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� Model przetwarzania

� Architektura programowa

� Architektura sprzętowa

� Podsumowanie



Platforma KASKADA - model 
warstwowy przetwarzania

Usługi proste

Zadania

Procesy

dystrybucja
strumieni

dystrybucja
zadań

Usługi złoŜone

wykonanie
scenariusza



Usługi proste

� Funkcjonalność podstawowa: analiza 
strumienia multimedialnego

� Interfejs dla algorytmów analizy

� Wykorzystanie zgromadzonych danych 
jakościowych

� Uruchamianie zadań obliczeniowych



Zadania obliczeniowe

� Implementacja algorytmów analizy

� Dostosowanie do interfejsu usługi prostej

� WspółbieŜność i rozproszenie

� Wykorzystanie ramki (ang. framework)

algorytm program

ramka

zadanie
obliczeniowe

implementacja

konsolidacja



Procesy i wątki

� Wykonujące przez zadania obliczeniowe

� Osadzone na węzłach klastra 
obliczeniowego

� Pamięć współdzielona: wątki POSIX

� Rozproszenie na klastrze: MPI



Usługi złoŜone

� Dostarczają złoŜonej funkcjonalności

� UŜycie usług prostych

� Scenariusz wykonania

� Grafy wykonania usługi złoŜonej
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Architektura programowa -
komponenty



Architektura programowa – przebieg 
usługi prostej



Architektura programowa – przebieg 
usługi złoŜonej



Architektura sprzętowa -
komponenty



Architektura sprzętowa – klaster 
obliczeniowy

� Moc obliczeniowa

� 672 dwuprocesorowe węzły

� 1344 czterordzeniowych procesorów

� 5376 rdzeni → 50 Tflops

� Sieć: InfiniBand (fat tree), Gigabit 
Ethernet

� System operacyjny: Debian Linux



Architektura sprzętowa – serwery 
zarządzania

� Serwer zarządzania przetwarzaniem 
rozproszonym

� Serwer zarządzania strumieniami 
multimedialnymi

� Serwer powiadomień i komunikatów



Architektura sprzętowa – serwer 
danych

� System Lustre

� Wykorzystanie:
� system plików – rejestrowane dane 

multimedialne

� baza danych – indeksy i dane relacyjne

� Pojemność ~500 GB

� Sieć:
� InfiniBand

� Gigabit Ethernet



Podsumowanie

� Etapowy rozwój platformy KASKADA

� Standaryzacja opisu i realizacji algorytmów 
analizy strumieni multimedialnych

� Testowanie platformy dla usług prostych

� Nowy model zarządzania przetwarzaniem 
strumieni


