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PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE I ROZPROSZONE

Problemy te najczęściej rozwiązuje się poprzez zastosowanie me-
chanizmu blokad, atomizacji, zamków itp. Każdy ze sposobów 

ma swoje wady i zalety. Cechą wspólną tych rozwiązań jest to, że 
to programista musi zadbać o to, aby wrażliwy fragment kodu był 
umiejscowiony w jednym miejscu (sekcja krytyczna), nałożyć i zdjąć 
odpowiednie muteksy, obsłużyć sytuacje wyjątkowe i jednocześnie 
zagwarantować współbieżność. 

Rozpatrzmy bardzo prostą funkcję zamieniającą dwie zmienne:

Listing 1. Deklaracja funkcji swap

void swap(int& x, int& y);

W wersji bez współbieżności jest bardzo prosta:

Listing 2. Definicja funkcji swap w wersji podstawowej

void swap(int& x, int& y){
    int tmp=x;
    x=y;
    y=tmp;
}

Niestety przy zastosowaniu jej w wersji współbieżnej mamy problem, 
gdyż nie mamy gwarancji, że inny wątek nie zmienił np. wartości 
zmiennej x pomiędzy przepisaniem jej do tmp a przypisaniem do y. 
Więc rozwiązanie współbieżne wyglądałoby na przykład tak:

Listing 3. Definicja funkcji swap w wersji współbieżnej

void swap(int& x, int& y){
    mutex.lock();
    int tmp=x;
    x=y;
    y=tmp;
    mutex.unlock();
}

Chociaż bezpieczniejsze byłoby np.:

Listing 4. Definicja bezpieczna funkcji swap w wersji współbieżnej

void swap(int& x, int& y){
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex);
    int tmp=x;
    x=y;
    y=tmp;
}

Jeszcze większe problemy wystąpią, gdy obie zmienne będą po-
chodziły z odrębnych bloków, lub w przypadku systemów rozproszo-
nych, gdy będą przechowywane na różnych węzłach. Należy wówczas 
zwiększyć liczbę muteksów i coraz bardziej komplikować kod prostej 
wydawałoby się funkcji.

Aby odciążyć programistę od tych problemów, uprościć kod i dać 
pewny w zachowaniu mechanizm ochronny, wprowadzono ideę za-
czerpniętą z baz danych, czyli transakcje. Założenie jest takie, że tworzy-
my jeden blok operacji modyfikujących dane współdzielone jako jedną 
transakcję, przy czym wszystkie instrukcje w transakcji muszą się wy-
konać z sukcesem albo nie wykona się żadna. Jest to tzw. niepodzielność 
transakcji (atomowość). Każda transakcja musi spełniać cztery warunki:

 » atomowość 
 » spójność
 » izolację
 » stałość

Jest to tzw. własność ACID. Atomicity (niepodzielność) – transakcja 
musi zostać wykonana w całości lub wcale, Consistency (spójność) – 
po wykonaniu transakcji system pozostanie spójny, czyli nie zostaną 
naruszone jego zasady integralności, Isolation (izolacja) – jeśli dwie 
transakcje wykonywane są współbieżnie, to zwykle nie widzą wpro-
wadzanych przez siebie zmian, Durability (stałość) – oznacza, że sys-
tem potrafi się uruchomić i udostępnić spójne, nienaruszone i aktu-
alne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakcji w przypadku 
wystąpienia sytuacji wyjątkowej.

Idea ta użyta w języku programowania do zarządzania danymi 
współdzielonymi to właśnie STM – Software Transactional Memory. 
Należy tu dodać, że istnieją podejścia wprowadzające tę ideę w har-
dware, np. rozszerzenia TSX w niektórych procesorach Intela.

Podstawy STM stworzyli Nir Shavit i Dan Touitou w 1995 roku. 
Niemniej ze względu na problemy implementacyjne (wycofywanie 
i ponawianie transakcji, obsługa wyjątków itd.) pierwsze wdrożenia 
nastąpiły dosyć późno. Co ciekawe, najwcześniejszym wdrożeniem 
była adaptacja Erlangowej Mnesii opracowana przez Ericsson, która 
pomimo że jej podstawową funkcjonalnością jest rozproszony, trans-
akcyjny DBMS, to spełnia również wymagania i oczekiwania STM. 

Pamięć transakcyjna i postęp w jej wprowadzeniu  
w C++20
Tworząc aplikacje pracujące w systemach współbieżnych, jak i rozproszonych, 
każdy programista wcześniej czy później stanie przed problemem synchroniza-
cji dostępu wątków/procesów do obszaru zasobów współdzielonych, zwłaszcza 
pamięci, czy to w celu komunikacji między procesami, czy w celu odczytu/mody-
fikacji współdzielonych danych. Żądanie dostępu do danych może nastąpić jed-
nocześnie w kilku wątkach, co wprowadza problem rywalizacji o zasoby. Sytuacja 
taka wymusza synchronizację dostępu do zasobów przez wątki, tak aby z jednej 
strony wykluczyć modyfikowanie wspólnych zasobów jednocześnie przez kilka 
wątków, a z drugiej strony zagwarantować pełną współbieżność. 
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