części przetwarzania do klienta, np. w celu lepszej weryfikacji 
danych wejściowych  można stosować aplety Javy lub JavaScript.   
 
 
Rozpraszanie przetwarzania  (ang. distribution) polega na podziale zadań 
komponentu programowego na wiele jednostek i rozproszenie tych jednostek 
w sieci (np. system DNS, w którym nie występuje pojedynczy serwer 
przechowujący całość informacji o konfiguracji odwzorowań nazw na adresy; 
lub aplikacje komercyjne oparte o rozproszoną bazę danych).    
 
 
Zwielokrotnianie zasobów i usług  (ang. replication) daje możliwość nie 
tylko zwiększenia dostępności zasobów, ale i również równoważenia 
obciążenia usług. Decyzję o zwielokrotnieniu zasobów podejmuje ich 
właściciel.  
 
Systemy stosujące replikację (potencjalnie) charakteryzują się większą 
wydajnością. Co więcej, zwielokrotniony serwer może być zastąpiony innym 
w przypadku awarii. Zastosowanie wielu rozproszonych serwerów powoduje 
zmniejszenie średniej „odległości” do najbliższego serwera, co powoduje 
dodatkowo maskowanie opóźnień komunikacyjnych. 
 
Pamięci podr ęczne 
 
Pewną formę zwielokrotniania stanowi stosowanie pamięci podręcznych 
(ang. cache), które są również kopią oryginalnych danych. O ile jednak w 
zwielokrotnianiu decyzję o utworzeniu kopii podejmuje właściciel zasobu, o 
tyle w przypadku przechowywania podręcznego decyzję taką podejmuje sam 
klient. 
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Problem spójno ści danych 
 
Tworzenie kopii zasobów powoduje jednak powstawanie problemu spójności 
danych, który pojawia się jeżeli jedna z kopii zostanie zmodyfikowana.  
 
Częste modyfikacje i ich propagacje do pozostałych serwerów mogą 
spowodować znaczne ograniczenie skalowalności systemu stosującego 
replikację.  
 
Z drugiej strony użytkownicy mogą odwoływać się do danych, które nie są już 
aktualne, co nie zawsze będzie akceptowalne (np. w przypadku operacji 
bankowych). 
 
Użytkownicy mogą formułować swoje oczekiwania co do spójności 
zwielokrotnianych danych poprzez tzw. modele spójności opisujące 
gwarancje, których udziela system. Dotyczą one propagacji zmian do 
pozostałych kopii oraz uporządkowania operacji realizowanych współbieżnie 
na wielu serwerach.  
 
Globalne porządkowanie operacji może jednak wymagać stosowania 
scentralizowanego przetwarzania, co jest rozwiązaniem nieskalowalnym. 
 
Wynika stąd, że nie zawsze zwielokrotnianie jest właściwą metodą na 
zwiększanie skalowalności systemu 
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4.5. Wydajno ść    
 
Wydajność systemu można zwiększyć poprzez odpowiednie rozproszenie 
obliczeń.  
 
• Rozpraszanie zadań składających się z wielu drobnych obliczeń 

wymagających wielu interakcji jest nieopłacalne ze względu na koszt 
komunikacji i koordynacji. 

 
• Rozpraszanie zadań zawierających wiele obliczeń, które nie wymagają 

wielu koordynacji jest opłacalne. 
 
 
 
4.6. Tolerowanie uszkodze ń (niezawodno ść) 
 
W systemach rozproszonych tolerowanie uszkodzeń może być realizowane 
skuteczniej niż w systemach scentralizowanych, gdyż w przypadku awarii 
jednego węzła jego zadania mogą być wykonywane przez inne komputery.  
 
Podstawowe elementy zwiększające niezawodność systemu rozproszonego: 
 
• redundancja sprzętu i oprogramowania; 
 
• przechowywanie danych w wielu miejscach; 
 
• odtwarzanie programowe: istnienie oprogramowania umożliwiającego 

odtworzenie stanu trwałych danych (zasobów) po wystąpieniu awarii; 
odtwarzanie z uwzględnieniem spójności danych.   
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4.7. Przezroczysto ść  
 
Przezroczystość (transparentność) systemu rozproszonego oznacza, że z 
punktu widzenia użytkowników i aplikacji sprawia on wrażenie 
scentralizowanego, zintegrowanego środowiska obliczeniowego.  
 
Oznacza to, że system transparentny maskuje przed użytkownikami fizyczne 
rozproszenie zasobów i procesów, przez co jest postrzegany jako jedna 
spójna całość.  
 
Przezroczystość może być postrzegana na różnych poziomach, a poziomy 
te mogą być mniej lub bardziej istotne dla użytkownika końcowego.  
 
Według Modelu Wzorcowego Otwartego Przetwarzania Rozproszonego 
(ang. Reference Model for Open Distributing Processing) w systemach 
rozproszonych wyróżnia się następujące poziomy przeźroczystości.   
 

1. Przezroczysto ść dost ępu  (ang. access transparency) ujednolicanie 
metod dostępu do danych i ukrywanie różnic w reprezentacji danych. 

 
Przezroczystość dostępu oznacza ujednolicenie metod dostępu do danych i 
ukrywanie różnic w reprezentacji danych; użytkownik korzysta cały czas z 
tego samego interfejsu dostępu do danych. 
 
Różnice w reprezentacji danych mogą wynikać z zastosowania różnych 
architektur komputerowych (np. inna może być reprezentacja liczb - 
procesory Intela stosują tzw. kodowanie little endian, a np. procesory Sun 
SPARC stosują kodowanie big endian;  różnica polega na kolejności ułożenia 
poszczególnych bajtów liczby w pamięci). 
 
Innym przykładem różnic w reprezentacji danych są różne konwencje 
nazewnictwa plików stosowane w różnych systemach operacyjnych. 
 
 

2. Przezroczysto ść poło żenia  (ang. location transparency) – 
użytkownicy nie mogą określić fizycznego położenia zasobu (np. na 
podstawie jego nazwy czy identyfikatora). 

 
Przezroczystość położenia oznacza, że użytkownicy nie mogą określić 
fizycznego położenia zasobu (np. na podstawie jego nazwy czy 
identyfikatora); warunkiem koniecznym osiągnięcia przezroczystości 
położenia jest stosowanie nazewnictwa zasobów, które abstrahuje od ich 
położenia;  przykładem takiego nazewnictwa zasobów mogą być adresy URI 
(ang. Universal Resource Identifier) - uniwersalny identyfikator zasobów, np. 
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adres http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/rekrutacja.html może być 
interpretowany całościowo jako identyfikator dokumentu (URI), znajdującego 
się na serwerze www.put.poznan.pl. 
 
 
Przezroczystość dost ępu i poło żenia  najmocniej ze wszystkich rodzajów 
przezroczystości wpływają na korzystanie z zasobów. Niekiedy nazywa się je 
wspólnie przezroczysto ścią sieci .  
 
 

3. Przezroczysto ść wędrówki  (ang. migration transparency) – można 
przenosić zasoby pomiędzy serwerami bez zmiany sposobu 
odwoływania się do nich. 

 
Przezroczystość wędrówki oznacza, że zasoby mogą być przenoszone 
pomiędzy serwerami bez potrzeby zmiany sposobu odwoływania się do nich. 
Uzyskanie przezroczystości wędrówki zakłada oczywiście przezroczystość 
położenia, gdyż w przeciwnym wypadku po dokonaniu przeniesienia zasobu 
jego stary identyfikator stawałby się nieaktualny. 
 
 

4. Przezroczysto ść przemieszczania  (ang. relocation transparency) – 
zasoby mogą być przenoszone nawet podczas ich używania. 

 
 
Przezroczystość przemieszczania oznacza, że zasoby mogą być 
przenoszone nawet wtedy gdy są używane przez użytkowników i nie wymaga 
to informowania użytkowników o zmianie położenia; np. w przypadku sieci 
komórkowych użytkownicy pomimo fizycznego przemieszczania się mogą 
prowadzić stale rozmowę (jest to tzw. roaming). 
 
 

5. Przezroczysto ść zwielokrotniania  (ang. replication transparency) 
ukrywanie przed użytkownikami faktu zwielokrotniania (replikacji) 
zasobów. 

 
W systemach rozproszonych zwielokrotnianie (replikacja) jest jednym z 
podstawowych mechanizmów pozwalających na zwiększenie wydajności i 
niezawodności takich systemów; stosowanie zwielokrotniania może 
skutkować jednak znacznymi utrudnieniami dla użytkowników końcowych, 
wynikającymi m.in. z niespójności współbieżnie modyfikowanych kopii. 
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Przezroczystość zwielokrotniania oznacza, że pomimo zwielokrotniania 
zasobów użytkownicy nie zauważają tego faktu - korzystają z zasobów 
dokładnie w taki sam sposób jak w systemie nie stosującym zwielokrotniania.  
 
W praktyce oznacza to, że przezroczystość zwielokrotniania można uzyskać 
w systemach gwarantujących przezroczystość położenia, ponieważ dostęp 
do każdej z kopii zasobu powinien być realizowany z wykorzystaniem tego 
samego identyfikatora. 
 
 

6. Przezroczysto ść współbie żności  (ang. concurrency transparency) 
oznacza możliwość współbieżnego przetwarzania danych, która nie 
prowadzi do powstawania niespójności w systemie.  

 
System rozproszony umożliwia współdzielenie zasobów  w sposób 
kooperatywny – jak to ma miejsce np. w przypadku komunikacji – lub w 
sposób rywalizacyjny, kiedy wielu użytkowników jednocześnie ubiega się o 
dostęp do tego samego zasobu. Należy zapewnić, aby współdzielenie 
zasobów nie prowadziło do powstawania stanu niespójnego.  
 
Przezroczystość współbieżności gwarantuje, że współbieżne odwoływanie 
się do tego samego zasobu realizowane przez wielu użytkowników nie 
będzie prowadziło do powstania stanu niespójnego w systemie. Stan spójny 
jest osiągany poprzez blokowanie dostępu do wspólnych danych 
(gwarantujące wyłączny dostęp) lub poprzez zastosowanie mechanizmu 
przetwarzania transakcyjnego (blokowanie ograniczone), które jednak jest 
trudne do zrealizowania w systemie rozproszonym.  
 
Stosowanie mechanizmu wzajemnego wykluczania procesów w dostępie do 
wspólnych zasobów może jednak prowadzić do powstawania impasów 
(zakleszczenia) procesów.  
 
 

7. Przezroczysto ść awarii  (ang. failure transparent) maskowanie 
przejściowych awarii poszczególnych komponentów systemu 
rozproszonego. 

 
Przezroczystość awarii oznacza, że użytkownik nie zauważa faktu 
uszkodzenia pojedynczych węzłów. Wadliwy komponent powinien zostać 
zastąpiony poprawnym, a cała operacja nie powinna wpływać na sposób 
korzystania z systemu. Maskowanie awarii jest zadaniem trudnym, a przy 
przyjęciu pewnych założeń, nawet niemożliwym. Główna trudność polega na 
odróżnieniu awarii zdalnego węzła od awarii łączy komunikacyjnych. 
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8. Przezroczysto ść trwało ści  (ang. persistence transparency) 
maskowanie sposobu przechowywania zasobu (nie wiadomo czy zasób 
jest w pamięci dyskowej (trwałej), czy operacyjnej (ulotnej)). 

 
 
Przezroczystość trwałości ukrywa mechanizmy zarządzania zdalnymi 
zasobami. Przykładem mogą tu być zdalne obiekty, na rzecz których 
użytkownicy wywołują metody. Obiekt powinien trwale przechować swój stan 
po zdalnym wywołaniu jego metody. Z drugiej strony odwołanie do tego 
obiektu powinno być możliwe nawet wtedy, gdy nie jest przechowywany 
aktualnie w pamięci. 
 
W praktyce zrealizowanie pełnej przezroczysto ści jest utrudnione ze 
wzgl ędu na opó źnienia komunikacyjne oraz du że koszty zwi ązane z 
wydajno ścią systemu.  
 
Dąży się do osiągnięcia racjonalnego kompromisu pomiędzy obserwowaną 
przez użytkownika złożonością systemu, a efektywnością jego pracy. 
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Wykład 4A.  Problem spójno ści w systemach rozproszonych 
 
 
Aspekty problemu: 
 
• Spójności aktualizacji. 
 
• Spójność replikacji. 
 
• Spójność pamięci podręcznej. 
 
• Spójność awarii. 
 
• Spójność czasu. 
 
• Spójność interfejsu użytkownika. 
 
 
Spójność zasobów – jednoznaczność, poprawność, zgodność stanu z 
oczekiwaniami, rzeczywistością; aktualność stanu. 
 
Na przykład:  
 
- stan bazy katalogu plików powinien odzwierciedlać  
  rzeczywiste położenie plików; 
 
- kopie tych samych danych powinny być wzajemnie zgodne. 
 
Z punktu widzenia zastosowań praktycznych: zapewnienie spójności systemu 
rozproszonego (np. rozproszonej bazy danych) sprowadza się do:  
 
- rozwiązania problemu przeprowadzania zasobów (bazy danych) z jednego 
stanu spójnego w inny stan spójny w warunkach współdzielenia zasobów 
(bazy danych) przez wiele procesów;  
 
- zapewnienia, aby stan zasobów (bazy danych) objawiał się procesom 
współbieżnym w taki sam sposób, czyli był jednakowy dla wszystkich 
użytkowników, korzystających z zasobów (bazy danych) w dowolnej chwili.  
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Spójno ść aktualizacji 
 
 
Problem występuje, gdy kilka procesów może współbieżnie modyfikować 
stan bazy danych (zasobów).  
 
W przypadku zmiany stanu powiązanych ze sobą danych lub zasobów 
dokonywanej przez pewien proces oczekuje się, że operacje aktualizacji 
będą wykonywane w całości, tj. w sposób niepodzielny.  
 
Zbiór powiązanych ze sobą zmian wykonywanych przez dany proces 
powinien objawić się wszystkim procesom tak, jakby wykonywano je 
natychmiast. Procesy powinny widzieć taki sam stan danych (zasobów).   
 
W systemach rozproszonych ze współbieżnością stosowany mechanizm 
zapewniania spójności zasobów polega na wykorzystaniu przetwarzania 
transakcyjnego, które eliminuje jednoczesną aktualizację tych samych 
zasobów przez procesy (dostęp do zasobów odbywa się na zasadzie 
wzajemnego wykluczania procesów). 
 
Np. Jeśli w usługach bankowych istnieje obiekt reprezentujący „stan kont 
oddziału”, będący sumą wszystkich kont, to wynik uzyskiwany przez klientów 
wykonujących operację wprost na tym obiekcie musi być zawsze zgodny z 
rzeczywistą sumą kwot znajdujących się na poszczególnych kontach (tj. 
wynik bezpośredniego obliczania sumy pieniędzy w oddziale przez 
odwoływanie się po kolei do poszczególnych kont w ramach jednej transakcji 
powinien być identyczny ze stanem tego obiektu).  
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Spójno ść replikacji (zwielokrotniania) 
 
 
Replikacja (zwielokrotnianie): 
 
- przechowywanie kopii danych (obiektów bazy danych) w więcej  
  niż jednym miejscu; 
 
- najczęściej replikacji poddawana jest część danych. 
 
 
Cele replikacji (tworzenia lokalnych kopii):  
 
• zwiększenie dostępności danych poprzez minimalizację czasu transmisji 

danych z odległego miejsca; 
 
• rozłożenie obciążenia dostępu do danych na wiele ich kopii (wzrost 

efektywności przetwarzania); 
 
• odciążenie łączy komunikacyjnych; 
 
• zwiększenie odporności danych na awarie. 
 
Np.  
tworzenie serwerów lustrzanych w Internecie, które są zlokalizowane po 
stronie odległych klientów. 
 
Problem spójności replikacji pojawia się wtedy, gdy jedna z lokalnych kopii 
danych zostaje zmodyfikowana. Aktualizacja dowolnej kopii powinna 
spowodować jednoczesną aktualizację wszystkich pozostałych kopii. W 
idealnym przypadku zmiany powinny następować jednocześnie i w takiej 
samej kolejności, aby zapobiec sytuacji, gdy dane przechowywane w różnych 
kopiach są wzajemnie niespójne (niezgodność wartości odpowiadających 
sobie jednostek danych).   
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W węźle 1 jest zmiana z A na A1, natomiast w węźle 2 zachodzi zmiana z A 
na A2.  
 
W każdym węźle zmiany powinny być w tej samej kolejności, tj.  
 
A –> A2 | A1   lub   A –> A1 | A2 . 
 

 
 
W pewnej chwili czasowej węzeł X jest w stanie A1, natomiast węzeł Y jest w 
stanie A2. Oznacza to brak spójności kopii danych A.  
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Powinny istnieć mechanizmy umożliwiające odbiór komunikatów i 
aktualizowanie kopii w takiej samej kolejności w każdym z komputerów.  
 
Brak takich mechanizmów może prowadzić do sytuacji, w których 
użytkownicy internetowych systemów wymiany wiadomości otrzymują 
odpowiedzi na pytania przed pojawieniem się pytań.    
 
 

 
 
W tym przypadku podmiot U1 wysyła do U2 pytanie P2. To samo pytanie 
powiela do U3 i do U4. Podmiot U2 odpowiada do U1, U3 oraz do U4.  
 
Do podmiotów U1 i U3 odpowiedzi dochodzą po pytaniach P2. Natomiast do 
podmiotu U4 odpowiedź O2 wysłana przez podmiot U2 dochodzi przed 
pytaniem P2. Pojawia się niespójność w wymianie informacji.   
 
 
W praktyce ideał replikacji trudno zrealizować, gdyż: 
 
- występują opóźnienia przesyłania zleceń aktualizacyjnych;  
  powoduje to, że kopie są chwilowo niezgodne; 
 
- awaria łączy może powodować niemożność wykonania zlecenia  
   aktualizacyjnego; 
 
- w przypadku częstych zmian natychmiastowe aktualizacje 
  są zbyt kosztowne.  
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W praktyce wymagania jednoczesnej aktualizacji mogą być osłabione.  
 
Wyróżnia się trzy podstawowe modele replikacji: 
 
- model jednoczesnej aktualizacji wielu kopii: transakcyjna, współbieżna 
aktualizacja wielu kopii; do czasu zakończenia transakcji kopie mogą być 
niespójne; 
 
- model z natychmiastową propagacją aktualizacji jednej kopii do pozostałych 
kopii; transakcyjna aktualizacja jednej kopii; pozostałe kopie są niespójne do 
czasu propagacji aktualizacji przez kopię zmodyfikowaną; 
 
- model, w którym może być aktualizowana tylko jedna, wyróżniona kopia; 
pozostałe kopie są tylko do czytania; propagacja aktualizacji odbywa się 
według pewnego z góry określonego planu (np. co 10 min, na końcu każdego 
miesiąca). 
 
 
Spójno ść pami ęci podr ęcznej 
 
 
Pamięć podręczna (cache memory) służy do niwelowania różnic w 
wydajności między elementami systemu komputerowego. Jeśli występują 
długie czasy dostępu lub dysproporcje w szybkości przesyłania danych 
pomiędzy elementami systemu komputerowego, to stosuje się mechanizm 
pamięci cache. 
 
W systemach rozproszonych stacje robocze posiadają pamięci podręczne. 
Jeśli lokalny proces sięga po zasób zdalny, np. plik, to część lub całość 
danych reprezentujących zasób jest kopiowana do jego środowiska i 
umieszczana w tej pamięci, np. dane z odległego serwera są gromadzone w 
pamięci dyskowej cache.  
 
W terminologii informatycznej pamięć cache oznacza mechanizm 
zrealizowany w oprogramowaniu komputera klienta mający na celu 
zachowanie w środowisku klienta kopii danych do późniejszego użytku z 
uniknięciem konieczności powtórnego ich zamawiania, gdy znów staną się 
potrzebne. Zazwyczaj w pamięci tej, ze względu na jej ograniczony rozmiar, 
przechowywana jest tylko część danych, które są dostępne na serwerze. 
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Pamięć podręczna jest przeźroczystą techniką optymalizacji współdziałania 
klienta i serwera.  
 
Może ona być realizowana, jako osobny moduł programowy w środowisku 
klienta bez konieczności stosowania zmian w serwerach.  
 
Korzyści ze stosowania pamięci podręcznej, a dotyczące zwiększenia 
wydajności systemu, są szczególnie duże, gdy: 
 
- jest duże prawdopodobieństwo odwołań procesów lokalnych do danych 
zawartych w pamięci podręcznej, 
 
- dane są w niej możliwie długo przechowywane,  
 
- rozmiar pamięci jest odpowiednio dobrany. 
 
Np. pobieranie danych w blokach po 1000 bajtów i magazynowanie ich w 
pamięci podręcznej jest znacznie mniej kosztowne niż kopiowanie ich po 
jednym bajcie; np. dla sieci Ethernet 10Mbit/s zamówienie i odpowiedź dla 1 
bajta trwa ok. 2 ms, dla 1000 bajtów ok. 3 ms; tak więc pobranie 1000 bajtów 
po 1 bajcie trwa ok. 2000 ms, czyli ok. 650 razy dłużej niż pobranie jednego 
bloku 1000 bajtowego. 
 
 
Problem spójno ści pami ęci podr ęcznej 
 
Polega na utrzymaniu jednolitej zawartości wielu pamięci występujących w 
systemach rozproszonych.  
 
Jest to szczególny przypadek spójności zwielokrotniania.  
 

 
Dotyczy on sytuacji, gdy dane przechowywane np. w pamięci podręcznej 
jednego klienta są aktualizowane lokalnie.  
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Może to zajść w przypadku, gdy blok danych jest zmieniany przez klienta. 
Wówczas wersja przechowywana w serwerze oraz w pamięciach 
podręcznych pozostałych stacji roboczych staje się przestarzała. 
Zmodyfikowany blok danych może być przesłany do serwera, 
odpowiedzialnego za zarządzanie tymi danymi. Serwer prześle 
zmodyfikowane dane do stacji roboczych lub stacje same uaktualnią stan 
pamięci lokalnych zgodnie z określonym planem lub na żądanie (np. 
ustawienie automatycznego odświeżania pamięci cache w przeglądarkach). 
Jednak do czasu uzyskania zmodyfikowanych danych od serwera stacje 
robocze pozostają z nieaktualnymi danymi (brak spójności zawartości 
pamięci cache).    
 
 
Spójno ść awarii 
 
W systemie scentralizowanym awaria powoduje zakończenie wszystkich 
wykonywanych w nim procesów. W systemie rozproszonym uszkodzenie 
jednego z procesów na ogół nie prowadzi do przerwania pracy innych 
procesów – w tym również tych, które współpracowały z procesem 
uszkodzonym. Ponieważ jednak procesy współpracujące korzystają z 
wyników generowanych przez proces uszkodzony, mogą one w późniejszym 
czasie dojść do stanu, w którym pewne dane mają wartości niezgodne z 
oczekiwanymi (niespójność danych).  
 
Problem spójności awarii sprowadza się do rozwiązania problemu spójności 
danych po wystąpieniu zakłóceń. Aby zapewnić, że dane we wszystkich 
procesach zależnych od procesu uszkodzonego pozostaną spójne (zgodne z 
oczekiwanymi i poprawnie powiązane), należy stosować odpowiednie 
procedury odbudowywania strat, powodujące po awarii „cofnięcie” danych do 
odpowiedniego stanu, który jest poprawny dla wszystkich procesów 
składowych. Można to osiągnąć poprzez rejestrację zmian wprowadzanych 
przez procesy, np. logi zmian. 
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Spójno ść czasu 
 
 
W systemach rozproszonych wiele algorytmów używanych w aplikacjach 
zależy od zastosowania znaczników czasu (time stamps), które są 
wartościami danych reprezentujących wystąpienie pewnych zdarzeń.  
 
W systemach rozproszonych znacznik czasu wytworzony na jednym 
komputerze i związany z pewnym zdarzeniem może być wysłany za pomocą 
komunikatu do innych komputerów, gdzie może być porównany ze 
znacznikami wytworzonymi lokalnie i związanymi z innymi zdarzeniami. 
 
 
Problem spójności czasu:  
 
sprowadza się do uporządkowania zdarzeń zgodnie z rzeczywistą 
kolejnością ich występowania. 
 
Można rozwiązać ten problem stosując fizyczne lub logiczne znaczniki czasu.   
 
• Fizyczne znaczniki czasu: oparte na wykorzystaniu fizycznych zegarów 

dostępnych lokalnie na każdym z komputerów; wskazania zegarów 
lokalnych mogą się jednak różnić; niezbędna jest ich synchronizacja; w 
systemach rozproszonych zegary różnych komputerów mogą być w 
praktyce synchronizowane tylko za pomocą komunikacji sieciowej; ze 
względu na to, że przesyłanie komunikatu przez sieć na ogół zajmuje 
niemożliwą do określenia ilość czasu projektowanie protokołów, które 
synchronizowałyby zegary fizyczne dokładnie jest praktycznie 
niemożliwym. 

 
W systemach rozproszonych często nie wymaga się absolutnego pomiaru 
czasu, a jedynie uporządkowania pewnych zdarzeń, jak np. kolejność 
aktualizacji plików, kolejność odbierania wiadomości. W celu 
uporządkowania zdarzeń wprowadza się logiczne znaczniki czasu. 
 
• Logiczne znaczniki czasu: oparte na wykorzystaniu zegarów logicznych 

(logical clocks) będących monotonicznie rosnącymi licznikami 
programowymi, których wartości na ogół nie muszą pozostawać w żadnym 
związku z zegarami fizycznymi; zegary logiczne są wykorzystywane do 
porządkowania zdarzeń bez mierzenia fizycznego czasu ich występowania.  
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Mechanizm znaczników czasu 
 
W celu implementacji relacji uprzedniości zdarzeń, która pozwala ustalić 
porządek globalny pomiędzy wszystkimi zdarzeniami zachodzącymi w 
systemie procesów rozproszonych, wprowadza się mechanizm znaczników 
czasu nazywany inaczej mechanizmem dat logicznych.  
 
Każdemu zdarzeniu zachodzącemu w procesie pi przypisuje się datę 
logiczną złożoną z aktualnej wartości lokalnego zegara logicznego hi oraz 
numeru procesu.  
 
W procesie pi daty logiczne są, więc reprezentowane przez  
pary postaci (hi, i).  
 
Wysyłając wiadomość typu x proces pi może wysłać daną postaci (x, hi, i), 
która zawiera informację umożliwiającą synchronizację zegarów logicznych.  
 
Aby zapewnić globalne uporządkowanie zdarzeń po każdym zdarzeniu, np. 
wysłaniu lub odebraniu wiadomości, wartość zmiennej hi musi być 
odpowiednio aktualizowana. Takie modyfikacje zegara hi są realizowane 
zgodnie z następującymi regułami. 
 
• Jeśli zaszło zdarzenie związane z operacjami wykonywanymi lokalnie,  

to hi = hi + 1. 
 

• Jeśli proces pi wysłał wiadomość do innego procesu, to hi = hi + 1. 
 
• Jeśli proces odebrał wiadomość (y, hj, j) od procesu pj,  

to hi = max(hi, hj) + 1.  
 
Ostatni warunek oznacza, że zegar lokalny procesu pi jest przesuwany do 
przodu, jeśli nie nadąża za zegarami procesów, z którymi się komunikuje.  
 
W szczególności, jeśli hi = 5 i hj = 7, to hi = max(hi, hj)+1 = 8. Natomiast, dla 
hi = 5 i hj = 2 zachodzi hi = 6.  
 
Aby zapewnić całkowite uporządkowanie zdarzeń, reprezentowanych przez 
daty logiczne postaci (hi, i), przyjmuje się, że zdarzenie A w procesie pi 
poprzedza zdarzenie B w procesie pj, wtedy i tylko wtedy, gdy hi < hj lub  
hi = hj oraz i < j. W postaci bardziej zwartej ostatni warunek można zapisać 
następująco: (hi, i) < (hj, j) ≡ ( hi < hj )  lub  ( hi = hj  & i < j ). 
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Spójno ść interfejsu u żytkownika 
 
Problem ten związany jest z wpływem rozpraszania zasobów i możliwych 
opóźnień w komunikacji na zdolność reagowania programów interakcyjnych.  
 
W przypadku, gdy proces użytkownika zleci wykonanie pewnych operacji na 
serwerze informacje zwrotne z wynikami pojawią się na ekranie z pewnym 
opóźnieniem. Zawartość ekranu staje się chwilowo niespójna z zawartością 
danych zmienianych przez proces użytkownika.  
 
Opóźnienie w interakcji jest sumą dwóch składników:  
 
- czasu potrzebnego do odebrania i przetworzenia danych wejściowych 
użytkownika oraz obliczenia zmian zawartości ekranu;  
 
- czasu wymaganego do przesłania zmian do okna systemowego i 
aktualizacji obrazu na ekranie użytkownika.  
 
Jeśli czas oczekiwania na wyniki przekracza 0.1 s, to opóźnienie jest 
odczuwalne przez użytkownika.  
 
W systemach rozproszonych reakcje stacji roboczych na działania 
użytkowników są z reguły szybkie i regularne. Problemy w szybkości 
reagowania mogą pojawić się w przypadku, gdy zdalny dostęp procesów 
użytkowych powoduje przeciążenie serwera. Może to mieć miejsce w 
przypadku aplikacji o dużej interaktywności, animacjach lub aplikacji 
multimedialnych. W celu rozwiązania tego problemu stosuje się m.in. 
przechowywanie danych w pamięci podręcznej, pobieranie danych z serwera 
w większych ilościach, serwery lustrzane. 
 
 
 
 
 
 
 


