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АНОТАЦІЯ 

Ларін В.О. Предметно орієнтований підхід до розробки акторних систем. 

- Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика» (11 – Математика і статистика). 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

 

У дисертації розглянуті види паралельних та розподілених систем та їх 

характеристики, зокрема детально розглянуті моделі акторів та Map-Reduce, 

як універсальні моделі паралельних обчислень, з широким практичним 

застосуванням. В той же час показано, що модель акторів хоча і є гнучкою і 

безпечною при роботі з даними, в ній відсутні ефективні способи миттєвої 

взаємодії – паралельного запису чи читання спільної пам’яті, що є дуже 

важливою особливістю не тільки для практичного застосування, а як 

показано і для окремого класу задач – стохастичної глобальної оптимізації, 

на прикладі задачі рою часток. Для введення примітивів спільної пам’яті у 

акторну модель запропоновано використати предметно-орієнтований підхід 

– визначено синтаксис і граматику предметно-орієнтованої мови Strumok. 

 Ця мова є розвитком ідей візуального (Visual Akka) та предметно-

орієнтовного (Flow) описів акторної моделі на фреймворці Akka. Ці моделі 

розширили базову акторну модель визначенням інтерфейсу взаємодії актора. 

Цей інтерфейс визначає список повідомлень які може обробити актор – так 

званий список методів актора; строго типізований формат аргументів цих 

методів; формат повідомлень (зворотних значень) які можуть бути створені у 

результаті обробки цього повідомлення. Це надає змогу ще на етапі 

трансляції/компіляції візуальної чи предметно-орієнтованої мови виконати 

статичну перевірку типів у всіх взаємодіях акторів. Крім того, виклики 
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методів та відправка результатів у цій моделі є абстрагованими – таким 

чином окремий актор стає ізольований від свого зовнішнього контексту 

виконання, делегуючи конкретне зв’язування методів актора актору вищого 

рівня. Такий механізм робить можливою композицію багатьох акторів; 

дозволяє перевикористовувати вже розроблені актори у інших програмних 

системах.  

Гібридна модель Strumok, у свою чергу, розширює предметно-

орієнтовану акторну модель Flow додаванням примітивів спільної пам’яті та 

асинхронного виконання методів. Для кожної комірки спільної пам’яті у 

актора визначається один з можливих модифікаторів способу її спільного 

використання (призначення): тільки для читання, тільки для запису, читання і 

запису. Для змінних які доступні тільки для міжакторного спільного читання 

чи запису можливо виділити окрему область, яка в рамках вузла дозволить 

проводити паралельне читання чи запис без необхідності міжакторної 

синхронізації за допомогою повідомлень, при цьому на інших вузлах ця 

область буде реплікована у реальному часі (тобто на інших вузлах буде 

існувати затримка запису, або відставання часу останніх доступних даних для 

читання, яка складатиме часу мережевої затримки між двома вузлами у 

мережі). Для спільних змінних зі змішаним модифікатором використання, 

необхідно ввести додатковий рівень абстракції для забезпечення безпечного 

доступу до спільних даних.  

На основі всіх читань і записів змішаної комірки спільних даних 

генерується скінченний автомат, який описує стани суб-актора в якому 

ізольована взаємодія з коміркою спільних даних. Таким чином кожна 

змішана комірка спільних даних створює скінчену множину безпечних 

областей для паралельного запису чи читання. Але на відміну від 

однонаправленого випадку, у змішаній комірці кожна область може 

виконувати лише визначену підпрограму (множину операторів). Тобто ті 
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частини програмної логіки актора, що потрапили у область скінченного 

автомата виконуються на окремому суб-акторі з ізольованою коміркою 

спільної пам’яті. У випадку одночасного накладання областей, суб-акторна 

черга повідомлень використовується щоб забезпечити синхронізацію 

спільної комірки даних. На рівні синтаксису предметно-орієнтованої мови 

Strumok кожна змінна спільних даних описується додаванням слова 

модифікатора. В залежності від обраного модифікатору транслятор обирає 

необхідну модель представлення цієї спільної змінної.  

Важливо відмітити, що згенерований скінченний автомат для 

представлення спільної змінної, дозволяє у асинхронному (неблокуючому) 

стилі контролювати виконання методів всіх акторів які потрапили у області 

змішаної спільної комірки даних. Тобто при необхідності синхронізації 

декількох акторів для обробки комірки, їх програмні потоки не будуть 

зайняті, а контекст поточного виконання буде збережено для продовження 

обробки після отримання результату обчислень спільної змінної. У 

дисертації показано, що подібну асинхронність також можливо ввести для 

взаємодії різних акторів між собою, і дозволити, таким чином, в акторному 

методі вільно викликати методи інших акторів з асинхронним очікуванням 

результатів їх виконання.  

Результуюча гібридна модель Strumok об’єднує в собі як базові 

примітиви акторної моделі, так і модель розмежування областей роботи зі 

спільними даними так і міжакторної асинхронної взаємодії. В якості основи 

для мови Strumok обрано фреймворк Akka, реалізований на JVM, а 

результуюча предметно-орієнтована мова, у свою чергу, транслюється у 

Akka-сумісну акторну модель на мові Java.  

Проведено розбір отриманого синтаксису і граматики предметно-

орієнтованої мови, розглянуті основні принципи, підходи і методи 

транслятора мови Strumok у мову Java. Крім того розглянуто та наведено 
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приклади генерації скінчених автоматів для модифікованих акторів зі 

спільними змінними та асинхронним використанням міжакторної взаємодії 

в рамках одного актора. Ефективність створеної моделі у порівнянні з 

системою реактивних (асинхронних) обчислень Vert.X показана на прикладі 

задачі зі спільним лічильником, де гібридна модель отримала значну 

перевагу, при цьому зберігши переваги акторної моделі, яка у подібних 

задачах не дає високої ефективності. Окремо була порівняна ефективність 

гібридної моделі з моделлю Map-Reduce, яка набула великого практичного 

розповсюдження за останні роки.  

При аналізі типових задач Map-Reduce було розглянуто випадки в яких 

Map-Reduce втрачає швидкодію – задачі зі зв’язаними компонентами 

вхідних даних. До цього класу наприклад можна віднести задачі 

ітеративного типу, в яких вихідні дані з одного кроку, є вхідними для 

наступного, або з більш непрямою залежністю між вхідними компонентами. 

При наявності таких компонент Map-Reduce вироджується у чергу окремих 

викликів невеликих Map-Reduce підзадач у вигляді направленого 

ациклічного графа (DAG). У дисертації досліджено цей клас задач, 

формально описано приклад такої задачі.  

У якості практичного прикладу задачі зі зв’язаними компонентами 

вхідних даних розглянуто задачу стохастичної глобальної оптимізації – 

задачу оптимізації рою часток. Цей метод дозволяє знайти наближення 

глобального екстремуму функції моделюючи поведінку рою часток, де кожна 

частинка незалежно випадково створюється, і займає позицію у просторі 

визначення функції. Після цього всі частинки рухаються псевдо випадковим 

чином, і величина руху залежить від величини знайдених локального і 

глобального екстремумів. Значення і актуальність поточного наближення 

глобального екстремуму значно впливає на кількість кроків необхідних для 

отримання доброго наближення, що було показано у роботі. Таким чином ця 
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задача відноситься до класу задач зі зв’язними компонентами вхідних даних 

– значення поточного наближення впливає на наступну ітерацію, та на їх 

загальну кількість.  

Вказана задача була розв’язана та змодельована на створеній гібридній 

моделі Strumok, після чого була порівняна її ефективність з рішенням, що 

використовує модель Map-Reduce. У гібридній моделі глобальний екстремум 

був представлений змішаної спільною змінною, а кожна частка окремим 

актором, де кожен з акторів оновлював позиції частки окремим методом. Для 

Map-Reduce були розглянуті різні варіанти розміру набору часток що брали 

участь у кожній ітерації Map. При цьому всі ітерації були об’єднані у один 

направлений ациклічний граф виконання, а в якості платформи було обрано 

фреймворк Apache Spark.  

Отримані результати показали значну перевагу гібридної моделі у 

цьому класі задач перед усіма варіантами конфігурацій Map-Reduce, що 

показує наукове значення цієї моделі, при цьому ефективність моделі значно 

зростає зі збільшенням масштабу задачі, що має практичне значення у 

прикладному використанні. Крім того показана оптимізована версія системи, 

яка використовує пул акторів, що дозволяє масштабувати задачу з 

мінімальними втратами ефективності. 

 

Ключові слова: модель акторів, Akka, паралелізм із спільною пам’яттю, 

предметно-орієнтований підхід, Map-Reduce, задача оптимізації рою часток 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

Larin V.O. Domain-specific approach to the actor systems. - Qualifying 

scientific paper, manuscript. 

Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy: Specialty 113 "Applied 

Mathematics" (11 - Mathematics and Statistics). - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The thesis considers the types of parallel and distributed systems and their 

characteristics, in particular the models of actors and Map-Reduce, as universal 

models of parallel computations, with wide practical application. At the same time, 

it is shown that the actor model, although flexible and secure when working with 

data, it lacks effective ways of instant interaction - parallel writing or reading 

shared memory, which is an important feature not only for practical application, 

but as is also shown for a separate class of problems - stochastic global 

optimization, on the example of the problem of a swarm of particles. To introduce 

primitives of shared memory into the actor model, it is proposed to use a domain-

specific approach – thus the syntax and grammar of the domain-specific language 

Strumok are defined.  

This language is a continuation of the ideas of visual (Visual Akka) and 

domain-specific (Flow) definitions of the actor model on the Akka framework. 

These models extended the basic actor model by defining an actor interaction 

interface. This interface defines a list of messages that can be processed by the 

actor - the so-called list of methods of the actor; strictly typed format of arguments 

of these methods; message format (return values) that can be created as a result of 

processing this message. This allows to perform a static type check in all 

interactions of actors at the stage of translation / compilation of visual or domain-

specific language. In addition, the method calls and results in this model are 

abstracted - thus the individual actor becomes isolated from his external execution 

context, delegating the specific linking of the actor's methods to the higher-level 
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actor. This mechanism makes it possible to compose many actors; allows to reuse 

already developed actors in other software systems.  

The Strumok hybrid model, in turn, extends the domain-specific actor model 

Flow by adding primitives of shared memory and asynchronous execution of 

methods. For each shared memory cell, the actor determines one of the possible 

modifiers of the way it is shared (usage intent): read-only, write-only, read-write. 

For variables that are only available for inter-actor sharing or writing, it is possible 

to define a separate area that will allow parallel read or write within the node 

without the need for inter-actor synchronization via messages, while on other 

nodes this area will be replicated in real time (replicated nodes will have a write 

delay, or lag time of the last available data to read, which will be the network delay 

time between two nodes in the network). For shared variables with a mixed usage 

modifier, additional level of abstraction introduced to ensure secure access to the 

shared data.  

Based on all read and write interaction of the mixed cell of shared data, a 

finite automaton is generated, which describes the states of the sub-actor in which 

the interaction with the cell of shared data is isolated. In this way, each mixed cell 

of shared data creates a finite set of secure areas for parallel writing or reading. But 

unlike the unidirectional case, in a mixed cell, each area can only execute a 

specific subroutine (set of operators). That is, those parts of the actor's program 

logic that fall into the area of a finite automaton are executed on a separate sub-

actor with an isolated cell of shared memory. In the case of simultaneous 

overlapping areas, the sub-actor message queue is used to ensure the 

synchronization of the shared data cell. At the level of the syntax of the domain-

specific Strumok language, each variable of the shared data is described by adding 

the modifier keyword. Depending on the selected modifier, the translator selects 

the desired model for representing this shared variable. It is important to note that 

the generated finite automaton for the representation of a common variable, allows 
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in an asynchronous (non-blocking) style to control the execution of methods of all 

actors who are in the area of a mixed common data cell. That is, if multiple actors 

need to be synchronized to process a cell, their program threads will not be 

occupied, and the context of the current execution will be saved (closure is created) 

to continue processing after receiving the results of the computations on the shared 

variable. The thesis shows that such asynchrony can also be introduced for the 

interaction of different actors with each other, and thus allow in the actor method 

to freely call the methods of other actors with asynchronous awaiting of the results 

of their execution.  

The resulting Strumok hybrid model combines both the basic primitives of 

the actor model and the model of delimitation of areas of shared data usage and 

inter-actor asynchronous interaction. The Akka framework implemented in JVM 

was chosen as the basis for the Strumok language, and the resulting domain-

specific language, in turn, is translated into an Akka-compatible actor code in Java.  

The analysis of the received syntax and grammar of domain-specific 

language is carried out, as well as the basic principles, approaches and methods of 

the Strumok language translator into the Java language. In addition, examples of 

generation of finite automata for modified actors with shared variables and 

asynchronous use of inter-actor interaction within one actor are considered. The 

efficiency of the created model in comparison with the system of reactive 

(asynchronous) programming Vert.X is shown on the example of the problem with 

a shared counter, where the hybrid model gained a significant advantage, 

maintaining the advantages of the actor model, while actor model itself is unable to 

give high efficiency in such problems.  

In addition, the efficiency of the hybrid model was also compared with the 

Map-Reduce model, which has become very spread in recent years. In the analysis 

of typical Map-Reduce problems, the cases in which Map-Reduce loses speed - 

problems with dependent components of input data - were considered separately. 
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This class includes, for example, iterative problems in which the output from one 

step is input to the next, or with a more indirect relationship between the input 

components. In the presence of such input components, Map-Reduce degrades into 

a queue of individual calls of small Map-Reduce subtasks in the form of a 

directional acyclic graph (DAG). In the thesis this class of problems is 

investigated, the example of such problem is formally described.  

As a practical example of the problem with related components of the input 

data, the problem of stochastic global optimization is considered - the problem of 

particle swarm optimization. This method allows to find the approximation of the 

global extremum of the function by modeling the behavior of a swarm of particles, 

where each particle is independently randomly created, and occupies a position in 

the space of definition of the function. After that, all particles move pseudo-

randomly, and the magnitude of the motion depends on the magnitude of the local 

and global extremes found. The value and relevance of the current approximation 

of the global extremum significantly affects the number of steps required to obtain 

a good approximation, which was shown in the paper. Thus, this problem belongs 

to the class of problems with dependent components of input data - the value of the 

current approximation affects the next iteration, and their total number.  

This problem was solved and modeled on the created Strumok hybrid model, 

after which its efficiency was compared with the solution using the Map-Reduce 

model. In the hybrid model, the global extremum was represented by a mixed 

shared variable, and each particle by a separate actor, where each of the actors 

updated the position of the particle by a separate actor method. For Map-Reduce, 

different particle batch size options involved in each Map iteration were 

considered. All iterations were combined into one directional acyclic execution 

graph, and the Apache Spark framework was chosen as the platform.  

The obtained results showed a significant advantage of the hybrid model in 

this class of problems over all variants of Map-Reduce configurations, which 
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shows the scientific value of this approach, while the efficiency of the model 

increases significantly with the scale of the problem, which is significant in 

practical use. In addition, an optimized version of the system is shown, which uses 

a pool of actors, which allows to scale the task unlimitedly with minimal loss of 

efficiency. 

Keywords: Actor model, Akka, parallelism with shared memory, domain-specific 

approach, Map-Reduce, particle swarm optimization problem 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Для розробки сучасних паралельних та 

розподілених систем характерним є застосування математичних моделей 

процесів із спільною та розподіленою пам’яттю, у яких виконання 

послідовних операцій базується на паралельних обчисленнях. Такі моделі, 

зазвичай, ґрунтуються на механізмі обміну повідомленнями, при якому один 

процес відповідає за надсилання повідомлення, а інший – за його отримання 

та опрацювання.  

Процес розробки паралельних систем є доволі трудомістким, часто 

складним для проектування та керування, а продуктивність самої системи 

залежить від синхронізації зв’язків та взаємодії між процесами. Зважаючи на 

це, синтез адекватної моделі системи є одним із найважливіших етапів. 

Існуючі математичні моделі для побудови паралельних та розподілених 

систем, зокрема такі, як моделі із глобальними розподіленими змінними, 

взаємодіючих послідовних процесів, однорівневі та багаторівневі моделі із 

спільною та розподіленою пам’яттю, що описані у працях Востокина С. В, 

Ежова Н. А, Топоркова В. В., вимагають складних обчислювальних 

процедур, що суттєво вливає на зниження продуктивності систем. 

Запропоновано компанією Google та розглянуто у працях Бориса Т. В., 

Гладкого М. В. модель MapReduce, як універсальну для всіх класів задач, що 

ґрунтуються на реалізації паралельних обчислень, проте за умов залежності 

компонентів вхідних даних у задачі, зазначена модель втрачає свою 

актуальність. 

Останнім часом для розробки паралельних та розподілених систем 

використовують моделі акторів, що описано у працях Глибовця М. М., 

Caromel D., Hewitt C., Vernon V. У таких моделях за виконання паралельних 

операцій відповідає актор, який здатен надсилати повідомлення та реагувати 

на нього. Опис ситеми на основі набору акторів уможливлює асинхронну 
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передачу повідомлень між процесами, а програми для реалізації паралельних 

систем на основі акторних моделей – прості для написання та дослідження. 

Серед існуючих засобів синтезу акторних моделей варто відзначити 

фреймворк Akka, який для запобігання непередбачуваних ситуацій містить 

систему супервайзингу, що частково спрощує проблему композиції акторів 

та забезпечує здатність розподілених систем до самовідновлення. Проте 

зазначений програмний засіб унеможливлює паралельне зчитування даних за 

рахунок їх інкапсуляції у поточному акторі й не містить механізму 

міжакторної спільної пам’яті, що свідчить про неповну реалізацію акторних 

моделей. 

За цих умов важливою є розробка нового програмного засобу, який 

ґрунтуючись на механізмі спільних даних, враховував би всі властивості 

моделей акторів із гарантованою безпекою спільного доступу.  

Візуальний підхід до реалізації моделей акторів враховує недоліки 

фреймворку Akka, проте не забезпечує належного рівня композиції при 

розробці великих паралельних та розподілених систем, що важливо для задач 

із великим об’ємом даних.  

Зважаючи на вищезазначене, актуальною є науково-прикладна задача 

розробки технології Srumok синтезу акторних моделей для систем із 

спільною пам’яттю та застосування цієї технології для задач оптимізації 

пошуку глобальних екстремумів цільової функції. Розв’язок вказаної 

науково-прикладної задачі забезпечить зменшення часу реалізації 

паралельних обчислень за рахунок спрощеного механізму реалізації акторів 

та високопродуктивності систем. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася згідно координаційного плану науково-

дослідних робіт та науково-технічних програм Міністерства освіти і науки 

України та пов’язана із науково-дослідною роботою Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є зменшення 

часу на розв’язування оптимізаційних задач із спільними компонентами 

вхідних даних шляхом розробки гібридної технології Srumok для реалізації 

акторних моделей та застосування цих моделей для синтезу паралельних 

систем із спільною пам’яттю. 

Досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі передбачає 

вирішення таких основних задач:  

- провести аналіз існуючих моделей для розробки паралельних та 

розподілених систем; 

- проаналізувати існуючі програмні засоби реалізації моделей акторів; 

- розробити систему моделювання акторів із застосуванням візуального 

підходу; 

- розробити гібридну технологію синтезу акторних моделей на основі 

механізму спільної пам’яті; 

- удосконалити класичну акторну модель на основі механізму спільної 

пам’яті; 

- розробити акторну модель рою часток. 

Об’єкт дослідження – процеси синтезу паралельних та розподілених 

систем на основі даних із спільною пам’яттю. 

Предмет дослідження – технологія реалізації паралельних та 

розподілених систем на основі акторних моделей із спільною пам’яттю. 

Методи дослідження. Виконані дослідження під час роботи базуються 

на теорії ідентифікації моделей паралельних та розподілених систем, 

парадигмах та методах розробки мов програмування та предметно-

орієнтованому підході, які є основоположними для досягнення мети 

дисертаційної роботи. Для синтезу візуальної системи моделювання акторів 

використано візуальний підхід, теорію ідентифікації систем. Для розробки 

гібридної технології реалізації моделей акторів застосовано методи 

програмування на основі фреймворку Akka та мови Java, методи 
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розпаралелення, предметно-орієнтований підхід. Ідентифікацію моделей 

акторів здійснено на основі теорії та методів паралельних та розподілених 

обчислень. Для дослідження ефективності розробленої технології 

застосовано комп’ютерне та імітаційне моделювання. Розробка акторної 

моделі рою часток ґрунтується на методах ройового інтелекту, оптимізації, 

паралельних та розподілених обчислень. 

Наукова новизна одержаних результатів. При виконанні 

дисертаційної роботи вперше: 

- розроблено гібридну технологію реалізації акторних моделей на 

основі алгоритмів паралельних обчислень, в якій поєднано процедури 

моделювання акторів на Аkka та Java, що забезпечує повну реалізацію 

моделей акторів і спрощує синтез паралельних та розподілених систем за 

рахунок високого ступеню паралелізму; 

- розроблено візуальну систему моделювання акторів на основі 

фреймворку Akka, яка, на відміну від існуючих, містить проміжний 

компонент Flow DSL, що забезпечує додатковий рівень абстракцій та 

синхронізацію зв’язків між акторами; 

- на основі алгоритму ройового інтелекту та методів оптимізації 

розроблено акторну модель рою часток із спільно пам’яттю, що, на відміну 

від існуючих, забезпечує миттєве оновлення цільової функції. 

Удосконалено класичну акторну модель, яка, на відміну від існуючих, 

ґрунтується на механізмі спільної пам’яті, що скорочує час опрацювання 

великих об’ємів даних за рахунок високої продуктивності паралельних 

систем. 

Набули подальшого розвитку методи та засоби реалізації акторних 

моделей синтезу паралельних та розподілених систем на основі великих 

об’ємів даних. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблену гібридну 

технологію Strumok із описаним граматичним та функціональним 
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забезпеченням можна застосовувати при розробці паралельних та 

розподілених систем. 

Систему Visual Akka із проміжним компонентом на основі мови Flow 

DSL із описаною граматикою слугує для розробки не складних моделей 

акторів, що задовольняють розв’язок прикладних задач на основі 

паралельних обчислень.  

Удосконалену класичну модель акторів використано для розв’язку 

оптимізаційних задач, що суттєво скорочує час знаходження глобального 

екстремуму цільової функції. 

Розроблену гібридну технологію, алгоритми та програмне 

забезпечення, в основі яких акторні моделі синтезу паралельних та 

розподілених систем, впроваджено в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка на кафедрі інтелектуальних програмних систем для 

створення методичного та програмного забезпечення при викладанні 

дисциплін “Об’єктно-орієнтоване програмування” та “Розподілені 

обчислення” Використання результатів дисертаційного дослідження 

підтверджено відповідними актами про впровадження. 

Особистий внесок здобувача. У друкованих працях, опублікованих у 

співавторстві, здобувачу належать такі результати: [10] – розроблено систему 

Visual Akka, що поєднує використання предметної мови та візуального 

підходу та уможливлює розробку програмних систем для моделювання 

акторів у межах Akka на основі статичної типізації; [25] – розроблено 

концептуальну модель та кодогенератор системи Visual Akka графічного 

середовища надбудови над Akka та діючий прототип системи, що дозволяє 

компонування акторів та синхронізацію по аргументах; [74] – розроблено 

гібридну технологію Strumok для моделювання акторних систем на основі 

механізму спільної пам’яті із паралельним доступом; охарактеризовано 

основні елементи мови Strumok для побудови паралельних та розподілених 

систем та результати ефективного її застосуавння у порівняннні з аналогом.  
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на практичних 

конференціях Java User Groups. 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 4 друкованих 

працях, загальним обсягом 32 сторінки, зокрема, 1 праця входять до 

міжнародної наукометричної бази Scopus [74] та 3 статті у фахових наукових 

виданнях України [10, 25, 27].  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 93 

найменування та чотирьох додатків. Загальний обсяг роботи складає 125 

сторінок машинописного тексту, з них 105 сторінок основного тексту. Робота 

містить 20 рисунків і 3 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТОРНИХ СИСТЕМ ІЗ СПІЛЬНОЮ ПАМ’ЯТТЮ 

ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ 

 

Паралельні обчислення це процес вирішення задачі, при якому в один 

момент часу може виконуватися декілька обчислювальних операцій 

одночасно, що спрямовані на досягнення спільного результату. Таким чином, 

застосування паралельних обчислювальних систем є стратегічним напрямком 

розвитку обчислювальної техніки. Такі системи задовольняють потреби у 

швидких обчислення при проектуванні комп’ютерних систем у задачах 

моделювання клімату, генної інженерії, моделювання забруднення 

навколишнього середовища, проектування інтегральних схем, оптимізації. 

Паралельні та розподілені системи становлять моделі, які 

уможливлюють адекватне управління розподілом та комунікацією даних. 

Такі моделі поділяються на моделі процес / потік, обміну повідомленнями, 

паралелізму даних, спільної пам’яті. Варто зазначити, що процес розробки 

паралельних та розподілених систем вимагає значних затрат ресурсів та 

складних обчислювальних процедур. 

Сьогодні серед моделей із спільною пам’яттю досить поширеними є 

моделі акторів. Функціонування зазначених моделей базується на акторах, 

що здатні отримувати повідомлення та на їх основі виконувати певні 

обчислення. Основною перевагою таких моделей є розмежування 
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відправника та повідомлення, що суттєво спрощує проектування та 

реалізацію складної розподіленої системи.  

 

1.1. Паралельні та розподілені системи та їх характеристики 

 

У теперішній час майже всі великі програмні системи є розподіленими. 

Розподілена система – це система, в якій обробка інформації зосереджена не 

на одній обчислювальній машині, а розподілена між декількома 

комп'ютерами. У літературі відсутнє канонічне визначення того, що 

називається розподіленою системою. Визначення різних авторів не 

співпадають один з одним. Наприклад, у [1, 16, 23] зазначено, що під 

розподіленою системою слід розуміти будь-яку обчислювальну систему, в 

якій кілька комп'ютерів або процесорів так чи інакше взаємодіють між 

собою.  

Також можна вважати, що розподіленою системою є набір незалежних 

вузлів, які взаємодіють для вирішення задачі, яка не підлягає вирішенню 

індивідуально [16]. При цьому важливим є те, що розподілена система 

представляється користувачу єдиною об'єднаною системою. Моделлю 

розподіленої системи може бути набір програмних засобів, що являє собою 

сукупність взаємопов'язаних процесів, які виконуються на одному і тому ж 

обчислювальному пристрої. Таке означення зручне для дослідження 

властивостей розподілених систем. Однак у більшості випадків в складі 

розподілених систем є кілька віддалених вузлів, пов'язаних засобами 

комунікації. 

Важливими характеристиками розподілених систем, як зазначено у [1, 

16, 40], є те, що від користувачів приховані відмінності між комп'ютерами і 

способи зв'язку між ними, що також відноситься до зовнішньої організації 

систем. Іншою характеристикою є спосіб, на основі якого користувачі та 

програми споріднено працюють у розподілених системах, незалежно від 
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того, де і коли відбувається їх взаємодія. Варто також зазначити, що 

розподілені системи мають піддаватися розширенню чи масштабуванню, як 

наслідок наявності незалежних комп'ютерів. Проте, в той же час, не 

вказується, яким чином комп'ютери об'єднуються у єдину систему.  

Незалежність вузлів також є важливою характеристикою розподілених 

систем, яка й уможливлює масштабування. Об'єднання системи, зазвичай, 

відбувається на основі введення проміжного програмного шару, який 

становить загальну концепцію забезпечення однорідного вигляду системи. 

Проміжний шар включає елементи комунікаційної підсистеми і, будучи 

розподіленим між вузлами, маскує гетерогенність окремих вузлів, 

створюючи платформу для виконання розподілених додатків. Організацію 

розподіленої системи на основі вищезазначеної концепції проілюстровано на 

рисунку 1.1 [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Розподілена система на основі служби проміжного шару 

 

Специфіку розподілених систем визначають притаманні їм ознаки [1, 3]: 

- відсутність спільної пам’яті та необхідність організації взаємодії 

шляхом надсилання повідомлень; 
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- відсутність загального фізичного годинника. Різна швидкість 

плинності часу на вузлах (розсинхронізація) призводить до необхідності 

застосування спеціальних алгоритмів упорядкування подій у системі.  

- асинхронний зв'язок і асинхронне виконання в якості базових 

моделей; 

- географічна віддаленість процесів; 

- автономність і гетерогенність. Процеси слабозв'язані, 

виконуються на обчислювальних вузлах різної продуктивності, працюють 

під управлінням різних операційних систем; 

- відмовостійкість – збій окремих вузлів або комунікаційних 

каналів не призводить до припинення роботи системи;  

- недетермінізм, що є наслідком асинхронності. Точно не відомі 

затримки, що виникають при передачі повідомлень, тому запити можуть 

надходити в різному порядку. 

Вимоги до розподілених систем [3, 16, 23, 29, 40]: 

- прозорості – представлення користувачам та додаткам у вигляді 

єдиної системи. Зазначена вимога включає:  

• прозорість доступу – приховування відмінностей у способах 

представлення та передачі даних комп’ютерами та операційною системою; 

• прозорість переносу – приховування факту про фізичне 

переміщення ресурсу, але доступ не впливає на його місцеположення; 

• прозорість місця знаходження – приховування реального місця 

фізичного розміщення ресурсу; 

• прозорість дублювання – приховування інформації про наявність 

декількох копій ресурсу; 

• прозорість збоїв – забезпечення нормальної роботи системи при 

наявності збоїв, тобто забезпечення стійкості системи; 

• прозорість паралельного доступу – приховування факту про 

спільне використання ресурсу; 
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- відкритості – володіння інтероперабельністю, тобто можливістю 

взаємодіяти, перенесення із однієї системи в іншу без зміни інтерфейсу; 

- гнучкості – можливість легкої конфігурації; 

- масштабності – можливість розширення, що вимірюється такими 

показниками: розмір, що визначає складність підключення до системи нових 

користувачів та ресурсів; площа, що позначає ресурси та користувачів, 

розподілених у просторі; управління, яке має бути простим при роботі у 

будь-яких організаціях. 

Таким чином, вище охарактеризовано розподілені системи, у яких 

обчислення і дані розподілені, а автономні вузли взаємодіють шляхом 

надсилання повідомлень. В той же час, варто відзначити, що проблеми 

проектування додатків і вирішення задач, що при цьому виникають, 

залишаються актуальними й для інших класів систем, зокрема, паралельних. 

У [1, 29, 38] важають, що паралельні системи – це системи, в яких 

процеси можуть бути частково чи повністю упорядковані. Зважаючи на це, 

кожна роподілена система може бути підкласом паралельної системи, в 

якому процеси протікають автономно, а їх адресний стан не перекривається. 

Існує також твердження у [1, 7, 11, 34, 38, 40], що паралельні системи 

функціонують у синхронному середовищі з метою підвищення 

продуктивності, тоді, як розподілені системи працюють в асинхронному 

середовищі та фокусуються на допустимості окремих збоїв.  

Попри те, слід зазначити, що більшість труднощів, що виникають при 

проектуванні вказаних систем вирішуються подібним чином, зокрема, 

наприклад, проблеми синхронізації. Зважаючи на вищесказане, паралельні 

системи є досить поширеними в контексті розробки розподілених систем. 

При цьому паралельність підвищує продуктивність системи завдяки 

ефективнішому використанні системних ресурсів, оскільки, наприклад, під 

час очікування на появу даних по мережі обчислювальну систему можна 

застосувати для вирішення певних локальних задач; підвищує швидкість 
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відповіді програм на різноманітні запити та забезпечує реалізацію багатьох 

програм, що суттєво знижує трудомісткість виконання операцій [34]. 

Основним параметром класифікації паралельних (мультипроцесорних / 

мультикомп’ютерних) систем є спосіб організації пам’яті. Таким чином 

існують системи із спільною пам’яттю та розподіленою [2, 7, 11, 12]. 

У системах із спільною пам’яттю всі процесори «бачать» єдиний 

адресний простір і мають до нього рівноправний доступ за допомогою 

команд LOAD і STORE. Для обміну інформацією один процесор записує дані 

у спільну пам'ять, а інший їх зчитує. Для реалізації такої моделі системи в 

реальній розподіленій системі використовуються різні технічні рішення, 

зазвичай, пов'язані з комутацією шин. Варто відзначити, що така модель 

найбільш прозора для програмістів, оскільки програми можуть отримувати 

доступ до будь-якого місця в пам'яті, не вимагаючи будь-якої інформації про 

схему реалізації. Прозорість моделі паралельної системи із спільною 

пам’яттю є однією із основних переваг й така модель уможливлює вирішення 

широкого коло задач. 

У паралельних системах із розподіленою пам'яттю кожен процесор має 

власну, доступну тільки йому пам'ять, до якої може звертатися за допомогою 

команд LOAD і STORE. Інші процесори не можуть отримати доступ до 

локальної пам'яті поточного процесора. Не маючи доступу до спільної 

пам'яті, взаємодіючі процеси застосовують обмін повідомленнями на основі 

комунікаційної підсистеми. Модель взаємодії є складною, що й впливає на 

трудомісткість розробки програмного забезпечення у межах цієї моделі.  

В той же час, слід зауважити, що деякі системи із розподіленою 

пам'яттю дозволяють користувацьким програмами звертатися до пам'яті 

інших процесорів, проте така можливість повинна підтримуватись апаратно 

або програмно-розподілена колективна пам'ять. Розробка систем із 

розподіленою пам’яттю ґрунтується на відомому факті: система із обміном 

повідомленнями може бути змодельована в межах системи із розподіленою 
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пам'яттю і навпаки [1], що свідчить про еквівалентність обох парадигм. 

Однак у паралельних системах із розподіленою пам’яттю суттєві затримки 

при виконанні операцій читання та запису, оскільки базуються на системах 

мережевих комунікацій. 

Іншим параметром класифікації паралельних систем являється «сила 

зв’язку». За цією характеристикою існують системи сильнозв’язані та 

слабозв’язані [23]. Зв’язаність – це ступінь знань і залежність одного об’єкта 

від внутрішнього вмісту другого. Зазвичай, системи із розділеною пам’яттю 

зв’язані сильніше, ніж системи із розподіленою пам’яттю, оскільки вони 

здатні обмінюватися даними із швидкістю копіювання та переміщення байтів 

у пам’яті. При розробці розподілених систем використання слабких зв’язків 

призводить до гнучкості системи по відношенню до збоїв та модифікацій. 

Класифікація паралельних систем за М. Фліном ґрунтується на 

поняттях – потік команд, які зазначена архітектура взмозі виконати та потік 

даних, що можуть бути опрацьовані за певну одиницю часу[1, 34, 40, 47]. 

SISD (Single Instruction, Single Data) – системи, в яких існує одиничний потік 

команд і одиничний потік даних, тобто у кожен момент часу процесор 

обробляє один потік команд над одним потоком даних. Це послідовні 

персональні комп'ютери з одноядерними процесорами.  

SIMD (Single Instruction, Multiple Data) – системи з одним потоком 

команд та множинним потоком даних. Це багатопроцесорні системи, у яких в 

кожен момент часу може виконуватися одна і та ж команда для обробки 

декількох інформаційних елементів. MISD (Multiple Instructions, Single Data) 

– системи, в яких існує множинний потік команд і один потік даних. Це 

конвеєрні системи. MIMD (Multiple Instructions, Multiple Data) – системи із 

множинним потоком команд та даних. Це більшість сучасних паралельних 

обчислювальних систем. 

Сьогодні паралельні та розподілені системи широко використовуються 

у різних сферах суспільства, зокрема, фінансах, охороні здоров’я, транспорті 
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та логістиці, креативній сфері, інформаційних угрупуваннях, навчанні, 

науковій сфері, моніторингу стану навколишнього середовища та ін. [1, 2, 

38]. Із розвитком електронної комерції необхідність функціонування 

різноманітних електронних платіжних систем вимагає застосування 

розподілених технологій. Функціонування банківських та торговельних 

технологій ґрунтується на паралельних обчисленнях. Розвиток WWW у 

контексті інформаційного репозиторію, а також різних пошукових систем 

потребує використання паралельних систем. Розробка нових форм мистецтва 

і розваг можлива завдяки виникненню нових високопродуктивних 

технологій.  

Що стосується медицини, то сьогодні спостерігається зростання ролі 

телемедицини у підтримці віддаленої діагностики, що також потребує 

розподілених технологій. Системи управління сучасними транспортними 

засобами побудовані на основі технологій, що використовують паралельні та 

розподілені обчислення.  

У навчанні сьогодні актуальним є дистанційне навчання, що базується 

на технології Web та використовує спільні групи. Розробка різноманітних 

методів обчислень, а також моделей паралельних та розподілених систем є 

рушійною силою сучасної науки. 

Дослідження розподілених систем здебільшого базується на 

використанні моделей, побудова яких уможливлює сформувати набір правил 

взаємодії компонентів системи та здійснення її формального аналізу. 

Зважаючи на вищезазначене, у наступному підпункті розглянемо особливості 

моделей паралельних та розподілених систем. 

 

1.2. Аналіз математичних моделей паралельних та розподілених 

систем 
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При розвитку комп'ютерних технологій зростають можливості 

моделювання різних фізичних, біологічних, економічних, соціальних, 

комп’ютерних та інших систем. Для цього виникає необхідність у розробці 

математичного та програмного забезпечення. Зважаючи на це, важливе 

значення мають методи організації паралельних і розподілених обчислень, 

оскільки на їх основі досягається максимальна точність і швидкість 

моделювання. 

Розробка алгоритмів та програм вимагає аналізу результатів 

моделювання та обчислювальних процесів, системного програмного 

забезпечення, а також методів та засобів автоматизації проектування моделей 

та їх програмування. 

Основними моделями розподілених обчислень є моделі процесів [8], в 

яких обчислювальний процес представлено паралельно при виконанні 

послідовних операцій. Моделі у вигляді мереж Петрі хоч і прямо не належать 

до моделей розподілених систем, проте часто використовуються для 

моделювання розподілених систем у просторі [87]. 

Найбільш поширеними моделями паралельних та розподілених систем 

є моделі обміну повідомленнями [8, 18]. При цьому один процес відповідає 

за надсилання повідомлення, добавляючи його у чергу, а інший – отримує 

повідомлення, вилучаючи його із черги. Зазначені моделі мають такі 

обмеження – залежність часу роботи алгоритму від часу передачі 

повідомлень, коректна робота одного процесу не залежить від збоїв іншого 

процесу у взаємодії.  

Моделі обміну повідомленнями класифікують за такими ознаками [8]: 

- мережева топологія, що описує, які процеси можуть 

безпосередньо обмінюватися повідомленнями. Топологію задано 

комунікаційним графом, де вузлами означено процеси, а дугами, так званими 

лінками, – можливість обміну повідомленнями між зв’язаними процесами; 
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- синхронність, що включає повністю синхронні моделі, у яких 

немає параметра часу, повідомлення доставляються і на них приходять 

відповіді у довільний час. Інші моделі містять параметр часу й при цьому 

відома верхня межа часу передачі повідомлень та відповіді відповідного 

процесу. При використанні моделей такого типу процеси повинні виміряти 

час. Найстрогіші синхронні моделі вважаються ті, в яких обчислення 

виконуються як послідовність циклів, під час яких кожен процес надсилає 

повідомлення, що ґрунтується на повідомленнях, отриманих на основі інших 

циклів; 

- відмови – процесів та комунікаційні, що полягають у втраті 

повідомлень; 

- буферизації повідомлень, що полягає у затримці між 

надсиланням та отриманням повідомлень. При цьому моделі застосовують 

обмежені та необмежені буфери. В обмежених буферах кожен лінк містить 

лише задану максимальну кількість повідомлень, які надіслані, але ще не 

отримані. За умов повного буфера лінка, спроба відправки додаткового 

повідомлення зумовлює збій, повідомлення про помилку або викликає 

процес очікування, доки в буфері не з'явиться вільне місце. При використанні 

необмежених буферів допускається довільна кількість не отриманих 

повідомлень всередині буфера лінка.  

У [8] описано моделі із глобальними розподіленими змінними, які не є 

стійкими до відмов, оскільки відмова процесу, що містить розподілені зміні, 

блокує обчислювальні операції інших процесів, що мають доступ. В той же 

час для забезпечення відмовостійкості необхідні операції із декількома 

копіями змінних, що знаходяться різних процесах, що, в свою чергу, вимагає 

суттєвих обчислювальних ресурсів. 

Також відомою моделлю розподілених систем є модель взаємодіючих 

послідовних процесів, яку запропоновано в мові CSP [43]. Процес взаємодії у 

таких моделях очікує, доки відповідна йому операція не зможе бути виконана 
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іншим процесом. Модель CSP ефективно реалізується на основі обміну 

повідомленнями, проте не є відмовостійкою.  

На сучасному етапі моделі паралельних обчислень поділяються на 

моделі із спільно пам’яттю та моделі із розподіленою пам’яттю [17]. Cхему 

класифікації моделей паралельних обчислень зображено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Класифікація моделей паралельних обчислень 

 

Моделі із спільною пам’яттю орієнтовані на багатопроцесорні 

архітектури класу SMP (Symmetric MultiProcessor) та частково класу NUMA 

(Non-Uniform Memory Access). PRAM (Parallel Random Access Machine)-

модель ґрунтується на тому, що всі процеси працюють синхронно під 

управлінням одного тактового генератора та мають довільний доступ до 

спільного простору оперативно пам’яті. 

У залежності від способу вирішення конфліктів при паралельному 

доступі декількох процесорів до однієї і тієї ж комірки пам'яті протягом 

одного такту розрізняють такі PRAM-моделі: 

- EREW (Exclusive Read Exclusive Write) – забороняє паралельний 

доступ до комірки пам'яті при зчитуванні і при записі; 
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- CREW (Concurrent Read Exclusive Write) – дозволяє паралельне 

зчитуванняня значеннь із комірки, проте унеможливлює паралельний запис в 

одну і ту ж комірку пам'яті; 

- CRCW (Concurrent Read Concurrent Write) – дозволяє 

паралельний доступ до комірки пам'яті як при зчитуванні, так і при записі. 

Однак слід зазначити, що модель PRAM має суттєві обмеження, 

зокрема те, що всі процесори працюють синхронно, а міжпроцесорні 

комунікації виконуються миттєво. Такі обмеження призводять до 

неадекватності розробленої моделі на практиці. В той же час паралельні 

операції зчитування та запис у пам’ять комп’ютера можуть призвести до 

конфліктів доступу до комірок пам’яті. 

Модель модульно-паралельного комп’ютера у деякій мірі вирішує 

проблему конфліктів доступу до пам’яті за рахунок поділу спільного 

адресного простору на модулі, проте зазначена модель не враховує 

пропускної здатності системної шини.  

Модель QSM (Queuing Shared Memory) ґрунтується на черзі доступу до 

комірок пам’яті щодо зчитування та запису, що свідчить про те, що моделі 

такого типу можуть бути у ролі з’єднувачів для паралельних алгоритмів. У 

моделі BPRAM (Block Parallel Random Access Machine) для підвищення 

продуктивності моделі введено показник латентності – максимальний час, 

необхідний для передачі одного машинного слова між будь-якими двома 

процесорами або між процесором і спільною пам'яттю, та передачу 

повідомлень між процесорами у вигляді блоків. 

Однорівнева модель і спільно пам’яттю YPRAM містить такі 

характеристики: латентність, пропускна ефективність та рекурсивна 

декомпозиція, яка полягає у тому, що багатопроцесорний комп’ютер ділиться 

на два субкомп’ютера із однаковою кількістю процесорів та об’ємом пам’яті, 

доступ до якої здійснюється на основі механізму EREW. Модель HPRAM 

(Hierarchical PRAM) базується на динамічній конфігурації ієрархії 
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синхронних PRAM-підсистем, які працюють синхронно одна відносно іншої. 

Зазначені моделі хоч і уможливлюють обійти низькорівневі механізми 

паралельних обчислень, проте вимагають значних обчислювальних процедур 

на основі метрик. 

Модель HPRAM (Hierarchical PRAM) вводить метрику, що позначає 

дистанцію між процесорами, однак така модель потребує застосування 

спеціальної мови програмування «Е», що є суттєво складною у використанні 

[18].  

Однією із перших моделей із розподіленою пам’яттю була модель 

HMM (Hierarchical Memory Model), яка заснована на необмеженій кількості 

регістрів, кожен із яких може містити ціле число. У результаті розширення 

зазначеної моделі введенням поняття блоку, що містить сукупність комірок 

пам’яті із послідовними адресами, появилася модель BT (Hierarchical Memory 

with Block Transfer). Узагальнення вищезазначених моделей є модель UMH 

(Uniform Memory Hierarchy), у якій пам’ять представлено у вигляді ієрархії 

модулів. Модель UPMH (Uniform Parallel Memory Hierarchy) – це паралельна 

версія моделі UMH, що використовує сукупність UMH-машин, об’єднаних 

деревоподібною мережею. При цьому використовується найповільніша 

пам’ять останнього рівня для передачі повідомлень. 

До однорівневої моделі із розподіленою пам’яттю відноситься модель 

BSP (Bulk-Synchronous Parallelism), що складається із n потоків команд, 

кожен з яких призначається окремому процесору та ділиться на суперкроки, 

які виконуються послідовно. При цьому суперкрок включає такі послідовні 

кроки:  

- обчислення на кожному процесорі з використанням тільки 

локальних даних;  

- глобальна бар'єрна синхронізація;  

- пересилання даних від будь-якого процесора будь-яким іншим 

процесорам шляхом виконання однієї h-сесії;  
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- глобальна бар'єрна синхронізація. 

Недоліком моделі BSP є те, що вона уможливлює передачу 

повідомлень довжиною в одне машинне слово, що є неефективним. 

Модель BSPRAM (Bulk Synchronous Parallel Random Access Machine) є 

варіантом моделей BSP и PRAM. Обчислювальний процес у вказаній моделі 

представлено послідовністю суперкроків, що включають три фази: 

«введення», «розрахунок» і «висновок». На фазі «введення» процесори 

зчитують дані із спільної пам'ять, а на фаза «висновок» відповідає за запис 

дані у спільну пам'ять. Процесори синхронізуються при переході від 

поточного суперкроку до наступного, а в середині суперкроку працюють 

асинхронно. 

Модель паралельних обчислень LogP припускає, що комп’ютер 

складається із процесорних модулів із індивідуальною пам’яттю, з’єднаних 

комунікаційною мережею та містить параметри: верхня границя латентності; 

накладні видатки, пов’язані із відрізком часу, за який модуль приймає чи 

передає повідомлення; затримка, що пов’язана із часом між двома 

послідовними операціями зчитування чи передачі повідомлень; кількість 

процесорних модулів. Модель доволі проста, проте досить часто це 

призводить до неточності результатів моделювання. В той же час суттєвим 

недоліком моделі є обмеження на розмір повідомлень. Моделі LogGP, PlogP, 

LogPQ, LogGP є розширенням кожної наступної шляхом введення 

додаткових параметрів, що пов’язані із передачею повідомлень, до 

попередньої. 

LognP -модель відноситься до багаторівневих моделей із розподіленою 

пам’яттю та орієнтована на кластерні архітектури, у яких передача 

повідомлень між вузлами із ієрархічною пам’яттю здійснюється на основі 

програмного забезпечення проміжного рівня. Удосконаленням цієї моделі є 

модель mlognP, що призначена для обчислювальних кластерів із 

багатоядерними процесами. Модель паралельних обчислень HiHCoHP 
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(Hierarchical Hyper-Clusters of Heterogeneous Processors) уможливлює 

моделювання багаторівневих ієрархічних мереж із гетерогенних кластерів. 

Модель D-BSP представляє багатопроцесорну обчислювальну систему, як 

сукупність кластерів, кожен із яких має свою внутрішню з’єднувальну 

систему, що характеризується визначеною пропускною здатністю та 

затримкою при передачі повідомлень. HLogGP-модель (Heterogeneous 

LogGP) є розширенням моделі LogGP та орієнтована на гетерогенні 

обчислювальні кластери [53]. Розширенням моделі LogP на кластерні 

обчислювальні системи є модель LogfP, що ґрунтується на мережі InfiniBand. 

Модель паралельних обчислень PLP призначена для ієрархічних 

гетерогенних обчислювальних систем із однопроцесорними вузлами та 

мережею Ethernet [80]. LogGOPS-модель, що описано у праці [89], 

призначена для оцінки масштабності паралельних алгоритмів для великих 

обчислювальних систем. Модель Multi-BSP удосконалює модель BSP у двох 

напрямках. По-перше, зазначена модель є ієрархічною із будь-якою кількістю 

рівнів, по-друге – додатковим параметром виступає обсяг пам'яті на кожному 

рівні. 

Паралельні системи на основі моделі SLOWER призначені для 

надмасштабних обчислювальних систем з метою оцінки продуктивності 

системи, проте математична формалізація зазначеної моделі відсутня. Для 

багатопроцесорних систем із багаторівневою ієрархією пам'яті та 

багатоядерними процесорами призначені моделі MBSP (Multi-memory BSP) 

[65]. 

У праці [50] запропоновано удосконалену версію моделі BSP для 

кластерів на графічних прискорювачах під управлінням CUDA (CUDABSP). 

Зазначена модель орієнтована на прогнозування часу виконання CUDA на 

кластерних обчислювальних системах із графічними прискорювачами 

архітектури типу Kepler на основі оцінки витрат на комунікації та 

обчислювальні процедури, що виконуються незалежно. 
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Отже, як випливає із вищезазначеного, моделі паралельних а 

розподілених систем є трудомісткими та вимагають складних 

обчислювальних процедур. Моделювати паралельні системи значно 

складніше, ніж послідовні, оскільки часто виникає проблема взаємодії та 

синхронізації, що суттєво впливають на продуктивність паралельних систем. 

Як бачимо, паралельні моделі ґрунтуються на потоках операційної 

системи, що супроводжується суттєвими недоліками, зокрема, семантичний 

розрив між уявленням програмної реалізації моделі людиною та 

комп’ютером, оскільки доступний тільки найнижчий рівень комунікації між 

задачами, які виконуються паралельно. Це призводить до погіршення 

читабельності коду та, у підсумку, до наявності помилок. В той же час 

суттєві затрати на запуск потоків у операційних системах унеможливлюють 

розбиття програми на елементи, що виконуються паралельно. У цьому 

випадку семантичний розрив вимагає від виконавця програми ручної 

підтримки перетворення логічних потоків на фізичні [25]. 

Досить поширеною моделлю для паралельних та розподілених 

обчислень сьогодні є MapReduce, яка призначена для опрацювання великих 

наборів даних у кластерах [4, 13, 27]. Реалізація моделі, що ґрунтується на 

принципі паралельного опрацювання лінійних масивів даних, складає дві 

задачі: Map («Карта»), що один масив даних перетворює на інший, в якому 

окремі елементи розбиваються на кортежі (пари ключ-значення); Reduce – 

приймає вихідні дані із карти на вхід та об’єднує кортежі даних у менший 

набір кортежів [75]. Зазначену модель вважають універсальною для всіх 

класів здач, що вимагають паралельних обчислень, проте, як зазначено у [13, 

27], коли присутня залежність між вхідними даними, ефективність 

паралельних обчислень на основі MapReduce не досягає потрібних 

результатів. 

Для вирішення проблем із складністю проектування та управління 

реалізацією великої розподіленої системи слугують моделі акторів, у якій 
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основним елементом виконання паралельних операцій є «актор» [14, 56]. 

Зазначену модель запровадив ще у 1973 році К. Хьювітом, як відгук на 

вирішення недоліків мереж Петрі.  

Згідно із зазначеною моделлю виконання деякої програми повинно 

бути описане набором акторів, що маю здатність відправляти повідомлення 

та реагувати на них. Також актор може створити нового актора, приймати 

локальні рішення у відповідь на повідомлення, посилати свої повідомлення, 

визначати спосіб реагування на наступні повідомлення. 

Акторна модель ґрунтується на припущені, що все навколо є акторами, 

які у відповідь на повідомлення уможливлюють [10]: 

- іншим учасникам надсилати довільну кількість повідомлень; 

- створювати довільну кількість нових учасників; 

- обирати спосіб поведінки для опрацювання наступних 

повідомлень. 

Вищезазначені дії можуть бути у будь-якій послідовності та 

виконуються паралельно. Розмежування асинхронних зв’язків та процесу 

управління передачею повідомленням є суттєвою перевагою моделі акторів 

[10, 69, 92]. Ідентифікація отримувачів повідомлень відбувається на основі 

адреси. Зважаючи на це, поточний актор може взаємодіяти лише з тими 

акторами, адреси яких у нього наявні. 

Актор відповідає за паралельність обчислень, які відбуваються у 

середині актора та між акторами. Модель акторів уможливлює динамічне 

створення акторів, включення адрес у повідомлення, комунікацію шляхом 

асинхронного обміну повідомленнями без обмежень на порядок прибуття 

[48, 49]. 

Оскільки у зазначених моделях актори є фундаментальною одиницею 

обчислень, то під час написання програми на основі моделі процес 

проектування та реалізації ґрунтується навколо акторів. Основною 

характеристикою моделі такого типу є відповідність «принципу ізольованої 



37 

 

обробки», за яким опрацювання нового повідомлення трактується як 

атомарна дія [56]. Так, як будь-який актор має власну ізольовану пам’ять, то 

лише йому притаманно змінювати свій поточний стан (поведінку) шляхом 

передачі повідомлення. 

Сьогодні моделі акторів – це високорівневий підхід до розробки 

паралельних систем, що базується на таких основних принципах: 

- наявність легковісних потоків, що не прив’язані до потоків 

операційної системи; 

- можливість асинхронної передачі повідомлень між процесами; 

- відсутність роздільних даних між процесами і, як наслідок, 

неможливість гонок та взаємних блокувань. 

Зважаючи на вищезазначене, паралельні програми, розроблені на 

основі акторних моделей, зручні для написання та обслуговування. Також 

варто зазначити, що моделі акторів уможливлюють синтез розподілених 

систем на основі примітивів надсилання та отримання повідомлень, що 

звільняє програміста від знаходження віддалених процесів, серіалізації 

даних, виконання RPC-викликів та контролю їхньої надійності. 

Таким чином із описаного вище випливає висновок, що застосування 

акторних моделей для розробки та реалізації паралельних та розподілених 

систем суттєво підвищує рівень абстракцій. Це, у свою чергу, зменшує 

складність написання, тестування, реалізації, розуміння та підтримки 

вказаних систем. Зважаю на це, у наступному підрозділі розглянемо існуючі 

програмні засоби для розробки моделей акторів. 

 

1.3. Обґрунтування вибору засобів моделювання акторних систем 

із спільною пам’яттю 

 

Для реалізації моделі акторів використовують програмні засоби, 

зокрема, об’єктно-орієнтовані мови програмування. Erlang – функціональна 

http://www.erlang.org/
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мова програмування із динамічною типізацією, заснована для розробки 

розподілених систем. Розроблено мову компанією Ericsson й вона включає 

засоби побудови паралельних процесів та їх взаємодії шляхом обміну 

асинхронними повідомленнями відповідно до моделі акторів [52].  

Особливістю мови Erlang є програмування на рівні окремих процесів, 

комунікації між якими відбуваються на основі MPI (Message Passing 

Interface). Мова досить проста у вивченні, проте парадигма програмування 

достатньо важка. Технологія програмування Erlang має вбудовану підтримку 

одночасності, розподілу, стійкості до помилок, гарячого оновлення коду [55]. 

Мова програмування Е започаткована М. Млером в 1997 році для 

розробки безпечних розподілених систем. Основою мови є бібліотека ELib, 

яка забезпечує взаємодію об’єктів та потоків програми. Реалізація 

розподілених обчислень відбувається на основі надсилання повідомлень 

віддаленим об’єктам, тобто тим, які належать іншим процесам. Для 

зменшення затримок мережі та уникнення взаємних блокувань мова Е 

містить два способи відсилання повідомлень: миттєвий та відкладений 

виклик. При відкладеному виклику відправник надсилає повідомлення 

отримувачу та створює у ньому спеціальний об’єкт-«обіцянку». Після 

опрацювання повідомлення, отримувач повертає результат, значення якого 

приймає об’єкт-«обіцянка» [60, 77]. Всі повідомлення шифруються на рівні 

мови, яка спроектована таким чином, щоб забезпечити якомога вищу безпеку 

розробки. 

AmbientTalk – експериментальна об’ктно-орієнтовна мова 

програмування, яка підтримує парадигму ambient-oriented programming та 

призначена для розробки паралельних програм, що можуть бути реалізовані 

на декількох мобільних пристроях у надійному мережевому середовищі. 

Засоби мови ґрунтуються на функції паралелізму, яка містить підтримку 

ф'ючерсів й заснована на моделі акторів [90]. 

http://www.erlang.org/
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Для реалізації моделі акторів на мові С++ слугує фреймворк C++ Actor 

Framework. Для розробки розподілених систем C++ Actor Framework містить 

протокол, що забезпечує спілкування між віддаленими агентами. Недоліком 

такого засобу моделювання акордних систем є труднощі із реалізацією 

достатньо великих акторів, низька швидкість реалізації обчислень [31]. 

У фреймворку SObjectizer актори називаються агентами. Для 

диспетчеризації подій агентів фреймворк містить 8 типів диспетчерів. 

Повідомлення надсилаються не безпосередньо агентам-отримувачам, а в 

поштові ящики (mbox), із яких повідомлення відправляються тим агентам, 

які на нього підписані [31]. Недоліком SObjectizer є відсутність готових 

інструментів розробки розподілених систем. 

Мова програмування SALSA – це акторно-орієнтована мова, що 

використовує інструмент асинхронної передачі повідомлень, як інструмент 

паралельного примітиву. SALSA підтримує розподілені обчислення через 

Іnternet із універсальним іменем, дистанційним зв’язком, міграцією мовних 

абстракцій та зв’язаного з ними проміжного шару [91].  

Фреймворк Kilim на мові Java забезпечує високу швидкість обміну 

повідомленнями та переключення між задачами. Для забезпечення стійкості 

до збурень між потоками фреймворк містить постпроцесор байт-коду, 

бібліотеку часу виконання із поштовими скриньками та планувальник рівня 

користувача й системи типів, що встановлює певні обмеження щодо 

накладання ідентифікаторів у повідомленнях [73, 85]. 

Quasar – бібліотека на базі JVM, що уможливлює працювати із 

легковісними потоками даних, каналами та акторами [36]. Особливістю 

Quasar є наявність так званих фібрів, які функціонують аналогічно з 

потоками, проте не потребують управління операційною системою. Актори у 

бібліотеці – це нескладний природній спосіб реалізації бізнес-логіки на 

принципах відмовостійкості та масштабованості [82].  
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GPars (GroovyParallelSystems) – бібліотека для реалізації паралельних 

обчислень, що мітить абстракції паралелізму на високому рівні, зокрема такі, 

як MapReduce [36]. Концепти GPars поділяють на такі групи: концепти на 

архітектурному рівні, що забезпечують конструкції, які варто брати до уваги 

при розробці структур проекту, так звані актори; помічники на кодовому 

рівні, що налічують конструкції, які можна застосувати до певної структури 

даних чи деякого алгоритму, тобто до невеликої частини коду без змін 

загальної архітектури проекту; безпека на основі спільного стану. 

Також, як зазначено у [88], відомою мультипарадигмальною мовою 

програмування, що застосовується для розробки паралельних та 

розподілених систем на основі моделі акторів із спільною пам’яттю є Scala. 

Зазначена мова об’єднує особливості об’єктно-орієнтованих та 

функціональних мов. Кожне значення мови – це об’єкт, поведінка та тип 

якого описана класами та трестами (характеристиками класів). В той же час 

кожна функція у мові – це значення.  

Ще одним досить поширеними фреймворком для реалізації моделі 

акторів є Akka [49]. На основі фреймворку на JVM актори реалізовуються у 

межах так званих «легких» потоків, що свідчить про суттєві переваги [26, 

31]: 

- захищеність акторів від впливу інших акторів; 

- немає потреби у використанні блокуючих механізмів під час 

реалізації логіки акторів; 

- можливість паралельного виконання великої кількості акторів за 

рахунок низької трудомісткості; 

- простота розробки із використанням асинхронного обміну 

повідомленнями; 

- відмовостійкість – збій одного актора може відслідковуватися 

іншими, які здатні приймати відповідні дії для відновлення ситуації. 
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Варто зазначити, що суттєвою перевагою фреймворку Akka є реалізація 

системи супервайзингу (supervising), що застосовується при виникненні 

форсмажорних обставин. Така система може перезагрузити актора або 

зупинити його, залежно від вказаної стратегії. В той же час, стан актора до 

перезагрузки можна автоматично відновити із збереженням отриманих 

повідомлень та відтворенням їх після перезагрузки. Такі переваги 

забезпечують здатність розподіленої системи до самовідновлення. 

На основі Akka кожен актор моделі здатний спостерігати за будь-якими 

іншими акторами, формуючи при цьому ієрархію супервайзингу [93]. 

Батьківський актор отримує спеціальне повідомлення, що містить 

інформацію про актора, який завершив роботу непередбачуваним чином, та 

обрати подальшу стратегію діяльності. 

Оскільки, як зазначено вище, метою акторів у моделі є обробка 

повідомлень, то канал, який з’єднує відправника та отримувача є поштовим 

ящиком актора (mailbox), в який поступають усі повідомлення. Усі отримані 

повідомлення упорядковуються по даті надсилання, проте порядок 

опрацювання повідомлень від різних акторів не гарантований. 

Слід зазначити, що на основі ієрархії супервайзинга Akka частково 

спрощує проблему із компонуванням декількох акторів. В той же час шаблон 

ask уможливлює уніфікувати опитування і контроль дочірніх акторів, проте 

за рахунок відсутності зовнішнього інтерфейсу доступних методів актора 

суттєво ускладнює його повторне використання [77]. 

До недоліків фреймворку відносять обмежені можливості статичної 

типізації повідомлень на етапі компіляції. Лише протестувавши систему, 

розробник може сказати про узгодженість всіх зв’язків між акторами. У 

результаті це призводить до вагомих труднощів при ускладненні 

конфігурації. 

Також у Аkka відсутній механізм спільної міжакторної пам’яті. Для 

захисту від блокувань внутрішній стан актора можна представити на основі 
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упаковки в повідомленні. Проте у випадку, коли дані необхідні лише для 

читання декільком акторам, вони не можуть їх прочитати паралельно, а лише 

відправляти повідомлення, які будуть опрацьовані послідовно. При записі 

виникає проблема із універсальним контролем даних, тобто інкапсулюючий 

актор, що містить дані, повинен обробляти всі сценарії роботи із цими 

даними, що суттєво ускладнює повторне його використання та відбувається 

недоцільний розподіл логіки алгоритму по різних акторах. 

Як видно із проведеного аналізу об’єктно-орієнтованих мов та 

бібліотек для реалізації моделей акторів, здебільшого вони забезпечують 

високий рівень безпеки, тобто низькорівневий процес обчислень виключено 

із самого дизайну системи. Проте, як зазначено у [86], 56 % програм на мові 

Scala використовують модель акторів у нерозподіленому вигляді лише для 

паралелізму, а 68% акторну модель застосовують із іншими механізмами 

паралельних обчислень. Зважаючи на це, класичні мови програмування 

акторів ґрунтуються на інкапсуляції даних у поточному акторі, що 

унеможливлює їх паралельне зчитування. В той же час у [58] запропоновано 

ввести окремі концепти для означення спільних даних в межах 

нерозподіленої програми. 

Із вищеописаного випливає необхідність розробки нової технології, яка 

б уможливлювала повноцінну реалізацію моделей акторів на основі 

механізму спільних даних, гарантуючи при цьому безпеку спільного доступу 

до даних. 

 

1.4. Постановка задач дисертаційного дослідження 

 

У результаті аналізу особливостей паралельних та розподілених систем 

виокремлено, що основними їх характеристиками є спосіб спільної 

організації роботи користувачів та програм у системах, здатність до 

розширення, відмовостійкість, безпека доступу до спільних даних, 
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організація комунікації між даними. В основному зазначені системи 

класифікуються за способом організації пам’яті – системи із спільною та 

розподіленою пам’яттю.  

Використання моделей для розробки розподілених систем формує 

набір правил, за якими мають комунікувати компоненти системи. Моделі 

паралельних та розподілених систем поділяються на моделі процесів, 

паралельної обробки даних, обміну повідомленнями, організації пам’яті. Із 

аналізу існуючих моделей випливає, що вони здебільшого вимагають 

складних обчислювальних процедур, містять труднощі із комунікацією та 

синхронізацією даних, що суттєво знижує продуктивність паралельних 

систем та збільшує час їх розробки. Оскільки моделі паралельних обчислень, 

як показують дослідження, ґрунтуються на потоках операційної системи, то 

це зумовлює значний семантичний розрив між реалізацією моделі 

програмістом та комп’ютерною технікою, а це підвищує трудомісткість 

розробки паралельних систем. 

Модель MapReduce, хоч і зарекомендувала себе, як універсальна, проте 

за умов залежності між вхідними даними задачі така модель не дає бажаних 

результатів, що унеможливлює розробку ефективної розподіленої системи на 

її основі.  

Із труднощами при проектуванні та керуванні реалізацією розподілених 

систем досить добре себе зарекомендували акторні моделі, у яких основним 

примітивом для паралельних обчислень виступає актор. Із властивостей 

таких моделей випливає, що вони суттєво підвищують рівень абстракцій при 

проектування паралельних та розподілених систем, що у результаті сприяє 

кращому розумінню систем та спрощує їх написання, теступання та 

підтримку.  

При аналізі існуючих засобів моделювання акторних систем 

встановлено, що найбільш поширеною об’єктно-орієнтованою мовою є Аkkа, 

яка включає систему супервайзингу для убезпечення від непередбачуваних 
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випадків, а також у деякій мірі вирішує проблему із компонуванням акторів. 

Проте у системі відсутній інструмент міжакторної спільної пам’яті, що 

призводить до унеможливлення паралельного зчитування даних, також 

відсутні функції вбудованої синхронізації.  

Зважаючи на вищезазначене, сформульовано мету дисертаційної 

роботи – забезпечення безпечного та ефективного доступу до спільних даних 

та зниження трудомісткості побудови розподілених систем на основі 

розробки гідридної технології для повноцінної реалізації акторних моделей з 

можливістю роботи зі спільною пам’яттю та застосування цієї технології для 

задач оптимізації із зв’язаними компонентами вхідних даних. 

Щоб досягнути поставленої мети, вирішенню підлягають такі задачі: 

- розробити гібридну технологію Strumok для повної реалізації 

акторних моделей та підтримки механізмів спільної пам’яті; 

- обґрунтувати теоретичні підстави для розробки технології; 

- означити можливості акторних моделей із застосуванням 

предметно-орієнтованого підходу та сформувати вимоги до програмної 

технології; 

- розробити алгоритм синтезу акторної моделі на основі мови 

Strumok; 

- провести експериментальні дослідження ефективності акторних 

моделей на мові Strumok для систем із спільною пам’яттю; 

- розробити акторну модель для задачі оптимізації рою часток; 

- провести експериментальні дослідження ефективності 

розробленої акторної моделі; 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Розглянуто особливості розподілених та паралельних систем й 

встановлено, що взаємодія між компонентами таких систем забезпечується 

шляхом надсилання повідомлень, системам притаманні труднощі із 

синхронізацією, стійкі до збоїв, що забезпечує загальну роботу системи при 

відмові деяких вузлів чи комунікаційних каналів. Зазначено, що основною 

ознакою поділу паралельних та розподілених систем є спосіб організації 

пам’яті. 

2. Здійснено аналіз існуючих моделей паралельних та розподілених 

обчислень й зазначено, що здебільшого вони вимагають суттєвих часових та 

обчислювальних ресурсів, а це, у результаті, призводить до зменшення 

продуктивності систем, також складні у реалізації. Виокремлено основні 

переваги акторних моделей та обґрунтовано доцільність їх застосування для 

розробки паралельних та розподілених систем. 

3. Проаналізовано існуючі програмні засоби для реалізації паралельних 

систем на основі акторних моделей, виписано основні їх переваги та 

недоліки. Досліджено, що класичні засоби не забезпечують повноцінної 

реалізації моделей акторів та використовують механізм інкапсуляції даних у 

акторі, що не дає можливості їх паралельного зчитування.  

4. Обґрунтовано доцільність розробки нової технології для побудови 

паралельних систем на основі акторних моделей, що використовує механізм 

спільних даних. Зважаючи на це, формульовано мету та задачі 

дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ ДО ПРОЕКТУАВАННЯ АКТОРНИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВІ ГІБРИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Підведені підсумки попереднього розділу свідчать, що існуючі засоби 

моделювання паралельних та розподілених систем на основі акторних 

моделей унеможливлють повну реалізацію моделі акторів із застосуванням 

інструментів спільної пам’яті. Разом із тим класичні програмні засоби, 

використовуючи механізм інкапсуляції даних в акторах, суттєво 

ускладнюють процедуру паралельного зчитування. 

В той же час зазначено, що із застосуванням фреймворку Akka 

реалізація акторів у акторній моделі відбувається на основі «легких» потоків, 

а для усунення непередбачуваних обставин існує система суперайзингу. Akka 

не дозволяє отримати безпосередній доступ до актора й при цьому гарантує, 

що асинхронне повідомлення – єдиний спосіб взаємодії з актором. Також 

слід зазначити, що відправка повідомлення актору та опрацювання цього 

повідомлення актором – це різні операції, які відбуваються у різних потоках. 

Фреймворк забезпечує синхронізацію з метою гарантії, що будь-які зміни 

будуть відомі усім потокам. Таким чином Akka дозволяє реалізацію ілюзії 

однопоточності. 

Проте питання міжакторної взаємодії, складності реалізації акторних 

моделей, підвищення рівня абстракцій залишаються відкритими. Для 

усунення зазначених недоліків запропоновано застосування візуального 

підходу до реалізації акторних моделей на основі Akka, що спрощує роботу 

програмістів та аналітиків системи. 

Зважаючи на це, у матеріалах цього розділу відображено результати 

розробки моделі акторів із застосуванням візуального Akka, а також 

особливості застосування технології Flow, що уможливлює описати акторів 

та їх взаємодію на вищому рівні абстракцій. 
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Результати дисертаційної роботи, описані у другому розділі, 

опубліковано у працях [10, 25]. 

 

2.1 Модель акторів на основі системи Visual Akka 

 

Розглянемо особливості реалізації моделі акторів у системі Akka. 

Прості сутності – актори у Akka мають свої власні легковагові потоки на 

концептуальному рівні, що дозволяє написати індивідуальний код актора без 

будь-яких хвилювань щодо паралельності. 

Усі елементи фреймворку призначені для розробки розподілених 

систем, при цьому актори використовують асинхронні повідомлення. Така 

організація роботи всі функції, доступні у межах однієї JVM, робить 

доступними й на кластері. Конфігурація проекту при цьому забезпечує 

комунікацію між віддаленими вузлами. Зважаючи на вищезазначене, додаток 

підлягає масштабуванню без зміни самого коду. 

Отже, як зображено на рисунку 2.1, актор у Akka складається з 

декількох компонентів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема організації актора в Akka 
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ActorRef – це логічна адреса актора, що забезпечує асинхронне 

надсилання повідомлення. Актор-відправник (sender) відправляє 

повідомлення актору (аctor), маючи логічну адресу. При цьому актор, що має 

отримати повідомлення, може знаходитися, де завгодно. Відправка 

повідомлення відбувається через систему ActorSystem, яка поміщає 

повідомлення у поштовий ящик (mailbox) актора й при цьому «розбуджує» 

його для опрацювання повідомлення. Диспечер (dispatcher) відповідає за 

організацію актора в чергу, яка веде до поштового ящика актора та вказує 

ящику витягнути із черги одне або декілька повідомлень та передати їх на 

опрацювання актору.  

Актор в Akka – це клас. Як було зазначено вище, актори існують у 

системах, що представляють взаємозв’язаний ансамбль, члени якого мають 

ієрархічну організацію. Кожен актор має свій батьківський актор, як 

проілюстровано на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема організації системи акторів. 
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Як бачимо на схемі рис. 2.2, на внутрішньому рівні використовується 

множина системних акторів, тобто кореневий актор, користувацький та 

системний. Користувацький страж є батьківським елементом для всіх акторів 

верхнього рівня. Також Akka уможливлює дослідження життєвого циклу 

актора на основі механізму «мертва вахта».  

Для розширення можливостей класичного Akka й забезпечення 

прозорого інструменту компонування акторів доцільно застосувати 

візуальний підхід. Такий підхід забезпечує розробку програм на основі 

маніпулювання графічними об’єктами. Таким чином елементи синтаксису 

програми становлять візуальні блоки (сутності) та їх з’єднувачі. У результаті 

застосування такого підходу система отримає назву Visual Akka.  

Visual Akka створює додатковий рівень абстракції та дозволяє 

вирішити проблему складності, винести залежності між акторами на інший 

рівень та розширити можливості Akka по міжакторній взаємодії. Основними 

можливостями такої системи є: 

- візуальне програмування та конфігурація. Повноцінна візуальна 

мова програмування Visual Flow уможливлює розробляти наочну і прозору 

взаємодію між вузлами, написаними на класичних мовах. При цьому 

користувач частково чи повністю може реалізувати логіку такого рішення чи 

сервісу; 

- предметно-орієнтована мова Flow як проміжна ланка з між 

візуальною репрезентацією та Java-акторами; 

- розробка візуальних схем, синхронізація виконання, що 

забезпечує реалізацію нелінійних процесів, масштабування модулів спрощує 

логіку механізму «зверху-вниз»; 

- розвинена IDE на базі Netbeans Platform. Платформа Netbeans в 

основі комфортного середовища розробки, що уможливлює одночасне 

написання Java-коду та процедури розміщення акторів на схемі Visual Akka.  
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- «розумне» розгортання – підтримка системи «розумної» 

конфігурації (кластер, сервер) та механізм fail-safe опрацювання 

повідомлень.  

На рисунку 2.3 проілюстровано базову архітектуру системи Visual 

Akka. Для вирішення поставлених задач система складається із різних 

компонентів, які необхідні для розробки кластерної мережі та системи 

моніторингу із використанням компонентів (акторів). Запити із мережі 

потрапляють на робочі вузли, мережу яких будують на основі принципу 

децентралізованої мережі p2p. Кластерний контролер Akka працює на 

кожному робочому вузлі, що розгортає кластер автоматично та відстежує 

стан акторів (fail-safe контроль). 

 

Рис. 2.3 Узагальнена архітектура Visual Akka. 

 

Робочий вузол на схемі – це фізичний або віртуальний сервер чи у 

загальному випадку обчислювальний пристрій із підключенням до мережі, 

яке зв'язується з іншими вузлами. Мережа p2p – це віртуальне об'єднання 
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усіх вузлів в мережу типу pier-to-pier, що дозволяє вузлам синхронізувати 

загальний стан виконання. Контролер розгортання Visual Akka – це 

спеціальний сервіс на сервері, який забезпечує автоматичне розгортання 

системи Visual Akka. Akka node – це сервер компонентів, на якому розгорнуті 

актори Akka. Akka net забезпечує підтримку стану мережі Akka та сповіщає 

про зміни інші вузли. 

Першу частину системи представлено бібліотекою на мові 

програмування Java, яка забезпечу реалізацію розширення базової акторної 

моделі на Akka. Розширення включає підтримку синхронізації на основі 

вказаних методів, підтримку механізму композиції кількох акторів та 

допоміжні методи, що забезпечують інтеграцію із візуальним середовищем 

програмування акторів.  

На основі допоміжних черг, які виступають бар’єром для нових 

повідомлень, реалізовано механізм синхронізації. Запуск методу 

моделювання акторів відбувається лише тоді, коли всі аргументи надіслані й 

отримані. За таких умов відсутнє блокування актора, який може 

продовжувати опрацювання інших повідомлень, тобто тих, що не відносяться 

до вказаного методу.  

Повідомлення містить спеціальний ідентифікатор, що дозволяє 

перевірити цілісність виклику методу. З метою попередження затримки 

повідомлень при втратах цілісності додано таймаут максимального терміну 

життя повідомлення.  

Головна частина системи розроблена у вигляді Netbeans Java Plugin 

проекту. Такий плагін реалізує розширення для середовища розробки 

Netbeans IDE, додаючи інструмент підтримки редактора візуалізації схем 

акторів (visual akka unit *.vau) та кодогенератора у актори Akka із візуальних 

схем (на мові Java). 

Розглянемо особливості реалізації плагіну [25]. 
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1. Робоча область реалізована із застосуванням класу 

GraphPinScene<String, String, String> (надається Visual Library API), для якого 

розроблено об’єктну модель, що забезпечує підтримку внутрішньої 

структури графа; побудовані класи віджетів, що представляють відповідні 

об’єкти моделі.  

2. Щоб забезпечити підтримку власного типу файлів, інтегрованих у 

NetBeans IDE, і, як наслідок, підтримки інтерфейсу багатьох документів, 

розроблено клас VisualAkkaUnitDataObject, так званий нащадок класу 

MultiDataObject, який відповідає за керування файлом проекту, об’єктною 

моделлю, надання візуального представлення редактора та коректне 

представлення у ієрархії файлів проекту NetBeans IDE. 

3. Перелік доступних для розміщення в робочій області методів 

акторів, забезпечує палітра, що побудована на основі Nodes API. Вузли 

являють собою «зліпки» акторів та їх методів, мають власне представлення й 

об’єднані в ієрархію. 

4. Панель навігації є стандартним компонентом NetBeans IDE, однак не 

визначений функціонал для невідомих типів файлів. Підтримка 

функціонування панелі для власних файлів вимагає реєстрації, як панелі 

навігації для вказаного типу файлів, власного класу представлення, який із 

застосуванням засобів Lookup одержує спрощений мініатюрний вигляд 

робочої області, що генерується на основі методу createSatelliteView() класу 

WorkspaceScene. 

5. Вузлові властивості відображаються шляхом передачі інформації 

щодо виділеного вузла у контекст. При цьому клас, який описує вузол, 

повинен реалізовувати методи, що уможливлюють працювати із цими 

властивостями. Вбудоване вікно властивостей «підхоплює» вказані методи та 

на їх основі відображає користувацькі властивості вузла. Результат розробки 

зазначеного плагіну з інтегрованою підтримкою Visual Akka для NetBeans 

IDE показано на рисунку 2.4. 
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Екранна форма рисунку 2.4 ілюструє основні компоненти Visual Akka. 

Модуль візуалізації акторів реалізує маніпуляції користувача із взаємодією 

на основі діаграми із застосуванням фреймворку. Зазначений спосіб 

представлення комунікації акторів краще піддається аналітиці та у деякій 

мірі зручніший для роботи. 

Реалізацію редактора схем здійснено із застосуванням бібліотеки Visual 

Library, що входить до Netbeans RCP [25, 67]. Будь-яка схема Visual Akka 

описує окремий метод візуального актора. Основними елементами схеми є 

входи, виходи та представники інших акторів чи модулів користувачів. 

Входи є аргументами методу. Зважаючи на це, метод не можна викликати, 

тобто повідомлення не розпочнуть рухатись по схемі доти, поки кожен вхід 

не міститиме хоча б одне повідомлення.  
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Рис. 2.4. Екранна форма плагіну із інтегрованою підтримкою Visual 

Akka для NetBeans IDE 

 

Вихід являє собою точку виходу схеми, яка може з’єднуватись із 

різними акторами та вести різними шляхами. Усі входи і виходи мають 

власний ідентифікатор, що є унікальним у межах актора та тип. Слід 

зауважити, що наявна підтримка довільного типу Java, проте із врахуванням 

можливостей чи обмежень Akka.  

На схемі екземпляри акторів – це розгорнуті дочірні актори, поведінка 

яких визначається їх схемами [25]. Схема актора також може 
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використовувати власний екземпляр, так званий рекурсивний виклик. 

Користувацькі модулі від екземплярів схем акторів відрізняється суттю, 

оскільки зовнішньо вони дуже подібні. Модуль користувача є реальним 

актором, який реалізує відповідний до його специфікації метод на мові Java. 

Зазначена структурна одиниця реалізує бізнес-логіку розроблювальної 

системи в той же час, як входи, виходи та екземпляри схем акторів служать у 

якості інструменту побудови для програмного засобу структурно-

транспортної логіки. 

Розробка користувацьких модулів базується на візуальних 

«помічниках» (wizards). Важливим є оператор «extract», що використовується 

для опису відношень між елементами та уможливлює гнучке перетворення 

даних, що потрібне при жорстких умовах типізації. 

Варто відзначити, що NetBeans IDE повністю забезпечує інтеграцію 

файлів візуальних акторів, надає підтримку базових операцій та інших 

компонентів для користувача (вікна навігації, панелі, смуги властивостей і т. 

д.) [10]. Розроблені модулі зберігаються як текстові файли візуального актора 

(text / x-vfa). 

Побудовані акторні схеми зберігаються у форматі xml. У результаті 

збереження автоматично генерується два Java-файли, один з яких є 

реалізацією актора на Akka, а другий – логіки користувача за умов наявних 

користувацьких модулів. За генерацію коду відповідає бібліотека Oracle 

Codemodel [79]. Згенерований клас користувацької логіки включає методи 

Java, при чому кожному модулю користувача відповідає певний метод.  

В якості бібліотеки для кодогенератора, як частини процесу компіляції, 

обрано бібліотеку Code Model [57]. Зазначену бібліотеку характеризують 

переваги, зокрема: 

- автоматичне врахування imports для всіх сутностей, що 

використовуються; 

- об’єктна модель дерева виконання; 
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- наявність методів ручного редагування коду;  

- простота, висока швидкість генерації. 

Зазначені переваги свідчать про те, що бібліотека Code Model повністю 

задовольняє поставлені до акторної системи вимоги, є інтуїтивною та 

простою при освоєнні. 

Загальну схему компілятора для візуальної мови програмування 

наведено на рисунку 2.5. 

 

Рис. 2.5. Узагальнена схема компілятора для Visual Akka 

 

Visual Akka складається із декількох модулів (діаграм). Для побудови 

моделі і розміщення безпосередньо на сервері модулі спочатку транслюються 

в текстовий опис на Flow DSL, який, у свою чергу, компілюється в Akka-

сумісні актори. Після цього автоматизована система будує байт-код, який 

розміщується на Akka microkernel. Архітектуру кодогенератора зображено на 

рисунку 2.6. 
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Рис. 2.6. Архітектура кодогенератора 

 

На діаграмі рисунку 2.6 розглянуто процес трансляції. Із робочої 

області інтегрованого середовища програмування внутрішнє об’єктне 

представлення модулів перетворюється в спеціальне проміжне 

представлення, яке є оптимізованим та більш сумісним з системою Akka. 

Далі це представлення передається у власне кодогенератор, який виконує 

побудову вихідного Java-коду. Варто зазначити, що згенерований код не є 

чистим кодом для Akka. З метою забезпечення сумісності розроблено 

спеціальну бібліотеку, яку використовує згенерований код. 

Таким чином візуальна система надбудови над Akka спрощує розробку 

акторної моделі, уможливлює компонування та синхронізацію акторів, а 

також забезпечує статичну типізацію повідомлень, що опрацьовуються. 

Однак візуальне середовище підвищує вимоги до апаратного і програмного 

забезпечення, а розробка схем для програмістів є складнішим процесом, ніж 

написання коду. Зважаючи на це, для опису та редагування акторів 

запропоновано застосування предметно-орієнтованої мови із візуальним 

представленням, особливості якої розглянемо у наступному параграфі. 
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2.2 Предметно-орієнтована технологія на основі мови Flow 

 

Предметно-орієнтована мова програмування (domain-specific language 

(DSL)) це спеціалізована мова на конкретній предметній області. Предметно-

орієнтовані мови на відміну від мов загального призначення 

характеризуються особливостями [10, 62, 64]: 

- абстракції DSL уможливлюють визначення у предметній області 

абстрактних понять;  

- синтаксис DSL забезпечує природній опис понять суб'єктивного 

характеру та запобігає синтаксичній неузгодженості, що притаманно мовам 

загального призначення; 

- перевірка описів вимагає статичних аналізаторів, які 

уможливлють виявлення більшості помилок та повідомлення про них на 

зрозумілій для спеціалістів в предметній області мові;  

- оптимізація коду за описом ґрунтується на знанні, до якого 

обмежений доступ компілятора загального призначення. 

Основна ідея технології – розробка додаткового рівня із застосуванням 

ключових слів предметної області Flow DSL та відображення їх візуально. 

При цьому користувач має можливість вільного використання як візуальних, 

так і текстових підходів. Зв’язки між акторами та їх взаємодія формують 

інтерфейс взаємодії на цьому ж рівні. Наступним етапом є визначення 

аргументів операцій та їх типи, що дозволяє перевірити сумісність типів при 

поєднанні різних учасників. 

У параметри візуального актора чи ключові слова та анотації Flow DSL 

винесено елементи конфігурації Akka. У системі вбудовано підтримку 

маршрутизації, контролю та інших функцій Akka. Кожна діаграма описує 

деякий стан актора. Вищезазначені аргументи посприяли розробці 

високорівневого формату актора, на основі якого генератор коду формує 
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прототипи в Java з можливістю розширення логіки користувача [10]. На 

рисунку 2.7 зображено приклад візуальної схеми акторної моделі. 

 

Рис.2.7. Ілюстрація візуальної схеми актора 

 

Інструментом для предметно-орієнтованого візуального програмування 

акторів та опису прототипів є Akka Visual Extension (AVE). Зазначена 

система реалізує вищеописану концепцію та є розширенням для Netbeans. 

Додатковий рівень абстракції дозволяє без зміни коду програми 

використовувати розроблені актори в інших модулях. При цьому Java 

NetBeans Plugin розширює середовище NetBeans IDE вбудованою 

підтримкою предметно-орієнтованої мови для моделювання акторів, 

візуалізації акторних елементів та перетворення програм DSL Flow і 

візуальних структур в Akka акторів на основі генератора коду [10]. 

При цьому Flow DSL дозволяє описати на додатковому рівні абстракції 

акторів та міжакторну взаємодію, що сприяє вирішенню основних недоліків 

стандартного опису акторних моделей. Ключовими елементами мови слід 

відзначити акторів, повідомлення та потоки. Актор символізує базовий 

елемент системи, який містить інтерфейс опрацювання повідомлень 

(messages), є сховищем інших акторів-учасників (routed, group), може мати 
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довільні посилання на інших акторів-учасників (ref) та включає логіку 

опрацювання помилок (catch). 

Повідомлення (message) включає алгоритм опрацювання відповідного 

типу повідомлень, отримані на основі поточного актора. Обробник 

повідомлення включає множину потоків (flows), а кожен потік містить набір 

команд для опрацювання та передачі інформації. У результаті отримання 

початкової вхідної інформації потік запускається Варто зазначити, що у 

звичайному випадку кожному потоку притаманний асинхронний запуск, 

проте за умов використання одним потоком даних, що отримані іншим 

потоком, відбуватиметься синхронне очікування готовності даних.  

Потокам притаманна маніпуляція даними, що може відбуватися 

різними способами. 

1. Почати потік із певних початкових даних, якими можуть бути 

літерал, аргумент обробника повідомлення чи посилання на зовнішнього 

актора. 

2. Пересилати (send) дані для опрацювання іншому актору чи групі 

акторів (broadcast) із поверненням у потік результатів їх роботи. 

3. Відправити дані для опрацювання на основі користувацького методу 

на мові Java (invoke) із поверненням результатів обробки у потік. 

4. Повернути (return) у якості результату потоку результат, що отримав 

обробник повідомлення. 

Сховище актора чи посилання на певний актор (routed, group, ref) 

свідчить, що будь-який актор може включати посилання та розробляти 

безпосередньо інших акторів. Реалізацію підтримки груп та пулів акторів у 

Akka здійснено на основі додаткових атрибутів чи стандартного файла 

конфігурації Akka. Записи мають індивідуальне ім’я, що використовується у 

модулях обробки повідомлень чи похибок. 

На рисунку 2.8 проілюстровано частинку програмного коду моделі 

актора на мові потоків Flow DSL. 
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Рис. 2.8. Фрагмент коду моделі актора на основі Flow DSL 

 

Мова Flow DSL реалізує підтримку системи помилок та супервайзингу 

(контролю) Akka на основі модуля обробки помилок (catch). У відповідь на 

помилку модуль опрацювання помилок виконує певний код, призначений для 

користувача та повертає одну з планових реакцій на помилку (stop, resume, 

escalate, restart). 

На основі засобів парсеру ANTLR (ANother Tool for Language 

Recognition) реалізовано граматику мови Flow DSL, опис якої наведено у 

додатку А [52]. Після обробки тексту програми із застосуванням розробленої 

граматики парсером ANTLR побудовано оптимальну структуру 

синтаксичного дерева (abstract syntax tree (AST)), що призначена для 

візуальної репрезентації та для генерації Java-коду із програм, написаних на 

Flow DSL. Спрощену модель синтаксичного дерева показана на рисунку 2.9. 
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Рис. 2.9. Структурна схема моделі синтаксичного дерева 

 

Зважаючи на вищеописане випливає висновок, що предметно-

орієнтована мова Flow DSL є проміжним компонентом між Java-кодом та 

візуальною схемою представлення моделі акторів. Через специфіку 

предметної орієнтованості без втрати інформації моделі акторів можна 

відображати і редагувати у візуальних одиницях. В той же час мова Flow 

забезпечує гнучкість системи, що полегшує роботу програмістів та 

системних аналітиків. 
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2.3 Формування вимог до програмної системи на основі акторних 

моделей із застосуванням предметно-орієнтованого підходу 

 

Перш, ніж перейти до аналізу функціональних та не функціональних 

вимог до програмної системи для реалізації моделі акторів на основі 

предметно-орієнтованого підходу, розглянемо приклад розробки та реалізації 

акторної моделі на базі системи Visual Akka із застосуванням проміжного 

компоненту – мови Flow. У якості прикладу використаємо задачу перевірки 

числа на простоту шляхом повного перебору дільників. 

Схему програми розв’язку задачі наведено на рисунку 2.7. Для 

наочного відображення процесу генерації коду, наведемо результат генерації 

коду для зазначеного модуля: 

 

package rsa; 

import java.math.BigInteger; 

import org.vap.core.Flow; 

public class PrimeNumberResolverImpl 

        extends rsa.PrimeNumberResolver.UCBAbstract 

{ 

    public static final int NUM_OF_TASKS = 8; 

    /** 

     * User code block implementation for - 

Divider. 

     * 

     * @param Region Block results flow 

     * @param Divider Unboxed message data 

     */ 

    @Override 
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    public void Divider(BigInteger Divider, 

Flow<Task> Region) { 

        BigInteger delta = 

Divider.divide(BigInteger.valueOf(NUM_OF_TASKS * 2)); 

        for (int i = 0; i < NUM_OF_TASKS; i++) { 

            Task t = new Task(); 

            t.from = 

delta.multiply(BigInteger.valueOf(i)).add(BigInteger.va

lueOf(2)); 

            t.to = 

delta.multiply(BigInteger.valueOf(i + 1)); 

            t.number = Divider; 

            t.id = i; 

            Region.send(t); 

        } 

    } 

        @Override 

    public void PrimeChecker(rsa.Task PrimeChecker, 

Flow<Boolean> Result) { 

        BigInteger i = PrimeChecker.from; 

        while 

(i.max(PrimeChecker.to).equals(PrimeChecker.to)) { 

            if 

(PrimeChecker.number.mod(i).equals(BigInteger.ZERO)) { 

                Result.send(Boolean.TRUE); 

                System.out.println("Worker: " + 

PrimeChecker.id + " Num is complex. Div - " + i); 

                return; 

            } 
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            i = i.add(BigInteger.ONE); 

        } 

        System.out.println("Worker: " + 

PrimeChecker.id + " Range is prime. From - " + 

PrimeChecker.from + " To - " + PrimeChecker.to); 

        Result.send(Boolean.FALSE); 

    } 

} 

 

Із зображеного прикладу видно, що кожен зв'язок на діаграмі 

відповідає одному виклику цільового актора. У параметрах виклику вказують 

аргумент/метод, дані для передачі та типізований потік даних для повернення 

результату. Таким чином, система Visual Akka із проміжною мовою потоків 

Flow забезпечує композицію акторів та статичну типізацію, що уможливлює 

побудову великих акторних моделей із верифікацією міжакторної взаємодії 

та на основі ширшої декомпозиції системи на окремі актори досягнення 

вищого ступеню паралелізму. 

Із описаного вище очевидним є доцільність заміни візуального підходу 

для моделювання акторів при розробці паралельних та розподілених систем 

предметно-орієнтованою мовою програмування, що забезпечить більшу 

«свободу» системи та вищий ступінь паралелізму. 

Розробка програмної технології орієнтована на використання її 

технічними спеціалістами (програмістами) при проектуванні паралельних та 

розподілених систем та адміністраторами щодо забезпечення та підтримки 

функціональності. Діаграму варіантів використання програмної системи 

зображено на рисунку 2.10. 

Оскільки мова Strumok є проміжною ланкою між середовищем 

виконання Akka/Java та програмістом, то основні варіанти використання 

варто розділити на мову програмування («Написання програмної мови») та 
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компонент трансляції («Трансляція коду на мову Java» або «Виконання 

програмної мови»). Користувачем системи є Програміст. 

 

 

Рис. 2.10. Діаграма варіантів використання програмної системи 

 

Виходячи із діаграми варіантів використання програмного 

забезпечення, програміст розробляє програмну мову із описом лексичних та 

синтаксичних правил, а також чітко визначеної семантики, яка відповідає 

акторним моделям. Програма, написана на мові програмування, виконується 

за умови наявності середовища, що забезпечує компонент трансляції. 

Основні функціональні вимоги до програмної технології наведено у 

таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Реалізація 

акторної моделі 

Розробка 

середовища  

Написання 

програмної мови 

<<include>> 

Підтримка 

функціональності 

 

Розробка 

мережі Програміст 

Адміністратор Виконання 

програмної 

мови 
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Функціональні вимоги 

Варіант 

використання 

Функціональна вимога Пріоритет 

1. Написання 

програми 

1.1. Мова має мати описані лексичні та 

синтаксичні правила сумісні з мовою 

Java 

Високий 

1.2. Мова має мати чітко визначену 

семантику виконання, яка слідує ідеям 

моделі акторів та фреймворку Akka 

Високий 

1.3. Семантика мови повинна 

підтримувати концепцію спільної 

пам’яті та давати можливість вільно її 

використовувати 

Високий 

1.4. Розроблена мова має мати чітко 

описану та сумісну із Java систему 

типів і опиратися на неї у семантиці. 

Підтримка статичної типізації 

програми є необхідною 

Високий 

1.5. Повинні бути надані засоби для 

побудови асинхронного потоку 

виконання акторного методу, 

абстракції потоку виконання від 

безпосередніх низькорівневих 

обробників повідомлень 

Високий 

1.6. Мають бути надані засоби 

декомпозиції, на кшталт, пакетів 

Середній 

2. Компонент 

трансляції 

2.1. Транслятор повинен містити 

перевірку синтаксису та типізації всієї 

Високий 
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програми, формувати зрозумілі 

повідомлення про помилки 

2.2. Транслятор повинен формувати на 

виході коректні, здатні до компіляції 

Java-файли, мінімізуючи їх розмір по 

можливості 

Високий 

2.3. Транслятор повинен ефективно 

транслювати акторний код, 

недопускаючи можливості блокування 

жодного з потоків виконання 

Високий 

2.4. Транслятор повинен слідкувати за 

розмежуванням акторної пам’яті. 

Дозволяти спільне використання лише 

захищеної спільної пам’яті 

Високий 

 

В той же час у таблиці 2.2 описано похідні вимоги до розроблювальної 

програмної технології 

 

Таблиця 2.2 

Аналіз вимог до програмного забезпечення 

Код Вимога Опис 

Функціональність 

F0 Генерація коду Кодогенератор повинен генерувати 

коректний код на мові Java. Всі області, які 

змінюються при редагуванні графічного 

модуля повинні бути зазначені в коді 

спеціальними коментарями  

F1 Підтримка робочого Кодогенератор повинен бути сумісним із 
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середовища робочою областю середовища розробки, 

правильно розпізнавати рекурсивні 

посилання та посилання на інші модулі 

F2 Гнучкість Система повинна уможливлювати 

генерацію допоміжних класів по шаблону 

F3 Підтримка методів з 

аргументами 

Кодогенератор повинен створювати 

правильний код для Akka та Java у випадку 

використання методів з декількома 

аргументами 

Застосовність 

U1 Можливість 

налаштувань при 

генерації 

Програмний інтерфейс системи повинен 

включати повний набір налаштувань із 

можливістю використання значень по 

замовченню, зокрема, створення 

допоміжного класу, формат допоміжного 

класу, системний коментар та ін. 

Надійність 

P1 Розмір модуля Система повинна бути здатна компілювати 

робочу область, з кількістю розміщених 

екземплярів не меншою ніж 1000 

P2 Час відгуку Час відгуку для типових завдань повинен 

бути не більше 5 секунд, для складних 

завдань –  не більше 15 секунд 

Обмеження проектування 

X1 Стандарти Мова реалізації системи – Java 

X2 Середовище виконання Система повинна задовольняти 

вищевказаним вимогам на комп'ютері у 

такій мінімальній комплектації: 512Mb 
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пам'яті, 100Mb вільного дискового 

простору, процесор з тактовою частотою 

1.250 MHz, операційна система Windows ХР 

 

Щодо функцій адміністратора системи, то він, як бачимо на діаграмі 

2.10, має можливість розробки середовища за файлом конфігурації для 

підтримки функціонування програмної системи, а також побудови мережі 

середовищ із правами підключення до них.  

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Охарактеризовано систему Visual Akka, як візуальний підхід до 

програмування моделей акторів, що забезпечує додатковий рівень 

абстракцій, розширює можливості системи Аkka щодо комунікації між 

акторами та їх синхронізації, суттєво спрощує побудову моделей акторів. 

2. Описано мову програмування Flow, як проміжний компонент між 

візуальним програмуванням та Java-акторами, що забезпечує гнучкість 

системи реалізації акторних моделей. Зазначено, що основними елементами 

мови є актори, потоки та повідомлення. Потоки у мові відповідають за 

маніпуляцію даними, що може відбуватися кількома способами. Реалізовано 

граматику мови Flow та побудовано структуру синтаксичного дерева. 

3. Сформовано вимоги до програмної технології на основі предметно-

орієнтованого підходу, що забезпечить вищий ступінь паралелізму при 

розробці розподілених систем із застосуванням акторних моделей. Описано 

варіанти використання програмної системи. 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. 

ГІБРИДНА ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ АКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 

СИСТЕМ ІЗ СПІЛЬНОЮ ПАМ’ЯТТЮ 

 

У попередньому розділі дисертаційного дослідження обґрунтовано 

теоретичні підстави до розробки нової технології для моделювання акторних 

моделей при розробці розподілених систем. Зазначено, що візуальний підхід 

до реалізації моделей акторів характеризується суттєвими перевагами, 

враховує недоліки системи Akka, проте не забезпечує належної «свободи» 

при розробці розподілених систем та рівня паралелізму. Це у свою чергу 

збільшує час розв’язуванням задачі із великим об’ємом даних. 

Охарактеризовано основні вимоги до програмної системи, описано 

варіанти її використання. Програмне забезпечення повинно враховувати 

особливості моделей акторів, бути зручним у використанні, спрощувати 

процес побудови акторних моделей для розподілених систем із спільною 

пам’яттю. 
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Зважаючи на вищенаписане, у цьому розділі дисертаційної роботи 

описано гібридну технологію Strumok синтезу моделей акторів для систем із 

спільною пам’яттю. Описано етапи синтезу моделей акторів на основі мови 

Strumok та реалізацію механізму спільних даних. 

Розроблена технологія передбачає досягнення високої швидкості 

розв’язування задач, які містять великі об’єми вхідних даних із спільною 

пам’яттю за рахунок спрощення механізму реалізації моделей акторів. Для 

підтвердження ефективності розробленої технології у розділі наведено 

приклад, що демонструє суттєву економію часу при реалізації інструменту 

спільних даних. 

Описані результати цього розділу опубліковано у працях [26, 74]. 

 

 

 

3.1 Технологія Strumok – гібрідний підхід до систем із спільною 

пам’яттю 

 

Основна ідея мови Strumok полягає у тому, щоб отримати додатковий 

рівень абстракції міжакторної взаємодії. Зважаючи на це, визначаються 

аргументи і типи міжакторих операцій. Це уможливлює на етапі компіляції 

перевірку на відповідність типів, компонування викликів різних акторів у 

методах та гарантію безпеки спільного доступу до даних. Варто зазначити, 

що елементи конфігурації, в тому числі підтримка routing, supervising у 

системі Akka, винесені в анотації і ключові слова мови. Граматику мови 

Strumok наведено у додатку Б. 

На основі вищезазначеного розроблено зразок високорівневого актора, 

на базі якого транслятор Strumok формує реалізацію на Java. Завдяки 

додатковому рівню абстракції розроблені актори можна використовувати в 

інших модулях без необхідності зміни вихідного коду. Для вирішення 
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проблеми типізації міжакторної взаємодії у технології Strumok введено 

поняття акторного методу, що передбачає зазначення типів та кількості 

вхідних і вихідних аргументів, на основі яких генеруються класи акторів на 

мові Java із динамічною перевіркою і приведенням повідомлень до даного 

типу. 

Формально граматику мови Strumok записано нотацією Бекуса – Наура 

(БНФ). На рівні простих операторів граматика сумісна з мовою Java, що 

дозволяє зручно використовувати вже існуючі фрагменти Java-коду у 

акторах. Деталізовано граматику мови Strumok проілюстровано у додатку Б. 

Розглянемо структуру граматики мови Strumok починаючи із вершини 

ієрархії. 

Модуль компіляції, приклад якого зображено на рисунку 3.1, включає 

увесь вихідний файл із кодом актора, зокрема, декларацію пакету 

(семантичного простору імен, де будуть розміщені актори), список 

імпортованих пакетів із іншими акторами та функціями на мові Java й 

деклараціями акторів. 

 

Рис. 3.1 Приклад модуля компіляції 

 

Кожен пакет може бути додатково анотований. Анотації дозволяють 

конфігурувати поведінку коду на метарівні, наприклад, декларувати вузол на 

кластері, де по замовчуванні будуть розгорнуті задекларовані актори. 

Граматика анотацій співпадає із граматикою анотацій на мові Java, що 
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дозволяє використовувати анотації з пакетів коду на Java. Приклад анотації 

зображено на рисунку 3.2. 

@AkkaCluster(node=”gft_012”) 

 

Рис. 3.2. Приклад анотації 

Декларація актора складається із його ідентифікатора, анотацій, 

конструктора, опису повідомлень, котрі він може обробити, змінних, які 

визначають його стан, включно з декларацією змінних спільної пам’яті (див. 

рис. 3.3). Окрім того, кожен актор для сумісності з фреймворком Akka 

підтримує визначення обробників особливих ситуацій (exception handlers), 

що дозволяє повністю підтримувати систему супервізорів Akka. 
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Рис. 3.3. Опис декларації актора 

 

Декларація усіх елементів стану актора складається із ідентифікатора, 

ініціалізатора початкового значення та підтримки анотацій, що 

проілюстровано на рисунку 3.4. 

Декларація обробника нештатних ситуацій та конструктора (див. рис. 

3.5) подібна до декларації методу у Java та підтримує анотації, список 

формальних параметрів та блок операторів. 
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Рис. 3.4 Приклад декларації елементів стану актора 

 

 

Рис. 3.5. Опис декларації обробника нештатних ситуацій і конструктора 

 

Найскладнішим компонентом граматики мови Strumok є декларація та 

визначення обробника повідомлення (message). Внаслідок трансляції Strumok 

-> Java один обробник повідомлення Strumok перетворюється на акторний 

кінцевий автомат на мові Java. Приклад такої трансляції розглянемо нижче. 

Декларація обробника повідомлення складається із ідентифікатора, анотацій, 

списку формальних параметрів та блоку операторів. Важливо відмітити, що 

блок операторів повідомлення підтримує спеціальні додаткові оператори, які 

дозволяють контролювати асинхронний та міжакторний потік виконання. 
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Приклад оголошення обробника повідомлення проілюстровано на рисунку 

3.6. 
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Рис. 3.6. Декларація обробника повідомлення. 

Тепер опишемо основні оператори мови Strumok. Оператор Await 

визначає точку синхронізації у акторному коді, а саме виконує неблокуюче 

очікування вказаної асинхронної операції. Кожна декларація Await 

транслюється в стан кінцевого автомата для актора та генерацію 

спеціального зворотного повідомлення, що сигналізує завершення кожної 

асинхронної операції. Синтаксис оператора наведено на рисунку 3.7. 

 

Рис. 3.7 Оголошення оператора Await. 

 

Оператор Subscribe, синтаксис якого описано на рисунку 3.8, 

уможливлює асинхронну незалежну підписку на будь-який вказаний актор. 

Кожна декларація subscribe транслюється в окреме акторне повідомлення із 

підтримкою closure (замикання) на стан змінних у контексті. 

 

Рис. 3.8. Декларація оператора Subscribe. 

 

Оператори Async Continuation “>>” та Async Match “on” подібно до 

subscribe формують асинхронну підписку, але не на актор, а на вказану 

асинхронну операцію. Трансляція в Java-код відбувається аналогічно до 

subscribe. Синтаксис вказаних операторів наведено на рисунку 3.9. 
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Рис. 3.9. Опис операторів Async Continuation та Async Match 

Оператор Send дозволяє відправити будь-який результат роботи 

обробника повідомлення викликаючому актору. При цьому відправлення 

відбувається на вказаний вихідний потік зі статичною валідацією типів. За 

один виклик повідомлення може бути відправлена необмежена кількість 

зворотних результатів. Повне завершення обробника повідомлення 

контролюється додатковим сигнальним повідомленням, яке генерується 

автоматично у трансльованому Java-коді. Опис оператора наведено на 

рисунку 3.10. 

 

Рис. 3.10. Синтаксис оператора Send. 

 

Оператор Broadcast, синтаксис якого наведено на рисунку 3.11, 

уможливлює виклик вказаного методу відразу на всьому пулі / групі 

вказаних акторів 

 

Рис. 3.11. Опис оператора Broadcast. 

 

Варто зазначити, що інші оператори співпадають із мовою Java, 

зокрема – арифметичні, логічні, оператори управління потоком виконання, 
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генерації виключень, виклику функцій, тощо. Виклик методу іншого актора 

синтаксично співпадає із викликом функції у Java. Синтаксис зазначених 

операторів наведено у додатку В. 

Система типів мови Strumok також сумісна із системою типів мови Java 

та включає типи визначених акторів. Окрім того, варто зауважити, що мова 

підтримує параметризовані типи Java (generics). Типи даних, що підтримує 

мова Strumok, наведено на рисунку 3.12. 

 

Рис.3.12. Типи даних мови Strumok 
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Розглянемо детальніше приклад трансляції коду написаного на мові 

Strumok у Java-код. Як було зазначено раніше, обробник повідомлення та 

елементи спільної пам’яті конвертуються у кінцевий автомат на Java. У 

наявній імплементації конвертація відбувається безпосередньо – кожен 

виклик await / звертання до спільної пам’яті перетворюється у новий стан 

автомата. Наприклад: 

Оператор1 

Await Оператор1 

Оператор2 

Await Оператор2 

Оператор3 

перетворюється у такий автомат: 

(Оператор1)->(Оператор2)->(Оператор3) 

За умов, якщо відбувається синхронізація відразу на декілька 

операторів await, то структура автомата змінюється таким чином: 

Оператор1 

Оператор2 

Await (Оператор1, Оператор2) 

Оператор3 

Await Оператор3 

перетворюється у такий автомат: 

(Оператор1)->(Оператор1,Оператор2)->(Оператор3) 

(Оператор2)-^ 

Трансльовані автомати також можна мінімізувати, використовуючи 

стандартні підходи мінімізації кінцевих автоматів. Приклад трансляції 

методів акторів на мові струмок Strumok на мову Java наведено на рисунку 

3.13. 
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Рис.3.13. Приклад коду реалізації акторної моделі на мові Strumok. 

Як бачимо на рисунку, зазначений код визначає абстрактний спосіб 

взаємодії двох акторів й після запуску виведе на екран повідомлення 

“Hi!Hello WorldHello WorldHello World”. Результат трансляції цієї акторної 

програми, наведено у додатку Д. 

 

3.2 Синтез моделі акторів на основі Strumok 

 

Із результатів попередніх розділів видно, що одним із основних 

недоліків класичних мов програмування акторів полягає у підтримці 

спільних даних на рівні акторної моделі. Розроблена технологія Strumok 

уможливлює повну реалізацію моделей акторів із підтримкою 

розподіленості, включаючи механізм реалізації спільних даних. На рисунку 

3.14 представлено систему акторів на основі спільних даних. 
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Рис. 3.14. Система акторів на основі спільних даних 

 

Як видно на рис. 3.14, суцільними стрілками позначено передачу 

повідомлень між акторами, а пунктирними стрілками – зчитування даних із 

спільної пам’яті. 

Нехай актор – це блок, який виконує певні обчислення. При цьому 

множину таких акторів позначимо: 

                                             
p

ccccC ,...,,,
321

= ,                                       (3.1) 

 

де 
p

с  – актор-обчислювальник. Вираз (3.1) становитиме систему акторів.  

Кожен актор-обчислювальник виконує деяку функція 
i

f , на основі 

вибірки даних n : 

 

                                               ),( nfcm
ip

= .                                         (3.2) 

 

Як зазначено вище, існують актори-обчислювальники та актори-обробники. 

Середовище мови Strumok реалізовує метод побудови акторної моделі на 

А 

 

А 
А 

 

А 

 

А 

 

Дані 
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основі обчислювальних вузлів та вузлів – сховищ даних. Зважаючи на це, 

запишемо: 

 

                                      
kj

sssshhhhSHR ,...,,,,...,,,
321321

== ,                (3.3) 

 

де 
j

h  позначає вузол обчислення, а 
k

s  становить вузол сховища даних. 

Систему акторів С у розподіленому просторі даних можна записати у 

вигляді: 

 

         ( ) ( ) RshCcccschRCRCARС
kj

a

y

n

x

a

yk

n

xj
=→→=→→ ,,,,,,)( , (3.4) 

 

де А позначає результат відображення системи акторів С у розподіленому 

просторі даних. 

 

Таким чином, на основі формального представлення системи акторів, 

що складається із множини акторних моделей, будуємо розподілену систему, 

архітектуру якої проілюстрованго на рисунку 3.15 із такими позначеннями: 

A  – основний актор-обробник; 

А – актори-обробники; 

L – актор-маршрутизатор; 

N – актори для роботи з даними 
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Рис. 3.15. Архітектура розподіленої системи на основі моделі акторів 

 

При цьому суцільною стрілкою позначено пересилку задач для 

опрацювання, пунктирною стрілкою – перетворені моделі даних, а 

штрихпунктирною стрілкою – зчитування даних із сховища. Слід зауважити, 

що з метою кращої читабельності рисунка зазначено не всі пунктирні 

стрілки. 

Як було зазначено вище, комунікація між акторами відбувається 

шляхом надсилання повідомлень, а канали, що з’єднують актора-відправника 

та актора-отримувача – це поштові ящики акторів, куди потравляють усі 

відправлені повідомлення. 

Наведемо приклад розробленої програми для реалізації моделі акторів 

та проаналізуємо її: 

 

 

 

 

Система акторів 
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singleton actor Controller { 

 Controller() { 

  this->ping(); 

 } 

 

 message ping(out String pong) { 

  send “Hello!” :pong; 

 }. 

 

Початком програми із застосуванням технології Strumok є визначення 

акторів, їх примірників та спільних даних. Як бачимо із прикладу, перший 

рядок відповідає за визначення актора Controller, який існує в єдиному 

екземплярі. У конструкторі зазначеного актора відправляємо єдине 

повідомлення ping. 

Окремо варто розглянути зазначений екземпляр, що представлено цією 

конструкцією. Всього вводиться 4 типи оголошення акторів. Проаналізуємо 

два найбільш важливих типи. 

Перший найбільш очевидний singleton відповідає за створення одного 

актора в момент ініціалізації акторного посилання. Такий тип посилання 

дозволяє створити зручне співвідношення один до одного, що дуже зручно 

при визначенні глобальних контролерів або менеджерів виконання. 

Другий тип акторного оголошення group дозволяє будувати набір 

акторів заданого типу із контролюючим актором, який, відповідно до 

вказаної логіки диспетчеризації повідомлень (routing в Akka) пересилає 

повідомлення розробленим акторам. 

Тепер розглянемо процедуру оголошення актора Controller. Після 

ключового слова actor і назви слід зазначити перелік всіх методів та полів 

актора. У прикладі показано конструктор без параметрів актора Controller, 

який автоматично викликається при створенні екземпляра актора, прямий 

аналог конструктора класу в Java, який також асинхронно викликає обробник 

повідомлення ping (ключове слово this). Варто звернути увагу на те, що 



87 

 

синтаксис виклику методу актора в Strumok відрізняється від виклику методу 

об'єкта / класу на мові Java застосуванням пари символів ->. Також виклик 

акторного методу відбувається асинхронно і, як результат, повертає множину 

(continuation), яку потім можна використовувати, як для очікування і 

визначення асинхронного порядку, так і для обробки отриманих результатів. 

Розглянемо приклад акторного методу так званого обробника 

повідомлення: 

 

message cycle (int amount, out int res, out string 

exception). 

 

Метод визначає обробника повідомлення cycle із вхідним параметром 

цілочисельного типу amount і результатами на виході: цілочисельний res і 

стрічковий exception. Для визначення вихідного аргументу використовується 

модифікатор out. На відміну від методу об'єкта, акторний метод може 

повертати довільну кількість результатів у вихідні підписки або потоки 

(subscriptions). 

Тіло обробника повідомлень може містити довільну кількість 

інструкцій, з яких слід виділити такі групи: управління потоком 

асинхронного виконання, підтримка загальних даних і прив'язка Strumok до 

Akka і Java. 

Для управління порядком асинхронного виконання у Strumok 

вводиться поняття послідовності (continuation), що запозиченого із мови 

SALSA [93]. Послідовністю означено результат довільної асинхронної 

операції в Strumok. Кожну послідовність можна використовувати в 

подальших інструкціях, як з метою синхронізації, так і для використання 

результату в подальших обчисленнях. Приклад програмного коду акторного 

методу наведено нижче: 
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var cont = actorInstance-> cycle (10); 

await (cont) actorInstance-> cycle (11); 

Фрагмент коду акторного методу відображає виклик акторного методу 

cycle у акторі із ідентифікатором actorInstance, отримана послідовність 

присвоюється ідентифікатору cont, а потім очікується завершення методу 

cycle на основі оператора await. Важливо відзначити, що оператор await є 

допоміжною конструкцією. Наприклад, використання послідовності в якості 

аргументу виклику методу актора чи об'єкта автоматично створює точку 

синхронізації у цьому місці: 

 

var cont = actorInstance->cycle(10); 

actorInstance->cycle(cont.res); 

Окрім того, послідовності підтримують також множинну чи нелінійну 

синхронізацію: 

 

var contA = actorInstance->cycle(10); 

var contB = actorInstance->cycle(11); 

actorInstance->cycle(contA.res + contB.res); 

 

Також для зручності опису довгих лінійних послідовностей 

реалізований оператор >>, який переносить отриману послідовність на 

наступний оператор або блок: 

 

actorInstance-> cycle (10) >> actorInstance-> cycle 

(token.res); 

 

У контексті зазначеного оператора поточна послідовність визначається 

ключовим словом token. При цьому вона повністю еквівалентна визначенню 

послідовності з ім'ям token для першого виклику з використанням її 
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результату. 

Повернення отриманих результатів акторного методу відбувається на 

снові оператора send. Повернення результату не перериває подальшого 

виконання обробника і може бути виконане довільну кількість разів за один 

цикл. Для вказівки вихідної точки призначення використовується семантика: 

<ім'я вихідного аргументу>. Фрагмент коду, що наведено нижче, ілюструє 

використання оператора send для повернення результату у вихідний потік 

result: 

 

actorInstance-> cycle (10) >> send token.res: 

result; 

 

Для опрацювання множинних вихідних аргументів технологія Strumok 

містить оператор асинхронної відповідності on: 

 

actorInstance-> cycle (10) >> { 

    on (r: res) send r: result; 

    on (ex: exception) send "Something is wrong!" : 

Exception; 

} 

 

Оператор відповідності on, як бачимо із наведеного прикладу 

програмного коду, задає асинхронні обробники вихідних аргументів. Кожен 

обробник є повноцінним блоком, що може містити довільну кількість 

інструкцій і захоплювати зовнішні послідовності. 

Розглянемо механізм переривання подальшої обробки повідомлення у 

мові Strumok. Переривання (дострокове або планове) асинхронного 

опрацювання повідомлення є ключовим механізмом системи Strumok, що 

підтримує цілісність програми, завдяки якій можливий збір сміття, існує 
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гарантія коректної роботи методу, а також реалізація механізмів пакетної 

обробки повідомлень. Варто зазначити, що класичні акторні мови не містять 

спеціальних операторів переривання. Проте більш універсальні системи, 

OrcO [81] підтримують дострокове завершення асинхронного методу завдяки 

оператору stop і комбінатора trim, що істотно спрощує написання 

асинхронного коду. Для переривання обробки повідомлення і всіх його 

незавершених гілок в Strumok введено оператор return. Продемонструємо на 

прикладі його використання: 

 

actorInstance->cycle(-1) >> { 

    on (r :res)        send r :result; 

    on (ex :exception) { 

        send “Something is wrong!” :exception; 

        return; 

    } 

} 

 

Вищенаведений приклад відрізняється від останнього тим, що 

перериває подальшу обробку поточного повідомлення після отримання 

відповідного повідомлення на вихідний аргумент exception. В такому 

випадку, навіть, якщо результати на аргументі res поступили, то дальше 

оброблятися не будуть. 

Крім того, варто відзначити, що оператор непрямої підписки subscribe 

хоч і не являється необхідним для повноти контролю потоку виконання, 

проте уможливлює відв'язати одержувачів повідомлення від відправника, що 

підвищує можливість повторного використання коду. Застосування 

оператора subscribe можна описати таким чином: 

 

subscribe actorInstance-> cycle on (r: res) send r: 
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result; 

 

У зазначеному фрагменті показано прив'язку до повернених 

результатів методу cycle, актора actorInstance і, як наслідок, повернення 

результату. Таким чином у технології Strumok сформовано повний набір 

операторів управління асинхронним потоком даних. 

Розглянемо детально проблему спільних даних у мові Strumok. Як було 

зазначено вище, відсутність спільної пам'яті із паралельним доступом є 

суттєвим недоліком при використанні чистої акторної моделі у прикладних 

задачах. Таким чином для оголошення спільної змінної у Strumok 

передбачений модифікатор типу shared: 

 

shared int counter = 0; 

 

Із застосуванням вказаного модифікатора можна оголосити довільну 

спільну змінну на області певного актора. Вимогою до типу змінної є 

реалізація інтерфейсу serializable або ж використання базового типу Java. 

Спільну змінну можна використовувати у будь-якому місці акторного коду. 

При читанні такої змінної система автоматично визначить чи на одному вузлі 

кластера розміщені актори. Якщо так, то виконає паралельне читання, а якщо 

ж ні – відправить повідомлення із запитом значення спільної змінної. 

Для запису значення змінної також буде відправлено повідомлення із 

командою на зміну значення. Для забезпечення синхронізації і заборони 

стану «гонки» під час запису спільної змінної у блоці із декількох команд 

мова Strumok переносить контекст виклику всього синхронного блоку зміни 

даних в анонімний службовий актор спільної змінної. Таким чином всі блоки 

зміни загальної змінної будуть послідовно оброблятися анонімним 

службовим актором, що забезпечує потокобезпеку. 

Прив'язка Strumok до Akka і Java. Так як на виході препроцесора 
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Strumok генерується валідний Java-код, в якому всі сутності реалізовані на 

основі Akka, то важливим аспектом є забезпечення сумісності Strumok та 

Akka, а також можливість виклику розробником інших Java-методів. 

Виклик додаткового Java-методу можливий безпосередньо у коді на 

мові Strumok: 

f.someMethod ( "abc", instance); 

Для оголошення додаткових змінних внутрішнього стану і логіки з Java 

вбудований імпорт статичних методів шляхом оголошення readonly змінних 

в акторах чи локальних змінних в обробниках повідомлень: 

 

readonly MessageGenerator gen = new 

MessageGenerator () 

message init () { 

    this-> executeTasks (gen.generate ()); 

} 

 

З точки зору прив'язки Strumok до Akka то варто виділити дві області: 

конфігурація і функціональність. Щодо функціональності, то технологія 

Strumok повністю реалізує всі базові можливості Akka, в тому числі 

підтримку супервайзерів. Для задання стратегії обробки нештатної ситуації 

введено тип елемента актора catch, в якому на кожен тип помилки можна 

задати свою стратегію. Таким чином реалізується механізм fail-safe 

опрацювання повідомлень у системі Akka. Приклад застосування оператора 

catch зображено у фрагменті коду: 

 

catch (IllegalFormatException ex) {restart; } 

catch (MyCustomException ex) { 

   if (ex.isFatal) { 

       escalate; 
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   } Else { 

       resume; 

   } 

} 

 

Згенеровані за допомогою Strumok актори підтримують конфігурацію 

системи як через стандартний конфігураційний файл Akka, так і за 

допомогою спеціальних анотацій AkkaRoutedPool, AkkaRoutedGroup, 

AkkaActor: 

 

@AkkaRoutedPool (strategy = "RoundRobin", amount = 

4) 

group Producer producers; 

 

Зазначений фрагмент відповідає за оголошення групи акторів producers, 

в якості їх конфігурації задано пул із 4 елементів з типом диспетчеризації 

Round Robin (кожен актор вибирається почергово по колу). Таким самим 

способом можна задати довільний тип диспетчеризації, кількість об'єктів та 

інші специфічні параметри Akka. 

Опишемо детально інструменти організації розподілених обчислень у 

Strumok. Оскільки моделі акторів знаходять найбільше застосування при 

розробці розподілених систем, то важливим аспектом є підтримка 

кластеризації. Із застосуванням вищенаведених анотацій проілюструємо на 

прикладі кластерне розташування для будь-якого актора: 

 

@AkkaActor(location = “127.0.0.1:5302”) 

singleton Controller controller; 

 

На основі зазначеної інструкції або параметра location в анотаціях 
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AkkaRoutedPool, AkkaRoutedGroup для кожного актора можна вказати його 

конфігурацію в Akka-кластері. Надалі таку конфігурацію можна змінити 

шляхом редагування файла application.conf. 

При розгляді механізму спільних даних системи Akka виникає питання 

щодо забезпечення його роботи у кластерному режимі. У технології Strumok 

для цього призначений спеціальний параметр акторних анотацій domain, 

який дозволяє групувати акторів та спільні дані у межах одного вузла 

кластера. При цьому генератор коду транслятора формує коректні посилання 

на спільні дані, як у межах одного вузла кластера, так і між різними вузлами. 

Приклад групування домена спільних даних вузла кластера зображено на 

основі фрагменту коду: 

 

@AkkaShared(domain=”worker”) 

shared bool completed = true; 

@AkkaShared(domain=”worker”) 

shared int counter = 0;  

@AkkaShared(domain=”worker”) 

singleton Controller contrl; 

group Consumer consumers; 

 

Приклад демонструє, як об'єднати декілька спільних даних із актором. 

У результаті актор Controller буде використовувати спеціальну трансльовану 

версію із прямим доступом до змінних completed та counter. У той же час як 

група акторів Consumer буде внутрішньо отримувати доступ до counter і 

completed через службових акторів-посередників. 

 

3.3 Експериментальні дослідження ефективності Strumok для задачі 

ідентифікації акторної моделі із спільним лічильником 
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Оцінку ефективності реалізації механізму спільних даних системи 

Strumok проведено на прикладі задачі синтезу акторної моделі на основі 

спільного лічильника. У результаті експериментальних досліджень 

зафіксовано витрати часу для вирішення задачі генерації N повідомлень L 

акторами за умов, що кожен актор генерує не більше K повідомлень за 

секунду.  

Для порівняння результатів експериментів використано аналог – 

асинхронний фреймворк Vert.x [61]. Vert.x реалізує парадигму асинхронної 

подієвої шини із можливістю підписки на довільні події, що в наближенні до 

зазначеної задачі збігається із можливостями моделі акторів. У той же час 

інструмент Vert.x підтримує механізм спільних даних у системі. 

Вихідний програмний код синтезу моделі акторів для задачі із спільним 

лічильником на основі мови Strumok наведено нижче: 

 

import static Controller.*; 

import static Range.create; 

actor Consumer { 

  readonly ControllerImpl impl; 

  Consumer () { 

    subscribe producers->produce 

      on (t :task) impl.collect(t); 

  } 

} 

actor Producer {   

 readonly ProducerImpl impl; 

message produce(out Task task) {    var tmr = 

Timer->wait(1000); 

   var gen = for (int i:create(0, N)) { 

    if (counter < K)) { 
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      counter++; 

      send impl.gen(counter) :task; 

    }  

    else { 

      completed = true; 

      return; 

    } 

   } 

   await (gen, tmr) { 

    if (!completed) { 

      await this->produce(); 

    } 

   }  

  } 

} 

 singleton actor Controller { 

  @AkkaShared(domain = “w1”) 

  shared bool completed = true; 

  @AkkaShared(domain = “w1”) 

  shared int counter = 0;  

  @AkkaRoutedPool(size=4, domain=“w1”) 

  group Producer producers; 

  @AkkaRoutedPool(size=4, domain=“w1”) 

  group Consumer consumers; 

  readonly ControllerImpl impl; 

  Controller () { 

    this->executeTasks(); 

  }  

  message executeTasks(out string 
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                          notify) { 

        var prod = broadcast        

               producers->produce(); 

    await (prod) { 

 if (completed) { 

   send "OK!"        :notify; 

 } 

 else { 

   send "Smth is :(" :notify; 

 } 

    } 

   } 

 } 

 

Зазначений програмний код демонструє вирішення поставленої задачі. 

У ньому визначається 3 типи акторів Controller, Producer і Consumer. Актор 

Controller містить конструктор і метод executeTasks. Конструктор без 

параметрів, який використовується за замовчуванням при створенні актора, 

викликає метод executeTasks, який за допомогою оператора broadcast 

викликає метод produce у групи акторів Producer і очікує завершення роботи 

методу у всіх акторів за допомогою оператора await.  

Перевіряючи стан вказівника, актор може встановити чи коректно було 

виконано метод. У свою чергу, метод produce запускає таймер на одну 

секунду, задаючи отриману послідовність ідентифікатором tmr, а потім за 

допомогою асинхронного циклу for і вбудованої функції Range.create генерує 

послідовність цілих чисел від одного до N. Для кожного кроку виконується 

перевірка на перевищення розміру згенерованих повідомлень (counter <K). 

Якщо обмеження ще не виконано, то таймер збільшується на одиницю і 

повертається згенероване завдання, інакше прапорець completed приймає 
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значення (true) і обробник повідомлення переривається оператором return. 

Далі виконується очікування таймера і генератора повідомлень в блоці 

await, а також перезапуск повідомлення produce з метою подальшого такту за 

допомогою ключового слова this для звернення до власного екземпляра.  

Актор consumer підписується на результат методу produce не 

безпосередньо, а за допомогою прив'язки subscribe. Кожну отриману задачу 

він обробляє за допомогою внутрішнього методу collect. Окрім того варто 

відзначити, що розміщення акторів Controller і Producer в одному домені w1 

із спільними змінними counter і completed дозволяє ефективно 

використовувати механізм паралельного зчитування. 

На основі фіксованого параметра L=4 та характеристиками 

обчислювальної машини: Intel Core i7 3770K 3.5GHz, 16GB 2133 MHz RAM, 

128 GB SSD виконано 10 тестових прикладів. Результати експериментальних 

досліджень наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати швидкості вирішення задачі і спільним лічильником 

Розмір даних Vert.x Strumok 

K = 10, N = 1000 26.021 с 24.008 с 

K = 1000, N = 10 000 3.142 с 2.262 с 

K = 5000, N = 100 000 6.798 с 4.165 с 

 

Кожен рядок таблиці 3.1 відповідає часу (у секундах) отримання 

розв’язку задачі при зазначених розмірах вхідних даних на основі 

розробленої технології програмування акторних моделей Strumok та 

існуючого фрейворку Vert.x. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про доцільність реалізації 

акторної моделі в системі Akka та ефективної трансляції програми на 
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Strumok у Java-код. За рахунок попередньої трансляції можливе максимальне 

використання статичних класів повідомлень замість замикань для лямбда-

виразів в Vert.x, які характеризуються складністю обчислень, що й 

призводить до виграшу у швидкості отримання результатів. Більше того, 

механізм реалізації спільного лічильника у Strumok забезпечує швидше (на 

понад 2 с.) виконання обчислень відносно Vert.x навіть при великих об’ємах 

даних.  

Варто зауважити, що розроблена мова Strumok, як технологія 

моделювання акторних моделей із забезпеченням асинхронної взаємодії 

повідомлень та спільних даних має суттєві переваги на відміну від класичних 

мов. Наприклад, механізм асинхронного виклику повідомлень та їх очікувань 

реалізовано у концепції await / async в класичних об’єктно-орієнтованих 

мовах, зокрема C # [76], проте зазначений підхід не реалізує повністю 

акторну модель та асинхронність методів об'єкта. 

Існуючі паралельні акторні монітори, що забезпечують паралельний 

доступ до актора, вимагають із додатковими обмеженнями ручного розподілу 

незалежних областей даних у акторі [84]. У мові Strumok це автоматична 

процедура. 

Перспективною також виглядає запропонована модель доменів даних у 

[52], як окремих сховищ даних, які декларують певні правила доступу, на 

основі яких присутня можливість паралельного зчитування. Проте такі 

моделі та середовище їх реалізації, на відміну від технології Strumok, не 

підтримують механізму розподіленості даних. 

Зважаючи на вищеописані переваги розробленої технології 

моделювання акторних моделей при побудові паралельних та розподілених 

систем, у наступному розділі розглянемо перспективність її застосування для 

розв’язування актуальних прикладних задач. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Розроблено та обґрунтовано технологію моделювання акторних 

моделей для розподілених систем із спільною пам’яттю, у якій подано 

інструменти опису акторів, акторні методи та механізми конвертації у Java-

код, що забезпечує типізацію міжакорної взаємодії, підтримку спільних 

даних та вищий ступінь паралелізму, що суттєво зменшує час виконання 

задачі з великим об’ємом вхідних даних. 

2. Розроблено й охарактеризовано граматику мови Strumok й зазначено, 

що на рівні простих операторів вона сумісна із мовою Java, що дозволяє 

використання готових Java-функцій при написанні програми. На верхньому 

рівні мова оперує акторами, кожен з яких декларує повідомлення для 

обробки.  

3. Розроблено алгоритм синтезу акторних моделей на основі технології 

Strumok, що базується на методах системи Akka та мови Java, що забезпечує 

повну реалізацію моделей акторів за рахунок асинхронного обміну 

повідомленнями, механізму підтримки спільних змінних та кластеризації, що 

уможливлює розробку на їх основі розподілених систем. 

4. Розроблено програмне забезпечення на основі побудованої 

технології для розв’язку задач із спільними даними. Проведено апробацію 

цього програмного забезпечення для синтезу акторної моделі, що забезпечує 

швидке розв’язування задачі із спільним лічильником на основі великого 

об’єму даних. Результатами експериментів підтверджено ефективність 

реалізації механізму спільної пам’яті у розробленій мові. 
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РОЗДІЛ 4. 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ STRUMOK ДЛЯ ПОБУДОВИ 

АКТОРНОЇ МОДЕЛІ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЮ ЧАСТОК 

 

При вирішенні задач, що потребують опрацювання великого об’єму 

даних, часто виникає проблема досягнення необхідного результату за 

відповідний обмежений час. Одним із підходів вирішення задач в межах 

зазначених умов – це розподіл усіх необхідних обчислень між декількома 

центрами обробки даних [29, 40]. Проте такий підхід накладає жорсткі 

обмеження на коло виконуваних задач, оскільки неможливе швидке 

перезавантаження комп’ютерів при вирішенні задач на основі різних 

обчислювальних алгоритмів. В той же час недоліками зазначеного підходу є 

високі часові затрати на розробку програми, низька живучість системи при 

наявності центру управління, низька ефективність обчислень у задачах із 

високим ступенем зв’язаності даних [29]. 

У задачах синтезу моделей складних систем на основі великої вибірки 

даних часто використовують градієнтні методи оптимізації, які 

характеризуються деякими обмеженнями щодо вигляду цільової функції, що 

у результаті потребує складних обчислень [33]. Як альтернативу до 

зазначених методів вважають методи випадкового пошуку, зокрема, 

мультиагентні методи інтелектуальної оптимізації, що ґрунтуються на 

моделюванні поведінки живих істот [33, 71]. Зазначені алгоритми не 

потребують початкових наближень та захищені від затримки у локальних 

екстремумах.  

Останнім часом високою популярністю користується алгоритм 

оптимізації на основі методу рою часток [24, 27, 72, 83]. Зазначений метод 

імітує поведінку соціальних живих організмів, наприклад, рою бджіл, що 

досліджують невідоме поле з метою пошуку найкращих умов існування 
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(найкращих джерел їжі) [72, 83]. Варто зазначити, що метод рою часток у 

деяких випадках характеризується труднощами із зміною швидкості часток, 

що призводить до збільшення часових витрат на пошук оптимального 

розв’язку задачі. Зважаючи на це, у цьому розділі дисертаційної роботи 

розглянуто результати застосування акторної моделі, розробленої на основі 

предметно-орієнтованої технології Strumok, для розв’язку задачі оптимізації 

із високою зв’язаністю вхідних даних, враховуючи параметри методу рою 

часток, з метою економії часу на побудову спрощеного оптимального 

рішення. 

Для цього описано процедуру визначення зв’язаних компонентів 

вхідних даних на основі методів акторів, основні параметри методу рою 

часток та наведено результати експериментальних досліджень ефективності 

акторної моделі. 

Результати, описані у цьому розділі, опубліковано у праці [27]. 

 

4.1 Опис процедури визначення зв’язаних компонентів вхідних 

даних 

 

Як зазначено вище, підхід до моделювання акторів MapReduce 

передбачає наявність всіх вхідних параметрів перед початком роботи 

алгоритму MapReduce, тобто алгоритм вимагає задання початкових 

параметрів. Проте такий підхід не є універсальним, оскільки існує клас задач, 

для яких визначення всіх початкових параметрів неможливе. 

Нехай поставлено задачу, описану таким чином: 

 

                                               N
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де V вектор великої розмірності NR . 
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Припустимо, що RRf N :  ( )()( FOfО  ), тобто основна 

обчислювальна складність полягає у знаходженні V. Якщо вектор V відомий, 

то обчислити вираз (3.1) можливо без будь-яких труднощів. 

Масив компонент V представлено функціональною залежністю 

елементів, які можна обчислити ітераційним способом: 

 

                                     
+=
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M
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),(,                          (4.2) 

 

де RRf N →: . 

Як бачимо із (4.2), кожен наступний елемент ітераційної процедури 

залежить від попереднього, що свідчить про залежність вхідних змінних або 

ж про зв’язаність компонентів вхідних даних. Зазначену ітерацію не можна 

представити одним викликом алгоритму MapReduce, оскільки залежність між 

вхідними даними порушує основну вимогу до процедури Map – незалежність 

вхідних даних.  

Однак описану вище ітераційну процедуру обчислення елементів 

масиву можна реалізувати як серію викликів MapReduce-підзадач. У такому 

випадку, якщо обчислення функції f можна представити, як назалежне 

обчислення кожної компоненти вектора 
),( ki

а  із простору даних MR , то задача 

знаходження S в цілому зводиться до ациклічного напрямленого графа із 

глибиною N. При цьому кожен елемент представлятиме задачу процедури 

MapReduce у вигляді: 

 

                                                   )(
),()1,( kiki

afa =
+

,                                                (4.3) 

 

Ni ...1=  для вершин графа із степенем 1 та S=F(V) для крайньої вершини. 
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Поширеним прикладом задачі із зв’язаними компонентами вхідних 

даних є задача оптимізації рою часток, що ґрунтується методі рою часток. 

Зважаючи на це, розглянемо особливості такого методу оптимізації. 

Метод рою часток не вимагає точного значення градієнта функції 

оптимізації й оптимізує функцію на основі популяції можливих результатів, 

так званих часток, та переміщає ці частки у просторі вирішення із 

застосуванням простої формули. Переміщення відбувається за принципом 

найкращого знайденого у просторі рішення, яке постійно змінюється при 

знаходженні частками вигідніших рішень. 

Оскільки метод ґрунтується на ройовій поведінці живих організмів, то 

це уможливлює розробку простого інтуїтивного алгоритму, який на 

початковому етапі забезпечує рівномірне дослідження області рішень, яка 

відповідає поставленій задачі, а потім швидку збіжність до найкращого 

рішення. При цьому кількість часток, що бере участь у пошуку рішень, а 

також обмін інформацією між ними гарантує захищеність алгоритму від 

затримок через локальні екстремуми [19]. 

Схему алгоритму оптимізації на основі методу рою часток зображено 

на рисунку 4.1. Як бачимо на блок-схемі, на початку роботи алгоритму 

вводимо параметри області рішень в N-мірному просторі, якими можуть бути 

– кількість вимірювань (розмір вхідних даних), інтервали зміни параметрів 

задачі, граничні умови, які необхідні для досягнення розв’язку задачі. 

Критеріями зупинки алгоритму можуть бути: максимальна кількість ітерацій, 

обчислення задовільного результату, вихід із алгоритму за відсутності 

кращих результатів протягом багатьох ітерацій, зупинка алгоритму за умов, 

що перша похідна цільової функції f у області навколо частки рівна нулю. 

При ініціалізації рою обчислюється кількість часток, початкові позиції 

часток, їх швидкість, максимальна швидкість часток, вагові коефіцієнти для 

формули швидкості. Кількість часток варіює залежно від кількості 

параметрів задачі.  
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Ключовим поняттям алгоритму є швидкість частки, яка визначається на 

кожному кроці алгоритму, враховуючи такі фактори: інерцію руху частки, 

місцезнаходження точки, яка відповідає найкращому рішенню, що знайшла 

частка, місцезнаходження точки, яка відповідає найкращому із рішень, яку 

знайшов рій на поточний момент часу [15, 19, 21, 22, 24]. При цьому 

швидкість та координати кожної частки на будь-якому кроці оптимізації 

визначаються ітераційним способом.  
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Рис. 4.1 Блок-схема алгоритму рою часток 

Таким чином ітераційно оновлюється набір часток – «рій», які 

поступово наближаються до екстремумів цільової функції, рухаючись із 

певною швидкістю відносно своїх минулих позицій. 

Неважко помітити, що така структура співвідноситься із обчисленням 

масиву залежних елементів і поданням його як ациклічного дерева рішень в 

моделі MapReduce. Слід зазначити, що додатково рій часток вносить ще один 

елемент оптимізації – швидкість руху часток. Кожна частка в рої володіє 

власною швидкістю переміщення 
N

i
Rv  , яка визначає, як змінюються 

координати частки з часом: 

 

                                                       
iii

vaa + ,                                                 (4.4) 

 

де   – деяка одиниця вимірювання швидкості. Зазвичай, це тривалість однієї 

ітерації роботи алгоритму. 

Зважаючи на це, кількість ітерацій роботи алгоритму залежить від 

поточного кращого знайденого екстремуму, що у результаті створює 

додатковий вид залежності між вхідними даними (в рамках ітерацій). 

 

4.2 Акторна модель оптимізації рою часток 

 

Представимо вищезазначений параметр апроксимовано у моделі (4.3). 

Нехай наявний зовнішній параметр системи L, що дозволяє знайти відразу 

наступний елемент ітерації: 
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Із співвідношення (4.5) видно, що при оптимальній оцінці глобального 

екстремуму L, результат можна знайти при дворазовому скороченні кількості 

ітерацій. Таким чином для отримання оптимальної продуктивності методу з 

точки зору проведення паралельних обчислень важливо якомога швидше 

оновлювати значення L.  

У реальних практичних задачах рою часток пришвидшення залежить 

від значення параметрів функції швидкості частки: 
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де )(
),(

tv
ki

 – швидкість і-тої частки у вимірному просторі k (k=1,…,N) у 

поточний момент часу t; 

)(
),(

ta
ki

 – позиція і-ої частки (елемента) у вимірному просторі k; 

)(*

),(
ty

ki
 – найкраща позиція і-ої частки у просторі рішень; 

1
с , 

2
с  – константи пришвидшення, які відповідають за варіювання вагових 

коефіцієнтів швидкості частки; 

),1( k
r , 

),2( k
r  – незалежні випадкові величини із діапазону [0, 1] 

і впливає на стабільність та збіжність алгоритму.  

При цьому  
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Добавимо параметр L в систему ациклічного графа MapReduce і 

акторної моделі. В процесі ітерацій знаходження рою часток, кожне 

обчислення 
),( ki

а  дозволяє оновити оцінку L.  

Оцінимо час синхронізації параметра в різних акторних моделях. На 

основі акторної моделі, параметр L може бути миттєво оновлений для всіх 

акторів, які займаються ітеруванням часток. Нехай маємо конфігурацію із 

одним обчислювальним вузлом. Тоді витрати складуть час на доставку й 

обробку повідомлення всіх акторів. Цей час можна оцінити, як час обробки 

одного значення 
),( ki

а  кожним актором. При наявності механізму спільної 

пам'яті у технології Strumok час оновлення стає суттєво меншим, що 

дозволяє стверджувати про миттєве оновлення, оскільки інші актори будуть 

безпечно звертатися до області спільної пам'яті, яка уможливлює оновлення 

значень за кілька тактів процесорного часу. 

У разі розподіленої конфігурації, час оновлення відповідатиме часу 

затримки всередині кластера, а механізм спільної пам'яті дозволить 

зменшити трафік пересилання й прискорити оновлення в межах кожного 

вузла кластера. 

Якщо у якості акторної моделі розглядати модель MapReduce, то кожен 

елемент Map повинен зберігати всі дані необхідні для обчислення. Таким 

чином оновлення параметра L можливо тільки між ітераціями. За умов 

розподіленої конфігурації час затримки кластера також накладається на 

швидкість оновлення, що свідчить про можливість нехтування цим 

параметром. При цьому варто зауважити, що класична акторна модель 

дозволяє максимально оптимізувати кластерний трафік. 

Загальний час оновлення необхідний для моделі MapReduce можна 

оцінити в залежності від співвідношення кількості пар паралельних вузлів 

або процесорів до кількості часток в ітерації. Якщо співвідношення 

наближається до рівності (при невеликій кількості часток в популяції), то час 
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оновлення для MapReduce дорвнює часу оновлення на основі акторної 

моделі. 

В той же час, за умов великої кількості часток, початкове оновлення 

парметра L при перших обчисленнях 
),( ki

а  не відбудеться до моменту повного 

завершення ітерації. Зазначений випадок призведе до неефективного 

оновлення параметра L для більшості часток в ітерації й до втрати 

властивості пришвидшення, яке досягається оновленням L (у два рази в 

апроксимованому випадку). 

 

 

 

4.3 Експериментальні дослідження ефективності розробленої 

акторної моделі 

 

Розглянемо практичну реалізацію задачі із рою часток на основі 

акторної моделі. Залежно від величини N можна делегувати по одному 

актору на кожен елемент 
i

v . За умов великих значень N кожен актор може 

обробляти певний сегмент значень 
)(

...
lii

vv
+

, що заданий при синтезі акторної 

моделі. У першому більш тривіальному випадку логіку акторів можна 

визначити таким псевдокодом: 

 

Message “Update”: 

      If k == K then send “Compute S” to root with 

Ai and i 

     Else Ai = f(Ai); k = k + 1; send “Update” to 

self 

 

Наведений вище псевдокод дозволяє звернути увагу на те, що 

проміжне значення 
),( ki

а  зберігається в акторі, завдяки чому для виконання 
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кожній ітерації досить лише порожнього повідомлення-тригера. Пересилати 

додаткові дані, в тому числі і між кластером в разі розподіленої архітектури, 

при цьому немає потреби. Крім того, кожен актор оновлюється асинхронно, 

тому додаткового бар'єру на очікування однієї повної ітерації не потрібно.  

У той же час варто зазначити, що на основі методу MapReduce запуск 

кожної ітерації вимагає копіювання вхідних даних, ініціалізації задачі на 

виконавчих вузлах (executors), а також блокування сесії до повного 

завершення ітерації. 

При використанні предметно-орієнтованої технології Strumok задачу 

оптимізації методом рою часток представимо таким чином: 

 

package strumok.pso; 

import strumok.pso.TestFunction; 

actor Particle { 

  actorref GMinimum handler 

  local double minimum 

  local double x 

  local double value 

  local double velocity 

  message update() { 

    var approxG = ~handler.g 

    if (approxG<=handler.threshold) 

    { 

      return 

    } 

    var rp = Random.value 

    var rg = Random.value 

    velocity = velocity * 0.3 + 0.7 * rp * (minimum - 

value) + 1.3 * rg * (approxG - value) 
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    x += velocity 

    value = TestFunction(x) 

    if (value < minimum) { 

        minimum  = value 

    } 

    if (value < approxG) { 

        handler.updateMinimum(value) 

    } 

    update() 

  } 

} 

actor GMinimum { 

  actorref Swarm swarm 

  shared double g 

  shared double threshold 

  message updateMinimum(double newValue) 

  { 

    if (newValue < g) { 

      g = newValue 

      if (g <= threshold) { 

         swarm.complete(g) 

      } 

    } 

  } 

} 

actor Swarm { 

    @AkkaRoutedPool(strategy = 

RoutingStrategy.RoundRobin, size = 1000) 

    actorref Selection<Particle> swarm 
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    actorref GMinimum handler 

    Swarm() { 

      handler = new GMinimum() 

      broadcast swarm.initialize(handler) 

      broadcast swarm.update() 

    } 

    message complete(double result) { 

      println("Result is " - result); 

    } 

} 

 

Даний лістинг програми визначає 3 класи акторів: Swarm – керуючий, 

GlobalMinimum – той, що зберігає поточний глобальний екстремум 

(параметр L в моделі (4.5)), Particle – клас для обчислень в межах ітерації. 

Частки розміщуються в акторному пулі з розміром 1000, який ініціалізується 

початковими значеннями часток, а потім оновлює їх ітераційно до 

досягнення глобального мінімуму, зазначеного threshold. 

Для порівняння наведемо лістинг програми, що реалізує ітерацію 

методу рою часток із використанням моделі MapReduce на основі 

фреймворку Apache Spark: 

 

val minX = 0 

val maxX = 10 

val amount = 1000000 

val startTime = System.currentTimeMillis() 

var particles = 

sc.parallelize(generateParticles(minX, maxX, 

amount)).repartition(8) 
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val globalMinimumValue: Double = 

particles.map(_.localMinimum).min() 

val globalMinimum = new Minimum 

sc.register(globalMinimum, "minimum") 

globalMinimum.add(globalMinimumValue) 

def iterate() = { 

  val g = sc.broadcast(globalMinimumValue) 

  particles = particles.map(p => { 

    val rp = r.nextDouble() 

    val rg = r.nextDouble() 

    var velocity = p.velocity * 0.7 + 0.7 * rp * 

(p.localMinimum - p.current) + 0.3 * rg * (g.value - 

p.current) 

    //handle out of bounds.. 

    if (p.x < minX && velocity < 0 || p.x > maxX && 

velocity > 0) { 

      velocity = -velocity 

    } 

    val x = p.x + velocity 

    val current = f(x) 

    val minimum = if (current < p.localMinimum) 

current else p.localMinimum 

    if (current < g.value) 

globalMinimum.add(current) 

    Particle(x, velocity, current, minimum) 

  }).localCheckpoint() 

  particles.foreach(_ => {}) 

  globalMinimum.value 

} 
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Зазначений код визначає глобальний лічильник globalMinimum, який 

оновлюється між ітераціями, та ітерацію MapReduce, де в Map-частині 

оновлюється значення частки, а частина Reduce опущена. У алгоритмі може 

бути вибір максимуму, реалізація якого тривіальна й може бути опущена в 

тестовій реалізації. Отриманий проміжний екстремум використовується для 

повторних ітерацій. 

Проведено експериментальні дослідження з метою оцінки впливу 

зв’язаності компонентів вхідних даних на ефективність моделі MapReduce та 

акторної моделі на основі предметно-орієнтованої технології Strumok. 

Зважаючи на це, здійснимо оцінку продуктивності моделей на основі 

параметра часу, який затрачено на знаходження часток. 

Слід зауважити, що достовірного значення кількості ітерацій 

алгоритму при оптимізації рою не можливо зафіксувати, зважаючи на велику 

чутливість до параметрів алгоритму та недетермінірованного характеру 

алгоритму в цілому. За основу оцінки продуктивності моделей використано 

час розрахунку 10 мільйонів часток при збільшенні кількості ітерацій. Адже 

складні задачі вимагають більшої кількості ітерацій алгоритму для 

досягнення потрібного результату, тому продуктивність моделі на великих 

кількостях ітерацій дозволяє оцінити продуктивність системи в цілому у 

реальних умовах.  
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Для проведення експериментів використано комп’ютер із такими 

характеристикам: процесор Intel Core i7 3770K 3.5GHz, 16GB 2133 MHz 

RAM, 128 GB SSD. На десяти тестових прикладах отримано усереднені 

результати моделювання на логарифмічній шкалі, що зображено на рисунку 

4.2.  

Рис. 4.2 Продуктивність розробленої моделі акторів та моделі MapReduce на 

основі задачі із зв’язаними компонентами вхідних даних 

 

Як видно із графіку, представленого на рис. 4.2, фреймворк Apache 

Spark неефективний для роботи із довгими ациклічними графами, оскільки на 

1000 ітераціях і більше прискорення акторної моделі більше, ніж у два 

порядки. Акторна модель, що реалізована на основі технології Strumok / 

Akka, спочатку (на малих значенях batched iterations count) локально 
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прискорюється (заповнюючи вільні обчислювальні потоки тестової машини), 

а потім зберігає продуктивність при великих об’ємах даних задачі, а при 

використанні оптимізованого значення, коли кожен актор зберігає одночасно 

кілька часток для оновлення, швидкість роботи моделі стабільна при будь-

якому збільшенні ітерацій, що було зафіксовано при проведенні 

експерименту. 

Зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок, що результати 

перетворення масивів даних на основі моделі MapReduce ефективні, проте за 

умов залежності компонентів вхідних даних класична модель акторів, а 

також акторна модель із спільною пам'яттю уможливлюють отримувати 

суттєві прирости швидкості паралельних обчислень.  

На прикладі задачі оптимізації методом рою часток видно, що на 

певних конфігураціях прискорення акторної моделі може досягати десятків і 

сотень разів, що свідчить про перспективність застосування розробленої 

акторної моделі із застосуванням технології Strumok для розв’язування 

оптимізаційних задач зазначеного типу та розробки і реалізації паралельних 

систем загалом. В той же час зазначений результат свідчить про те, що 

алгоритм паралельних обчисленнь на основі розробленої акторної моделі є 

масштабуючим, оскільки при зростанні кількості процесів забезпечує 

збільшення швидкості паралельних обчислень, зберігаючи при цьому 

відповідний рівень ефективності обчислювальних процесів. 

Варто зауважити, що залишається відкритим питання дослідження 

залежностей між даними для кроку reduce у моделі MapReduce. Це може 

відкрити певний клас задач, які ефективно вирішуються в межах акторної 

моделі або подібних альтернатив. Проте, як видно із наведених вище 

результатів, акторні моделі на основі підходу MapReduce суттєво програють 

у часі в порівнянні із моделями акторів на основі технології Strumok при 

виконанні паралельних обчислень на основі великої вибірки даних. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

1. Описано процедуру визначення зв’язаних компонентів вхідних 

даних. Зазначено, що найбільш поширеною задачею із залежними вхідними 

даними є задача оптимізації рою часток, що ґрунтується на методі рою 

часток. Описано алгоритм оптимізації рою часток, в якому окремі особи 

популяції представлено об’єктами без конкретного розміру, але із певною 

швидкістю. 

2. Розроблено акторну модель для задачі оптимізації рою часток. У 

такій моделі окремими особинами (частками) виступають актори, які 

ітеративним способом обчислюють елементи – рій часток. Зазначено, що 

модель акторів уможливлює миттєве оновлення цільової функції за рахунок 

механізму спільної пам’яті. 

3. Проведено апробацію розробленої акторної моделі для задачі рою 

часток. У результаті порівняльного аналізу застосування для розв’язування 

задачі із зв’язаними компонентами вхідних даних класичної моделі акторів, 

моделі на основі MapReduce та розробленої акторної моделі із застосування 

техногії Strumok підтверджено достовірність отриманих теоретичних 

результатів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну 

задачу розробки гібридної технології Strumok на основі предметно-

орієнтованого підходу для моделювання акторних моделей та застосування 

цих моделей для розробки систем із спільною пам’яттю за умов зв’язаних 

компонентів вхідних даних з метою зменшення часу при обробці великих 

об’ємів даних за рахунок вищого ступеню паралельних обчислень.  

Зважаючи на це, отримано наукові та практичні результати. 

1. Проаналізовано існуючі математичні моделі для розробки 

паралельних та розподілених систем й зазначено, що в основному їх розробка 

вимагає складних обчислювальних процедур, не забезпечують відповідної 

взаємодії та синхронізації потоків даних, що суттєво знижує продуктивність 

паралельних систем. Обґрунтовано доцільність використання для розробки 

великих розподілених систем моделей акторів, у яких за виконання 

паралельних операцій відповідає актор. 

2. Встановлено, що існуючі програмні засоби реалізації акторних 

моделей не враховують усіх особливостей моделей акторів, оскільки 

обмежені в статичній типізації повідомлень та не враховують спільних 

даних. Проте для зменшення часу обробки великих об’ємів даних на основі 

високого ступеню паралелізму в цілому важливим є розробка програмного 

забезпечення, яке б уможливлювало розробку та повну реалізацію акторних 

моделей за умов зв’язаних компонентів вхідних даних. 

3. Розроблено систему моделювання акторів на основі візуального 

підходу Visual Akka, яка забезпечує додатковий рівень абстракції, що, на 

відміну від існуючих, спрощує побудову акторних моделей та забезпечує 

статичну типізацію повідомлень, які опрацьовує актор. 
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4. Розроблено предметно-орієнтовану мову Flow DSL, що є проміжним 

компонентом між Java-кодом та візуальною моделлю акторів, яка за рахунок 

додаткового рівня абстракції здатна описати акторів та їх взаємодію, а також 

забезпечує гнучкість візуальної системи, що суттєво спрощує роботу 

програмістів та аналітиків. 

5. На основі фреймворку Аkka та мови Java розроблено гібридну 

технологію моделювання акторних моделей із спільною пам’яттю, що 

реалізує усі функції системи Akka, містить механізм оголошення спільних 

змінних із паралельним доступом та засоби підтримки кластеризації для 

реалізації розподілених систем. Для уможливлення повної реалізації моделей 

акторів введено поняття акторного методу, що забезпечує типізацію 

міжакторної взаємодії, та послідовності, як результату будь-якої асинхронної 

операції. 

6. За рахунок механізму реалізації спільної пам’яті удосконалено 

акторну модель для розробки паралельних та розподілених систем, яка 

суттєво зменшує час опрацювання великих об’ємів даних, що, залежно від 

конфігурації, становить більше десятка разів, за рахунок вищого ступеню 

паралелізму. 

7. Розроблено акторну модель оптимізації рою часток на основі 

механізму спільних даних, що враховує залежність між вхідними даними. 

Така модель, на відміну від існуючих, уможливлює майже на два порядки 

зменшити час опрацювання великих об’ємів даних, що містять зв’язані 

компоненти. 
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ДОДАТОК А 

Лістинги модулів парсера Flow DSL 

/* 

 * Copyright 2016 Flow Project Team 

 * Vladislav Larin, vlarinmain@gmail.com 

 * Oleg Bantysh, iambantysh@gmail.com 

 * Serhii Biletskyi, shutclare@gmail.com 

 * 

 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the 

"License"); 

 * you may not use this file except in compliance with the 

License. 

 * You may obtain a copy of the License at 

 * 

 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 * 

 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, 

software 

 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" 

BASIS, 

 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express 

or implied. 

 * See the License for the specific language governing 

permissions and 

 * limitations under the License. 

 */ 

grammar Flow; 

options { 

    language = Java; 

} 

// PARSER // 

 

/* Entry point */ 

compilationUnit 

    :   importStatement* actor* 

    ; 

 

/* Imports */ 

importStatement 

    :   'import' (importStatic | importDynamic) ';' 

    ; 

 

importStatic 

    :   'static' 

        '@'? cid 
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        'as' ID 

    ; 

 

importDynamic 

    :   ('@'? cid ('.' STAR)?) 

    ; 

 

/* Annotations */ 

annotation 

    :   '[' ID anargs? ']' 

    ; 

 

anargs 

    :   '(' (anarg ',')* anarg ')' 

    ; 

 

anarg 

    :   ID ':' literal 

    ; 

 

/* Actors */ 

actor 

    :   annotation* 

        scope? 'actor' ID invocation? 

        '{' field* '}' 

    ; 

 

scope 

    :   'singleton' 

    |   'prototype' 

    |   'router' 

    |   'selection' 

    ; 

 

invocation 

    :   'invoke' cid 

    ; 

 

field 

    :   message 

    |   ref 

    |   exception 

    ; 

 

/* References (inner fields) */ 

ref 

    :   annotation* 

        scope cid ID ';' 
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    ; 

 

/* Exception handlers */ 

exception 

    :   annotation* 

        'catch' cid instructions ';' 

    ; 

 

/* Messages */ 

message 

    :   annotation* 

        'message' ID 

        marg         // Input argument 

        ':' 

        (cid | VOID) // Output argument 

        '{' flow* '}' 

    ; 

 

marg 

    :   VOID 

    |   (cid ID) 

    ; 

 

/* Flows */ 

flow 

    :   initial? instructions ';' 

    ; 

 

initial 

    :   'flow' VOID 

    |   'flow' value 

    ; 

 

instructions 

    :   command+ branch* 

    ; 

 

branch 

    :   'on' ID command+ 

    ; 

 

command 

    :   ucommand value 

    |   zcommand; 

 

ucommand 

    :   'send' 

    |   'broadcast' 
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    |   'invoke' 

    |   'store' 

    |   'transform' 

    |   'alter' 

    |   'when' 

    ; 

 

zcommand 

    :   'return' 

    |   'stop' 

    |   'restart' 

    |   'escalate' 

    |   'resume' 

    ; 

 

value 

    :   (cid '(' ((value ',')* value)? ')')         //new object 

(constructor call) 

    |   ID '.' ID                                   //message 

ref/method call 

    |   literal 

    |   ID 

    ; 

 

cid 

    :   ID ('.' ID)* 

    ; 

 

literal 

    :   IntegerLiteral 

    |   FloatingPointLiteral 

    |   CharacterLiteral 

    |   StringLiteral 

    |   BooleanLiteral 

    |   'null' 

    ; 

 

// LEXER // 

 

/* Keywords (JAVA similar) */ 

CATCH     : 'catch'; 

FALSE     : 'false'; 

TRUE      : 'true'; 

VOID      : 'void'; 

IMPORT    : 'import'; 

STATIC    : 'static'; 

RETURN    : 'return'; 
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/* Keywords (Flow specific) */ 

STOP      : 'stop'         {_input.LA(-5) != (int)'@' && 

_input.LA(-5) != (int)'.'}?; 

RESTART   : 'restart'      {_input.LA(-8) != (int)'@' && 

_input.LA(-8) != (int)'.'}?; 

ESCALATE  : 'escalate'     {_input.LA(-9) != (int)'@' && 

_input.LA(-9) != (int)'.'}?; 

RESUME    : 'resume'       {_input.LA(-7) != (int)'@' && 

_input.LA(-7) != (int)'.'}?; 

AS        : 'as'           {_input.LA(-3) != (int)'@' && 

_input.LA(-3) != (int)'.'}?; 

FLOW      : 'flow'         {_input.LA(-5) != (int)'@' && 

_input.LA(-5) != (int)'.'}?; 

ON        : 'on'           {_input.LA(-3) != (int)'@' && 

_input.LA(-3) != (int)'.'}?; 

ACTOR     : 'actor'        {_input.LA(-6) != (int)'@' && 

_input.LA(-6) != (int)'.'}?; 

ROUTER    : 'router'       {_input.LA(-7) != (int)'@' && 

_input.LA(-7) != (int)'.'}?; 

SEND      : 'send'         {_input.LA(-5) != (int)'@' && 

_input.LA(-5) != (int)'.'}?; 

INVOKE    : 'invoke'       {_input.LA(-7) != (int)'@' && 

_input.LA(-7) != (int)'.'}?; 

STORE     : 'store'        {_input.LA(-6) != (int)'@' && 

_input.LA(-6) != (int)'.'}?; 

ALTER     : 'alter'        {_input.LA(-6) != (int)'@' && 

_input.LA(-6) != (int)'.'}?; 

WHEN      : 'when'         {_input.LA(-5) != (int)'@' && 

_input.LA(-5) != (int)'.'}?; 

MESSAGE   : 'message'      {_input.LA(-8) != (int)'@' && 

_input.LA(-8) != (int)'.'}?; 

SINGLETON : 'singleton'    {_input.LA(-10) != (int)'@' && 

_input.LA(-10) != (int)'.'}?; 

PROTOTYPE : 'prototype'    {_input.LA(-10) != (int)'@' && 

_input.LA(-10) != (int)'.'}?; 

SELECTION : 'selection'    {_input.LA(-10) != (int)'@' && 

_input.LA(-10) != (int)'.'}?; 

BROADCAST : 'broadcast'    {_input.LA(-10) != (int)'@' && 

_input.LA(-10) != (int)'.'}?; 

TRANSFORM : 'transform'    {_input.LA(-10) != (int)'@' && 

_input.LA(-10) != (int)'.'}?; 

 

/* Integer literals */ 

IntegerLiteral 

    :   DecimalIntegerLiteral 

    |   HexIntegerLiteral 

    |   OctalIntegerLiteral 

    |   BinaryIntegerLiteral 
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    ; 

 

/* Separators */ 

LPAREN    : '('; 

RPAREN    : ')'; 

LBRACE    : '{'; 

RBRACE    : '}'; 

LBRACK    : '['; 

RBRACK    : ']'; 

SEMI      : ';'; 

COMMA     : ','; 

DOT       : '.'; 

DDOT      : ':'; 

 

// §3.8 Identifiers (must appear after all keywords in the 

grammar) 

ID 

    :   JavaLetter JavaLetterOrDigit* 

    ; 

 

fragment 

JavaLetter 

    :   [a-zA-Z0-9$_] // these are the "java letters or digits" 

below 0x7F 

    |   // covers all characters above 0x7F which are not a 

surrogate 

        ~[\u0000-\u007F\uD800-\uDBFF] 

        {Character.isJavaIdentifierStart(_input.LA(-1))}? 

    |   // covers UTF-16 surrogate pairs encodings for U+10000 

to U+10FFFF 

        [\uD800-\uDBFF] [\uDC00-\uDFFF] 

        

{Character.isJavaIdentifierStart(Character.toCodePoint((char)_in

put.LA(-2), (char)_input.LA(-1)))}? 

    ; 

 

fragment 

JavaLetterOrDigit 

    :   [a-zA-Z0-9$_] // these are the "java letters or digits" 

below 0x7F 

    |   // covers all characters above 0x7F which are not a 

surrogate 

        ~[\u0000-\u007F\uD800-\uDBFF] 

        {Character.isJavaIdentifierPart(_input.LA(-1))}? 

    |   // covers UTF-16 surrogate pairs encodings for U+10000 

to U+10FFFF 

        [\uD800-\uDBFF] [\uDC00-\uDFFF] 
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{Character.isJavaIdentifierPart(Character.toCodePoint((char)_inp

ut.LA(-2), (char)_input.LA(-1)))}? 

    ; 

 

/* Special symbols */ 

STAR:   '*'; 

AT  :   '@'; 

 

/* Whitespaces and comments */ 

LINE_COMMENT 

    :   '//' ~[\r\n]* -> channel(2); 

COMMENT 

    :   '/*' .*? '*/' -> channel(2) 

    ; 

INTENDS 

    :   [ \r\n\t\u000C]+ -> channel(2); 

package flow.services; 

 

import flow.model.Program; 

import flow.parser.FlowErrorListener; 

import flow.parser.FlowLexer; 

import flow.parser.FlowParser; 

import flow.util.Config; 

import org.antlr.v4.runtime.*; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

import static flow.parser.FlowParser.CompilationUnitContext; 

 

public class Loader { 

 

    public static Program parse(String command) throws 

IllegalStateException { 

        CompilationUnitContext ret = recognizeContext(command); 

 

        return Program.fetch(ret); 

    } 

 

    public static List<Token> parseComments(String command) { 

        CharStream commentInput = new ANTLRInputStream(command); 

        TokenStream commentTokens = new CommonTokenStream(new 

FlowLexer(commentInput), Config.WS_CHANNEL); 

        List<Token> comments = new ArrayList<Token>(); 

        while (commentTokens.LA(1) != FlowLexer.EOF) { 

            System.out.println(commentTokens.LT(1)); 

            comments.add(commentTokens.LT(1)); 
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            commentTokens.consume(); 

        } 

 

        return comments; 

    } 

 

    private static CompilationUnitContext 

recognizeContext(String command) throws IllegalStateException { 

        //lexer splits input into tokens 

        CharStream input = new ANTLRInputStream(command); 

        TokenStream tokens = new CommonTokenStream(new 

FlowLexer(input)); 

 

        //parser generates abstract syntax tree 

        FlowParser parser = new FlowParser(tokens); 

 

        FlowErrorListener errors = new FlowErrorListener(); 

        parser.addErrorListener(errors); 

 

        FlowParser.CompilationUnitContext ret = 

parser.compilationUnit(); 

 

        if (!errors.isValid()) { 

            throw new IllegalStateException("Parsing failed due 

to invalid program format!"); 

        } 

 

        return ret; 

    } 

} 

 

 

public class Program implements Node { 

 

    private List<ImportStatement> imports; 

    private List<Actor> actors; 

 

    public static Program create() { 

        return create(null, null); 

    } 

 

    public static Program create(List<Actor> actors) { 

        return create(null, actors); 

    } 

 

    public static Program create(List<ImportStatement> imports, 
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                                 List<Actor> actors) { 

        Program p = new Program(); 

 

        if (actors != null) { 

            p.actors = actors; 

        } 

 

        if (imports != null) { 

            p.imports = imports; 

        } 

 

        return p; 

    } 

 

    public static Program fetch(CompilationUnitContext ctx) { 

        Program p = new Program(); 

 

        if (ctx.actor() != null) { 

            for (int i = 0; i < ctx.actor().size(); i++) { 

                p.actors.add(Actor.fetch(ctx.actor(i))); 

            } 

        } 

 

        if (ctx.importStatement() != null) { 

            for (int i = 0; i < ctx.importStatement().size(); 

i++) { 

                

p.imports.add(ImportStatement.fetch(ctx.importStatement(i))); 

            } 

        } 

 

        return p; 

    } 

 

    protected Program() { 

        actors = new LinkedList<Actor>(); 

        imports = new LinkedList<ImportStatement>(); 

    } 

 

    public String serialize() { 

        return serialize(0, 0); 

    } 

 

    @Override 

    public String serialize(int treeLevel, int intend) { 

        StringBuilder buff = new StringBuilder(); 

        for (int i = 0; i < imports.size(); i++) { 

            buff.append(imports.get(i).serialize(0, 0)); 
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            if (i < imports.size() - 1) { 

                buff.append(Config.LB); 

            } 

        } 

 

        if (imports.size() > 0 && actors.size() > 0) { 

            buff.append(Config.LB).append(Config.LB); 

        } 

 

        for (int i = 0; i < actors.size(); i++) { 

            buff.append(actors.get(i).serialize(0, 0)); 

            if (i < actors.size() - 1) { 

                buff.append(Config.LB).append(Config.LB); 

            } 

        } 

 

        return buff.toString(); 

    } 

 

    public List<Actor> getActors() { 

        return actors; 

    } 

 

    public List<ImportStatement> getImports() { 

        return imports; 

    } 

} 

package flow.model; 

 

import java.util.LinkedList; 

import java.util.List; 

 

import static flow.parser.FlowParser.AnnotationContext; 

 

public abstract class MetaNode implements Node { 

 

    protected List<Annotation> annotations; 

 

    protected MetaNode() { 

        annotations = new LinkedList<Annotation>(); 

    } 

 

    protected void doFetchAnnotations(List<AnnotationContext> 

ctx) { 

        if (ctx != null) { 

            int size = ctx.size(); 

            for (int i = 0; i < size; i++) { 
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                annotations.add(Annotation.fetch(ctx.get(i))); 

            } 

        } 

    } 

 

    public Annotation getAnnotation(String name) { 

        for (Annotation annotation : annotations) { 

            if (annotation.getName().equals(name)) { 

                return annotation; 

            } 

        } 

        throw new IllegalArgumentException(name); 

    } 

 

    public String getStringParam(String annotation, String 

param) { 

        Annotation a = getAnnotation(annotation); 

        for (AnnotationArgument arg : a.getArgs()) { 

            if (arg.getName().equals(param)) { 

                return arg.getLiteral().getBaseValue(); 

            } 

        } 

        throw new IllegalArgumentException(param); 

    } 

 

    public Integer getIntegerParam(String annotation, String 

param) { 

        Annotation a = getAnnotation(annotation); 

        for (AnnotationArgument arg : a.getArgs()) { 

            if (arg.getName().equals(param)) { 

                return arg.getLiteral().getIntegerValue(); 

            } 

        } 

        throw new IllegalArgumentException(param); 

    } 

 

    public Boolean getBoolParam(String annotation, String param) 

{ 

        Annotation a = getAnnotation(annotation); 

        for (AnnotationArgument arg : a.getArgs()) { 

            if (arg.getName().equals(param)) { 

                return arg.getLiteral().getBoolValue(); 

            } 

        } 

        throw new IllegalArgumentException(param); 

    } 

 

    public void setParam(String annotation, String param, String 
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v) { 

        Annotation a = getAnnotation(annotation); 

        for (AnnotationArgument arg : a.getArgs()) { 

            if (arg.getName().equals(param)) { 

                

arg.getLiteral().setBaseValue(Literal.Type.String, v); 

                return; 

            } 

        } 

        throw new IllegalArgumentException(param); 

    } 

 

    public void setParam(String annotation, String param, 

Integer v) { 

        Annotation a = getAnnotation(annotation); 

        for (AnnotationArgument arg : a.getArgs()) { 

            if (arg.getName().equals(param)) { 

                arg.getLiteral().setIntegerValue(v); 

                return; 

            } 

        } 

        throw new IllegalArgumentException(param); 

    } 

    public void setParam(String annotation, String param, 

Boolean v) { 

        Annotation a = getAnnotation(annotation); 

        for (AnnotationArgument arg : a.getArgs()) { 

            if (arg.getName().equals(param)) { 

                arg.getLiteral().setBoolValue(v); 

                return; 

            } 

        } 

        throw new IllegalArgumentException(param); 

    } 

    public List<Annotation> getAnnotations() { 

        return annotations; 

    } 

    @Override 

    public String serialize(int treeLevel, int intend) { 

        StringBuilder buff = new StringBuilder(); 

        for (Annotation ann : annotations) { 

            buff.append(ann.serialize(treeLevel, intend)); 

        } 

 

        return buff.toString(); 

    } 

} 
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Додаток Б 

Грамматика мови Strumok DSL 

/* 

 * Copyright 2016 - 2020 

 * Vladislav Larin, vlarinmain@gmail.com 

 * Oleg Bantysh, iambantysh@gmail.com 

 * 

 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the 

"License"); 

 * you may not use this file except in compliance with the 

License. 

 * You may obtain a copy of the License at 

 * 

 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 * 

 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, 

software 

 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" 

BASIS, 

 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express 

or implied. 

 * See the License for the specific language governing 

permissions and 

 * limitations under the License. 

 */ 

 

grammar Strumok; 

options { 

    language = Java; 

} 

/* Entry point */ 

compilationUnit 

    :   packageDeclaration? importDeclaration* actorDeclaration* 

    ; 
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packageDeclaration 

    :   annotation* 'package' '@'? qualifiedName ';'? 

    ; 

/* Imports */ 

importDeclaration 

    :   'import' importStatic? '@'? qualifiedName ('.' STAR)? 

';'? 

    ; 

importStatic 

    :   'static' 

    ; 

/* Annotations */ 

annotation 

    :   '@' typeType ( '(' ( elementValuePairs | elementValue )? 

')' )? 

    ; 

elementValuePairs 

    :   elementValuePair (',' elementValuePair)* 

    ; 

elementValuePair 

    :   Identifier '=' elementValue 

    ; 

elementValue 

    :   expression 

    |   annotation 

    |   elementValueArrayInitializer 

    ; 

elementValueArrayInitializer 

    :   '{' (elementValue (',' elementValue)*)? '}' 

    ; 

/* Actors */ 

actorDeclaration 

    :   annotation* 

        'actor' Identifier 
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        actorBody 

    ; 

actorBody 

    :   '{' actorBodyDeclaration* '}' 

    ; 

actorBodyDeclaration 

    :   ';' 

    |   fieldDeclaration 

    ; 

/* Declarations */ 

fieldDeclaration 

    :   sharedDeclaration 

    |   readonlyDeclaration 

    |   referenceDeclaration 

    |   messageDeclaration 

    |   constructorDeclaration 

    |   exceptionDeclaration 

    ; 

sharedDeclaration 

    :   annotation* Shared typeType Identifier ('=' 

variableInitializer)? 

    ; 

readonlyDeclaration 

    :   annotation* Final typeType Identifier '=' 

variableInitializer 

    ; 

referenceDeclaration 

    :   annotation* Actorref typeType Identifier 

        // @ActorSelection("hello/world") actorref 

Selection<WorldGreet> greeters; 

        // @ActorRouter("workers", RoutingStrategy.RoundRobin) 

actorref Selection<Worker> workers; 

        // actorref Worker single; 

    ; 
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messageDeclaration 

    :   annotation* 

        'message' Identifier 

        formalParameters 

        block 

    ; 

constructorDeclaration 

    :   annotation* 

        Identifier 

        formalParameters 

        block 

    ; 

exceptionDeclaration 

    :   annotation* 

        'catch' 

        formalParameters 

        block 

    ; 

variableModifier 

    :   'in' 

    |   'out' 

    ; 

formalParameters 

    :   '(' formalParameterList? ')' 

    ; 

formalParameterList 

    :   formalParameter (',' formalParameter)* 

    ; 

formalParameter 

    :   variableModifier? typeType Identifier 

    ; 

typeType 

    :   classOrInterfaceType (ArrayDefinition)* 

    |   primitiveType (ArrayDefinition)* 
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    ; 

classOrInterfaceType 

    :   classOrInterfaceIdentity ('.' classOrInterfaceIdentity 

)* 

    ; 

classOrInterfaceIdentity 

    :   Identifier typeArguments? 

    ; 

primitiveType 

    :   'boolean' 

    |   'char' 

    |   'byte' 

    |   'short' 

    |   'int' 

    |   'long' 

    |   'float' 

    |   'double' 

    ; 

typeArguments 

    :   '<' typeArgument (',' typeArgument)* '>' 

    ; 

typeArgument 

    :   typeType 

    |   Wildcard ((Extends | Super) typeType)? 

    ; 

block 

    :   '{' blockStatement* '}' 

    ; 

blockStatement 

    :   localVariableDeclarationStatement 

    |   statement 

    ; 

localVariableDeclarationStatement 

    :    Final? localVariableDeclaration 
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    ; 

localVariableDeclaration 

    :   typeType Identifier ('=' variableInitializer)? 

    |   Var Identifier '=' variableInitializer 

    ; 

statement 

    :   block 

    |   awaitStatement 

    |   asyncMatchStatement 

    |   asyncFlowStatement 

    |   asyncContinuationStatement 

    |   conditionalStatement 

    |   sendStatement 

    |   throwStatement 

    |   statementExpression 

    |   exceptionResultionStatement 

//  |   'while' parExpression statement 

//  |   'do' statement 'while' parExpression 

    |   returnStatement 

//  |   'break' 

//  |   'continue' 

    |   ';' 

    ; 

awaitStatement 

    :   Await '(' expressionList ')' statement 

    ; 

asyncFlowStatement 

    :   Subscribe expression statement 

    ; 

asyncContinuationStatement 

    :   expression 

        SequenceOperator 

        statement 

    ; 
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asyncMatchStatement 

    :   expression '{' asyncMatchExpression+ '}' 

    |   asyncMatchExpression 

    ; 

conditionalStatement 

    :   'if' parExpression statement ('else' statement)? 

    ; 

sendStatement 

    :   'send' expression? (':' Identifier)? 

    ; 

returnStatement 

    :   'return' 

    ; 

throwStatement 

    :   'throw' expression 

   ; 

forControl 

    :   enhancedForControl 

    |   forInit? ';' expression? ';' forUpdate? 

    ; 

forInit 

    :   localVariableDeclaration 

    |   expressionList 

    ; 

enhancedForControl 

    :   typeType Identifier ':' expression 

    ; 

forUpdate 

    :   expressionList 

    ; 

// EXPRESSIONS 

parExpression 

    :   '(' expression ')' 

    ; 
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expressionList 

    :   expression (',' expression)* 

    ; 

statementExpression 

    :   expression 

    ; 

expression 

    :   primary 

    |   forExpression 

    |   expression '.' Identifier 

    |   expression '.' This 

    |   expression FunctionNameOperator Identifier 

    |   expression asyncMatchExpression 

    |   expression LBRACK expression ']' 

    |   expression LPAREN expressionList? ')' 

    |   'new' creator 

    |   '(' typeType ')' expression 

    |   expression ('++' | '--') 

    |   ('+'|'-'|'++'|'--') expression 

    |   ('~'|'!') expression 

    |   expression ('*'|'/'|'%') expression 

    |   expression ('+'|'-') expression 

//  |   expression ('<' '<' | '>' '>' '>' | '>' '>') expression 

    |   expression ('<=' | '>=' | '>' | '<') expression 

    |   expression InstanceOf typeType 

    |   expression ('==' | '!=') expression 

//  |   expression '&' expression 

//  |   expression '^' expression 

//  |   expression '|' expression 

    |   expression '&&' expression 

    |   expression '||' expression 

//  |   expression '?' expression ':' expression 

    |   <assoc=right> expression 

        (   '=' 
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        |   '+=' 

        |   '-=' 

        |   '*=' 

//      |   '>>=' 

//      |   '>>>=' 

//      |   '<<=' 

        |   '/=' 

//      |   '&=' 

//      |   '|=' 

//      |   '^=' 

        |   '%=' 

        ) 

        expression 

    ; 

primary 

    :   '(' expression ')' 

    |   This 

    |   literal 

    |   Identifier 

    |   Await expression 

    |   Broadcast expression 

    |   typeType '.' Class 

    |   Void '.' Class 

    ; 

asyncMatchExpression 

    :   'on' '(' Identifier ':' Identifier ')' statement 

    ; 

forExpression 

    : 'for' '(' forControl ')' statement 

    ; 

creator 

    :   createdName arrayCreatorRest? arguments 

    ; 

createdName 
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    :   Identifier typeArgumentsOrDiamond? ('.' Identifier 

typeArgumentsOrDiamond?)* 

    |   primitiveType 

    ; 

arrayCreatorRest 

    :   '[' 

        (   ']' ('[' ']')* arrayInitializer 

        |   expression ']' ('[' expression ']')* ('[' ']')* 

        ) 

    ; 

variableInitializer 

    :   arrayInitializer 

    |   expression 

    ; 

arrayInitializer 

    :   '{' (variableInitializer (',' variableInitializer)* 

(',')? )? '}' 

    ; 

typeArgumentsOrDiamond 

    :   '<' '>' 

    |   typeArguments 

    ; 

arguments 

    :   '(' expressionList? ')' 

    ; 

exceptionResultionStatement 

    :   'stop' 

    |   'restart' 

    |   'escalate' 

    |   'resume' 

    ; 

qualifiedName 

    :   Identifier ('.' Identifier)* 

    ; 
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literal 

    :   IntegerLiteral 

    |   FloatingPointLiteral 

    |   CharacterLiteral 

    |   StringLiteral 

    |   BooleanLiteral 

    |   NullLiteral 

    ; 

// LEXER // 

InstanceOf 

    : 'instanceof' 

    ; 

This 

    : 'this' 

    ; 

Wildcard 

    : '?' 

    ; 

ArrayDefinition 

    : '['']' 

    ; 

SequenceOperator 

    : '>' '>' 

    ; 

FunctionNameOperator 

    : ':'':' 

    ; 

 

LambdaOperator 

    : '-' '>' 

    ; 

/* Integer literals */ 

IntegerLiteral 

    :   DecimalIntegerLiteral 
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    |   HexIntegerLiteral 

    |   OctalIntegerLiteral 

    |   BinaryIntegerLiteral 

    ; 

fragment 

DecimalIntegerLiteral 

    :   DecimalNumeral IntegerTypeSuffix? 

    ; 

fragment 

HexIntegerLiteral 

    :   HexNumeral IntegerTypeSuffix? 

    ; 

fragment 

OctalIntegerLiteral 

    :   OctalNumeral IntegerTypeSuffix? 

    ; 

fragment 

BinaryIntegerLiteral 

    :   BinaryNumeral IntegerTypeSuffix? 

    ; 

fragment 

IntegerTypeSuffix 

    :   [lL] 

    ; 

fragment 

DecimalNumeral 

    :   '0' 

    |   NonZeroDigit (Digits? | Underscores Digits) 

    ; 

fragment 

Digits 

    :   Digit (DigitOrUnderscore* Digit)? 

    ; 

fragment 
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Digit 

    :   '0' 

    |   NonZeroDigit 

    ; 

fragment 

NonZeroDigit 

    :   [1-9] 

    ; 

fragment 

DigitOrUnderscore 

    :   Digit 

    |   '_' 

    ; 

fragment 

Underscores 

    :   '_'+ 

    ; 

fragment 

HexNumeral 

    :   '0' [xX] HexDigits 

    ; 

fragment 

HexDigits 

    :   HexDigit (HexDigitOrUnderscore* HexDigit)? 

    ; 

fragment 

HexDigit 

    :   [0-9a-fA-F] 

    ; 

fragment 

HexDigitOrUnderscore 

    :   HexDigit 

    |   '_' 

    ; 
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fragment 

OctalNumeral 

    :   '0' Underscores? OctalDigits 

    ; 

fragment 

OctalDigits 

    :   OctalDigit (OctalDigitOrUnderscore* OctalDigit)? 

    ; 

fragment 

OctalDigit 

    :   [0-7] 

    ; 

fragment 

OctalDigitOrUnderscore 

    :   OctalDigit 

    |   '_' 

    ; 

fragment 

BinaryNumeral 

    :   '0' [bB] BinaryDigits 

    ; 

fragment 

BinaryDigits 

    :   BinaryDigit (BinaryDigitOrUnderscore* BinaryDigit)? 

    ; 

fragment 

BinaryDigit 

    :   [01] 

    ; 

fragment 

BinaryDigitOrUnderscore 

    :   BinaryDigit 

    |   '_' 

    ; 
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// §3.10.2 Floating-Point Literals 

FloatingPointLiteral 

    :   DecimalFloatingPointLiteral 

    |   HexadecimalFloatingPointLiteral 

    ; 

fragment 

DecimalFloatingPointLiteral 

    :   Digits '.' Digits? ExponentPart? FloatTypeSuffix? 

    |   '.' Digits ExponentPart? FloatTypeSuffix? 

    |   Digits ExponentPart FloatTypeSuffix? 

    |   Digits FloatTypeSuffix 

    ; 

fragment 

ExponentPart 

    :   ExponentIndicator SignedInteger 

    ; 

fragment 

ExponentIndicator 

    :   [eE] 

    ; 

fragment 

SignedInteger 

    :   Sign? Digits 

    ; 

fragment 

Sign 

    :   [+-] 

    ; 

fragment 

FloatTypeSuffix 

    :   [fFdD] 

    ; 

fragment 

HexadecimalFloatingPointLiteral 
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    :   HexSignificand BinaryExponent FloatTypeSuffix? 

    ; 

fragment 

HexSignificand 

    :   HexNumeral '.'? 

    |   '0' [xX] HexDigits? '.' HexDigits 

    ; 

fragment 

BinaryExponent 

    :   BinaryExponentIndicator SignedInteger 

    ; 

fragment 

BinaryExponentIndicator 

    :   [pP] 

    ; 

// §3.10.3 Boolean Literals 

BooleanLiteral 

    :   True 

    |   False 

    ; 

// §3.10.4 Character Literals 

CharacterLiteral 

    :   '\'' SingleCharacter '\'' 

    |   '\'' EscapeSequence '\'' 

    ; 

fragment 

SingleCharacter 

    :   ~['\\] 

    ; 

// §3.10.5 String Literals 

StringLiteral 

    :   '"' StringCharacters? '"' 

    ; 

fragment 
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StringCharacters 

    :   StringCharacter+ 

    ; 

fragment 

StringCharacter 

    :   ~["\\] 

    |   EscapeSequence 

    ; 

// §3.10.6 Escape Sequences for Character and String Literals 

fragment 

EscapeSequence 

    :   '\\' [btnfr"'\\] 

    |   OctalEscape 

    |   UnicodeEscape 

    ; 

fragment 

OctalEscape 

    :   '\\' OctalDigit 

    |   '\\' OctalDigit OctalDigit 

    |   '\\' ZeroToThree OctalDigit OctalDigit 

    ; 

fragment 

UnicodeEscape 

    :   '\\' 'u' HexDigit HexDigit HexDigit HexDigit 

    ; 

fragment 

ZeroToThree 

    :   [0-3] 

    ; 

// §3.10.7 The Null Literal 

NullLiteral 

    :   'null' 

    ; 

/* Keywords (JAVA similar) */ 
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Class     : 'class'; 

Catch     : 'catch'; 

Throw     : 'throw'; 

False     : 'false'; 

True      : 'true'; 

Void      : 'void'; 

Final     : 'final'; 

Import    : 'import'; 

Static    : 'static'; 

Super     : 'super'; 

Extends   : 'extends'; 

Return    : 'return'; 

Package   : 'package'; 

/* Keywords (Strumok specific) */ 

In        : 'in'           {_input.LA(-3) != (int)'@' && 

_input.LA(-3) != (int)'.'}?; 

Out       : 'out'          {_input.LA(-4) != (int)'@' && 

_input.LA(-4) != (int)'.'}?; 

Var       : 'var'          {_input.LA(-4) != (int)'@' && 

_input.LA(-4) != (int)'.'}?; 

Stop      : 'stop'         {_input.LA(-5) != (int)'@' && 

_input.LA(-5) != (int)'.'}?; 

Send      : 'send'         {_input.LA(-5) != (int)'@' && 

_input.LA(-5) != (int)'.'}?; 

Restart   : 'restart'      {_input.LA(-8) != (int)'@' && 

_input.LA(-8) != (int)'.'}?; 

Escalate  : 'escalate'     {_input.LA(-9) != (int)'@' && 

_input.LA(-9) != (int)'.'}?; 

Resume    : 'resume'       {_input.LA(-7) != (int)'@' && 

_input.LA(-7) != (int)'.'}?; 

On        : 'on'           {_input.LA(-3) != (int)'@' && 

_input.LA(-3) != (int)'.'}?; 

Actor     : 'actor'        {_input.LA(-6) != (int)'@' && 

_input.LA(-6) != (int)'.'}?; 



160 

 

Await     : 'await'        {_input.LA(-6) != (int)'@' && 

_input.LA(-6) != (int)'.'}?; 

Message   : 'message'      {_input.LA(-8) != (int)'@' && 

_input.LA(-8) != (int)'.'}?; 

Shared    : 'shared'       {_input.LA(-7) != (int)'@' && 

_input.LA(-7) != (int)'.'}?; 

//Readonly  : 'readonly'     {_input.LA(-9) != (int)'@' && 

_input.LA(-9) != (int)'.'}?; 

Actorref  : 'actorref'     {_input.LA(-9) != (int)'@' && 

_input.LA(-9) != (int)'.'}?; 

Broadcast : 'broadcast'    {_input.LA(-10) != (int)'@' && 

_input.LA(-10) != (int)'.'}?; 

Subscribe : 'subscribe'    {_input.LA(-10) != (int)'@' && 

_input.LA(-10) != (int)'.'}?; 

/* Separators */ 

LPAREN    : '('; 

RPAREN    : ')'; 

LBRACE    : '{'; 

RBRACE    : '}'; 

LBRACK    : '['; 

RBRACK    : ']'; 

SEMI      : ';'; 

COMMA     : ','; 

DOT       : '.'; 

DDOT      : ':'; 

// §3.8 Identifiers (must appear after all keywords in the 

grammar) 

Identifier 

    :   JavaLetter JavaLetterOrDigit* 

    ; 

fragment 

JavaLetter 

    :   [a-zA-Z0-9$_] // these are the "java letters or digits" 

below 0x7F 
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    |   // covers all characters above 0x7F which are not a 

surrogate 

        ~[\u0000-\u007F\uD800-\uDBFF] 

        {Character.isJavaIdentifierStart(_input.LA(-1))}? 

    |   // covers UTF-16 surrogate pairs encodings for U+10000 

to U+10FFFF 

        [\uD800-\uDBFF] [\uDC00-\uDFFF] 

{Character.isJavaIdentifierStart(Character.toCodePoint((char)_in

put.LA(-2), (char)_input.LA(-1)))}? 

    ; 

fragment 

JavaLetterOrDigit 

    :   [a-zA-Z0-9$_] // these are the "java letters or digits" 

below 0x7F 

    |   // covers all characters above 0x7F which are not a 

surrogate 

        ~[\u0000-\u007F\uD800-\uDBFF] 

        {Character.isJavaIdentifierPart(_input.LA(-1))}? 

    |   // covers UTF-16 surrogate pairs encodings for U+10000 

to U+10FFFF 

        [\uD800-\uDBFF] [\uDC00-\uDFFF] 

{Character.isJavaIdentifierPart(Character.toCodePoint((char)_inp

ut.LA(-2), (char)_input.LA(-1)))}? 

    ; 

/* Special symbols */ 

STAR:   '*'; 

AT  :   '@'; 

/* Whitespaces and comments */ 

LINE_COMMENT 

    :   '//' ~[\r\n]* -> channel(2); 

COMMENT 

    :   '/*' .*? '*/' -> channel(2) 

    ; 

INDENTS 
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    :   [ \r\n\t\u000C]+ -> channel(2); 

 

Додаток В 

Граматика операторів мови Strumok 

 

conditionalStatement 

    :   'if' parExpression statement ('else' statement)? 

    ; 

 

returnStatement 

    :   'return' 

    ; 

 

throwStatement 

    :   'throw' expression 

    ; 

 

forControl 

    :   enhancedForControl 

    |   forInit? ';' expression? ';' forUpdate? 

    ; 

 

forInit 

    :   localVariableDeclaration 

    |   expressionList 

    ; 

 

enhancedForControl 

    :   typeType Identifier ':' expression 

    ; 

 

forUpdate 

    :   expressionList 

    ; 

 

// EXPRESSIONS 

parExpression 

    :   '(' expression ')' 

    ; 

 

expressionList 

    :   expression (',' expression)* 

    ; 

 

statementExpression 
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    :   expression 

    ; 

 

expression 

    :   primary 

    |   forExpression 

    |   expression '.' Identifier 

    |   expression '.' This 

    |   expression FunctionNameOperator Identifier 

    |   expression asyncMatchExpression 

    |   expression LBRACK expression ']' 

    |   expression LPAREN expressionList? ')' 

    |   'new' creator 

    |   '(' typeType ')' expression 

    |   expression ('++' | '--') 

    |   ('+'|'-'|'++'|'--') expression 

    |   ('~'|'!') expression 

    |   expression ('*'|'/'|'%') expression 

    |   expression ('+'|'-') expression  

    |   expression ('<=' | '>=' | '>' | '<') expression 

    |   expression InstanceOf typeType 

    |   expression ('==' | '!=') expression 

    |   expression '&' expression 

    |   expression '^' expression 

    |   expression '|' expression 

    |   expression '&&' expression 

    |   expression '||' expression 

    |   expression '?' expression ':' expression 

    |   <assoc=right> expression 

        (   '=' 

        |   '+=' 

        |   '-=' 

        |   '*=' 

        |   '/=' 

        |   '&=' 

        |   '|=' 

        |   '^=' 

        |   '%=' 

        ) 

        expression 

    ; 

 

primary 

    :   '(' expression ')' 

    |   This 

    |   literal 

    |   Identifier 
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    |   Await expression  

    |   typeType '.' Class 

    |   Void '.' Class 

    ; 

 

forExpression 

    : 'for' '(' forControl ')' statement 

    ; 

 

creator 

    :   createdName arrayCreatorRest? arguments 

    ; 

 

createdName 

    :   Identifier typeArgumentsOrDiamond? ('.' Identifier 

typeArgumentsOrDiamond?)* 

    |   primitiveType 

    ; 

 

arrayCreatorRest 

    :   '[' 

        (   ']' ('[' ']')* arrayInitializer 

        |   expression ']' ('[' expression ']')* ('[' ']')* 

        ) 

    ; 

 

variableInitializer 

    :   arrayInitializer 

    |   expression 

    ; 

 

arrayInitializer 

    :   '{' (variableInitializer (',' variableInitializer)* 

(',')? )? '}' 

    ; 

 

typeArgumentsOrDiamond 

    :   '<' '>' 

    |   typeArguments 

    ; 

 

arguments 

    :   '(' expressionList? ')' 

    ; 
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Додаток Д 

Результат трансляції програми Strumok на Java 

 

class WorldGreeter extends UntypedActor { 

    public static final class GreetWorld$Actor extends 

UntypedActor { 

        public static final class Creator implements 

akka.japi.Creator<GreetWorld$Actor> { 

            private final ActorRef $sender; 

            private final GreetWorld $message; 

            private final ActorSelection prefixLocator; 

 

            public Creator(ActorRef $sender, GreetWorld 

$message, ActorSelection prefixLocator) { 

                this.$sender = $sender; 

                this.$message = $message; 

                this.prefixLocator = prefixLocator; 

            } 

 

            @Override 

            public GreetWorld$Actor create() throws Exception { 

                return new GreetWorld$Actor($sender, $message, 

prefixLocator); 

            } 

        } 

 

        private final ActorRef $sender; 

        private final GreetWorld $message; 

        private final ActorSelection prefixLocator; 

 

        private short $state; 

        private Object slot$s$0; 

        private Object slot$s$1; 

 

        private GreetWorld$Actor(ActorRef $sender, GreetWorld 

$message, ActorSelection prefixLocator) { 

            this.$sender = $sender; 

            this.$message = $message; 

            this.prefixLocator = prefixLocator; 

        } 

 

        @Override 

        public void preStart() throws Exception { 

            getSelf().tell(new GreetWorld$Self$GetGreeting(), 
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getSelf()); 

            prefixLocator.tell(new 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix(getContext().pare

nt()), getSelf()); 

        } 

 

        @Override 

        public void onReceive(Object o) throws Exception { 

            if (o instanceof GreetWorld$Self$GetGreeting$) { 

                GreetWorld$Self$GetGreeting$ c$0 = 

(GreetWorld$Self$GetGreeting$)o; 

                if ($state != 0 && $state != 2) return; 

                slot$s$0 = c$0.greeting; 

            } else if (o instanceof 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$) { 

                GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$ 

c$1 = (GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$)o; 

                if ($state != 0 && $state != 1) return; 

                slot$s$1 = c$1.prefix; 

            } else if (o instanceof 

GreetWorld$Self$GetGreeting$Completed) { 

                if ($state != 0 && $state != 2) return; 

                if ($state == 0) $state = 1; 

                else if ($state == 2) $state = 3; 

            } else if (o instanceof 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$Completed) { 

                if ($state != 0 && $state != 1) return; 

                if ($state == 0) $state = 2; 

                else if ($state == 1) $state = 3; 

            } 

 

            if ($state == 3) { 

                System.out.println($message.getPrefix() + 

(String)slot$s$1 + ((SetValueMessage)slot$s$0).getValue()); 

 

                $sender.tell($message.respondCompleted(), 

getContext().parent()); 

                getContext().stop(getSelf()); 

                return; 

            } 

        } 

    } 

 

    public interface GetGreeting extends CompletableMessage { 

        Serializable respondWithGreeting(SetValueMessage 

greeting); 

    } 
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    public interface GreetWorld extends CompletableMessage { 

        String getPrefix(); 

    } 

 

    public interface Dispatch$HelloMessage extends 

DispatchReadonlyMessage<SetValueMessage>, CompletableMessage, 

ExceptionMessage {} 

    public interface Dispatch$K extends 

DispatchSharedMessage<Integer>, CompletableMessage, 

ExceptionMessage {} 

 

    public static final class 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix implements 

GreetPrefixGenerator.GetGreetPrefix { 

        private final ActorRef greeter; 

 

        public 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix(ActorRef greeter) 

{ 

            this.greeter = greeter; 

        } 

 

        @Override 

        public ActorRef getGreeter() { 

            return greeter; 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondWithPrefix(String prefix) { 

            return new 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$(prefix); 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondCompleted() { 

            return new 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$Completed(); 

        } 

    } 

 

    public static final class 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$ implements 

Serializable { 

        private final String prefix; 

 

        public 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$(String prefix) { 

            this.prefix = prefix; 
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        } 

    } 

 

    public static final class 

GreetWorld$GreetPrefixGenerator$GetGreetPrefix$Completed 

implements Serializable {} 

 

    public static final class GreetWorld$Self$GetGreeting 

implements GetGreeting { 

        @Override 

        public Serializable respondCompleted() { 

            return new GreetWorld$Self$GetGreeting$Completed(); 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondWithGreeting(SetValueMessage 

greeting) { 

            return new GreetWorld$Self$GetGreeting$(greeting); 

        } 

    } 

 

    public static final class GreetWorld$Self$GetGreeting$ 

implements Serializable { 

        private final SetValueMessage greeting; 

 

        public GreetWorld$Self$GetGreeting$(SetValueMessage 

greeting) { 

            this.greeting = greeting; 

        } 

    } 

 

    public static final class 

GreetWorld$Self$GetGreeting$Completed implements Serializable {} 

 

    private int k; 

    private SetValueMessage helloMessage; 

    private ActorSelection prefixLocator; 

 

    @Override 

    public void preStart() throws Exception { 

        k = 0; 

        helloMessage = new SetValueMessage("Hello World"); 

        prefixLocator = 

context().actorSelection("/root/locator"); 

 

        getSelf().tell(new GreetWorld() { 

            @Override 

            public String getPrefix() { 
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                return "Hi"; 

            } 

 

            @Override 

            public Serializable respondCompleted() { 

                return null; 

            } 

        }, ActorRef.noSender()); 

    } 

 

    @Override 

    public void onReceive(Object o) throws Exception { 

        if (o instanceof GreetWorld) { 

            GreetWorld m$0 = (GreetWorld)o; 

            getContext().actorOf(Props.create(new 

GreetWorld$Actor.Creator(getSender(), m$0, prefixLocator))); 

        } else if (o instanceof GetGreeting) { 

            GetGreeting m$1 = (GetGreeting)o; 

            

getSender().tell(m$1.respondWithGreeting(helloMessage), 

getSelf()); 

            getSender().tell(m$1.respondCompleted(), getSelf()); 

            return; 

        } else if (o instanceof Dispatch$HelloMessage) { 

            Dispatch$HelloMessage m$2 = 

(Dispatch$HelloMessage)o; 

            try { 

                m$2.processDispatched(helloMessage); 

                Serializable r$1 = m$2.respondCompleted(); 

                if (r$1 != null) { getSender().tell(r$1, 

getSelf()); } 

            } catch (Exception e) { 

                Serializable r$1 = m$2.respondException(e); 

                if (r$1 != null) { getSender().tell(r$1, 

getSelf()); } 

            } 

        } else if (o instanceof Dispatch$K) { 

            Dispatch$K m$3 = (Dispatch$K) o; 

            try { 

                k = m$3.processDispatched(k); 

                Serializable r$1 = m$3.respondCompleted(); 

                if (r$1 != null) { getSender().tell(r$1, 

getSelf()); } 

            } catch (Exception e) { 

                Serializable r$1 = m$3.respondException(e); 

                if (r$1 != null) { getSender().tell(r$1, 

getSelf()); } 

            } 
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        } 

    } 

} 

 

final class GreetPrefixGenerator extends UntypedActor { 

    public static final class GetGreetPrefix$Actor extends 

UntypedActor { 

        public static final class Creator implements 

akka.japi.Creator<GetGreetPrefix$Actor> { 

            private final ActorRef $sender; 

            private final GetGreetPrefix $message; 

 

            public Creator(ActorRef $sender, GetGreetPrefix 

$message) { 

                this.$sender = $sender; 

                this.$message = $message; 

            } 

 

            @Override 

            public GetGreetPrefix$Actor create() throws 

Exception { 

                return new GetGreetPrefix$Actor($sender, 

$message); 

            } 

        } 

 

        private final ActorRef $sender; 

        private final GetGreetPrefix $message; 

 

        private short $state; 

        private Object slot$s$0; 

        private List<Object> slot$m$0; 

 

        public GetGreetPrefix$Actor(ActorRef $sender, 

GetGreetPrefix $message) { 

            this.$sender = $sender; 

            this.$message = $message; 

        } 

 

        @Override 

        public void preStart() throws Exception { 

            $message.getGreeter().tell(new 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$0(), getSelf()); 

        } 

 

        @Override 

        public void onReceive(Object o) throws Exception { 

            if (o instanceof GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$0$) { 



171 

 

                $message.getGreeter().tell(new 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting((short)0), getSelf()); 

                $message.getGreeter().tell(new 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting((short)1), getSelf()); 

            } else if (o instanceof 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$) { 

                GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$ c$0 = 

(GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$)o; 

                if (c$0.index != 0 && c$0.index != 1) return; 

                if (c$0.index == 0 && $state != 0 && $state != 

2) return; 

                if (c$0.index == 1 && $state != 0 && $state != 

1) return; 

                if (c$0.index == 0) { 

                    if (slot$m$0 == null) slot$m$0 = new 

LinkedList<>(); 

                    slot$m$0.add(c$0.greeting); 

                } else if (c$0.index == 1) slot$s$0 = 

c$0.greeting; 

            } else if (o instanceof 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$Completed) { 

                

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$Completed c$1 = 

(GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$Completed)o; 

                if (c$1.index != 0 && c$1.index != 1) return; 

                if (c$1.index == 0 && $state != 0 && $state != 

2) return; 

                if (c$1.index == 1 && $state != 0 && $state != 

1) return; 

                if (c$1.index == 0 && $state == 0) $state = 1; 

                else if (c$1.index == 0 && $state == 2) $state = 

3; 

                else if (c$1.index == 1 && $state == 0) $state = 

2; 

                else if (c$1.index == 1 && $state == 1) $state = 

3; 

            } else if (o instanceof 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$1$) { 

                $sender.tell($message.respondCompleted(), 

getContext().parent()); 

                getContext().stop(getSelf()); 

                return; 

            } 

 

            if ($state == 3) { 

                

$sender.tell($message.respondWithPrefix(((SetValueMessage)slot$m

$0.get(0)).getValue() 
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                        + 

((SetValueMessage)slot$s$0).getValue().toString()),getContext().

parent()); 

                $message.getGreeter().tell(new 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$1(), getSelf()); 

            } 

        } 

    } 

 

    public interface GetGreetPrefix extends CompletableMessage { 

        ActorRef getGreeter(); 

        Serializable respondWithPrefix(String prefix); 

    } 

 

    public static final class GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$0 

implements WorldGreeter.Dispatch$K { 

        @Override 

        public Integer processDispatched(Integer k) { 

            if (k > 0) { 

                System.out.println("Prefix was send once!"); 

            } 

 

            return k; 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondException(Exception cause) { 

            return null; 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondCompleted() { 

            return new GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$0$(); 

        } 

    } 

    public static final class GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$0$ 

implements Serializable {} 

 

    public static final class GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$1 

implements WorldGreeter.Dispatch$K { 

        @Override 

        public Integer processDispatched(Integer k) { 

            return k + 1; 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondException(Exception cause) { 

            return null; 
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        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondCompleted() { 

            return new GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$1$(); 

        } 

    } 

    public static final class GetGreetPrefix$WorldGreeter$K$1$ 

implements Serializable {} 

 

    public static final class 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting implements 

WorldGreeter.GetGreeting { 

        private short index; 

 

        public GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting(short 

index) { 

            this.index = index; 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondWithGreeting(SetValueMessage 

greeting) { 

            return new 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$(index, greeting); 

        } 

 

        @Override 

        public Serializable respondCompleted() { 

            return new 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$Completed(index); 

        } 

    } 

 

    public static final class 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$ implements Serializable 

{ 

        private short index; 

        private final SetValueMessage greeting; 

 

        public GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$(short 

index, SetValueMessage greeting) { 

            this.index = index; 

            this.greeting = greeting; 

        } 

    } 

 

    public static final class 
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GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$Completed implements 

Serializable { 

        private short index; 

 

        public 

GetGreetPrefix$WorldGreeter$GetGreeting$Completed(short index) { 

            this.index = index; 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onReceive(Object o) throws Exception { 

        if (o instanceof GetGreetPrefix) { 

            GetGreetPrefix m$0 = (GetGreetPrefix)o; 

            getContext().actorOf(Props.create(new 

GetGreetPrefix$Actor.Creator(getSender(), m$0))); 

        } 

    } 

} 

 

 


