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PROGRAMOWANIE W CHMURZE

W pierwszym odcinku serii, poza ogólnym wprowadzeniem 
w tematykę chmur, przedstawiony zostanie problem pro-
pagowania informacji w systemie rozproszonym oraz jedno 

z jego rozwiązań – algorytm gossip.

CHMURY NIE WZIĘŁY SIĘ Z NIEBA ;)
W dwudziestym wieku ludzkość rozwijała się nieporównywalnie szyb-
ciej niż w wiekach poprzednich. Wynaleziono tranzystor, który odbloko-
wał całkowicie nowe możliwości w elektronice, co w efekcie zrewolucjo-
nizowało świat komputerów – maszyn, które można było programować.

Za pierwszy komputer uznaje się Z1 [0], natomiast za pierwszy „su-
perkomputer” – CDC 6600 [1] (Rysunek 1). Pierwsze „superkomputery” 
były niewyobrażalnie duże. Na przykład CDC 6600 wraz z peryferiami 
bez problemu mógłby zająć 15m2. Gdyby firma Microsoft, której CEO w 
2013 roku oznajmił, że posiada więcej niż 1 milion serwerów [2], skaza-
na była na użycie maszyn wielkości CDC 6600, potrzebowałaby około 
16km2 miejsca na ulokowanie samych jednostek obliczeniowych!

Rysunek 1. CDC 6600 – pierwszy superkomputer. Źródło:  
http://archive.computerhistory.org/resources/physical-object/control_data_
corporation_cdc/X1385-97FJ.lg.jpg

Następnym logicznym krokiem, poza zwiększeniem mocy obliczeniowej 
komputerów (CDC 6600 był w stanie wykonać około 3 milionów instrukcji 
na sekundę), było również zminimalizowanie rozmiarów samych maszyn. 
Jednak, jak pokazała przyszłość, szybkość rozwoju sprzętu nie zaspokajała 
obliczeniowych potrzeb powstającego oprogramowania. Jedynym roz-
wiązaniem problemu było wykorzystanie wielu jednostek obliczeniowych 
jednocześnie – czyli horyzontalne skalowanie samych aplikacji.

Pierwsze komercyjne klastry komputerów zaczęły się pojawiać 
pod koniec lat siedemdziesiątych [3] – było to wiele jednostek obli-
czeniowych połączonych siecią w jednej placówce, czyli prosty system 
rozproszony. Rozwinięciem klastrów były tzw. gridy, które były niczym 
innym jak spięciem wielu klastrów podlegających pod osobne orga-
nizacje w jeden większy i bardziej rozproszony geograficznie system.

W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku pojawił się jeszcze jeden 
typ systemów rozproszonych – sieci P2P (ang. peer-to-peer). W prze-
ciwieństwie do klastrów i gridów cała komunikacja odbywa się w nich 
w publicznym Internecie, a liczba węzłów w systemie jest bardzo duża 
i dynamicznie się zmienia.

Gwałtowny wzrost liczby użytkowników Internetu wymusił prze-
szczepienie rozwiązań i technologii obecnych dotąd w placówkach ta-
kich jak np. CERN czy NASA do centr danych największych usługodaw-
ców – Google, Facebook, Twitter itp. Internautów jednak przybywało 
coraz więcej, co wymusiło poszukiwania jeszcze bardziej wydajnych 
technologii. Na początku bieżącego wieku pojawiły się pierwsze roz-
wiązania, które były w stanie sprostać tym wymaganiom. Ze względu 
na niespotykaną dotąd skalę (liczbę serwerów) określone zostały mia-
nem chmur (ang. clouds).

Czym jednak w zasadzie są chmury? Jak w przypadku wielu innych 
dziedzin nauki, nie ma jednej wspólnej definicji. Pomimo tego wszyscy 
zgadzają się co do jednego – jest to zorientowana na przetwarzanie 
ogromnej ilości danych platforma składająca się z bardzo dużej liczby 
węzłów, w których zasoby (CPU, RAM, HDD, kontrolery sieciowe) są fi-
zycznie bardzo blisko siebie.

Najistotniejszą cechą chmur jest zdecydowanie ich skala. W chmu-
rach mamy do czynienia z dziesiątkami tysięcy jednostek obliczenio-
wych, co było dotąd niespotykane w klastrach czy gridach.

Skala spotykana w chmurach niesie ze sobą również negatywne 
konsekwencje. Ilość sprzętu, który nie jest niezawodny, jest tak ogrom-
na, że codziennie należy wymieniać wiele jednostek obliczeniowych, 
dysków twardych itp. Awarie w centrum danych to codzienność.

Z kolei tym, co odróżnia oprogramowanie działające w chmurze od 
tego działającego na zwykłym komputerze, jest to, że to pierwsze dzia-
ła w systemie rozproszonym i musi być odporne na dużo większą ilość 
awarii, które mogą nastąpić. Aby zapewnić tę odporność, należy za-
stosować odpowiednie rozproszone algorytmy, dzięki którym system 

Algorytmy w chmurach
Część 1: Gossip

Coraz więcej aplikacji, gier oraz usług w Internecie dostarczanych jest do klien-
tów z wykorzystaniem tzw. technologii chmurowych. Istnieje ku temu wiele po-
wodów. Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii wprowadzenia do algorytmów 
stosowanych w chmurach, bez których ich istnienie byłoby technicznie niemoż-
liwe. W każdym kolejnym odcinku serii przedstawiony będzie wybrany algorytm 
lub struktura danych. Nie będą to jednak wyczerpujące artykuły, lecz wprowa-
dzające w temat, na podstawie których czytelnik będzie w stanie na własną rękę 
pogłębić wiedzę. Ponieważ jest to pierwszy odcinek, przedstawienie problemu 
poprzedzimy krótką notką historyczną.
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