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Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń modułów biorą-
cych udział w systemie filtracji
DFM – (ang. Data Flow Manager) - Aplikacja, wykonywana na kom-

puterze PC, zarządzajaca rozdziałem przypadków, zaakcepto-
wanych na poziomie LVL2, pomiędzy procesy scalające SFI

EF – (ang. Event Filter) - Trzeci poziom systemu filtracji
EFD – (ang. Event Filter Deamon) - Aplikacja, wykonywana na kom-

puterze PC, pobierająca scalone dane przypadków do analizy
na poziomie EF

LV L1 – Pierwszy poziom systemu filtracji
LV L2 – Drugi poziom systemu filtracji
L2PU – (ang. L2 Processing Unit) - Aplikacja wykonywana na kompu-

terze PC, wykonująca algorytmy filtracji i podejmująca decy-
zję o przydatności przypadku do dalszej analizy na poziomie
trzecim

L2RH – (ang. L2 Resource Handler) - Aplikacja, wykonywana na kom-
puterze PC, przechowująca i udostępniająca dane pośrednich
obliczeń uzyskanych w czasie pracy L2PU

L2SV – (ang. L2 Supervisor) - Aplikacja, wykonywana na komputerze
PC, zarządzająca rozdziałem przypadków dla aplikacji wyko-
nujących algorytmy filtracji L2PU

PT – (ang. Processing Task) - Aplikacja, wykonywana na kompute-
rze PC, wykonująca algorytmy filtracji na poziomie EF i po-
dejmująca decyzję o zapisie przypadku na trwałym nośniku

ROB – (ang. ReadOut Buffer) - Bufory danych zainstalowane na kar-
tach PCI komputerów ROS. Dane oczekują w nich na decyzję
LVL2

ROBIN – Karta PCI umieszczona w komputerach PC (ROS), na której
zainstalowane są trzy bufory ROB

ROD – (ang. ReadOut Driver) - Moduły elektroniczne, które otrzy-
mują od elektroniki czołowej dane przypadków zaakceptowa-
nych przez LVL1. Dokonują scalania i formatowania danych,
które następnie przesyłają do kart ROBIN

ROIB – (ang. RoI Builder) - Moduły elektroniczne wraz z oprogra-
mowaniem pośredniczące w przekazywaniu informacji o przy-
padku od LVL1 do LVL2

ROS – (ang. ReadOut System) - Aplikacja, wykonywana na kompute-
rze PC, zarządzająca dostępem do danych zmagazynowanych
w buforach ROB

SFI – (ang. Subfarm Interface) - Aplikacja, wykonywana na kompu-
terze PC, dokonująca scalania danych przypadku zaakcepto-
wanego na poziomie LVL2
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SFO – (ang. Subfarm Output) - Aplikacja, wykonywana na kompu-
terze PC, dokonująca zapisu na trwałym nośniku przypadków
zaakceptowanych przez system filtracji

TTC – System dystrybucji sygnałów zegara, decyzji pierwszego po-
ziomu oraz innych sygnałów kontrolnych od centralnego pro-
cesora do modułów elektroniki czołowej
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1 Wprowadzenie
Przedmiotem tej pracy jest system filtracji przypadków dokonywanej w eksperymentach
fizyki wysokich energii w trakcie zbierania danych. Celem zaś jest przedstawienie metody
projektowania takich systemów w oparciu o oryginalne sposoby modelowania systemów
czasu rzeczywistego w domenie zdarzeń dyskretnych. Metoda ta powinna pozwalać na
optymalne rozmieszczenie zasobów projektowanej architektury systemu. A jednym z jej
najważniejszych zadań i wyzwań jest ocena skalowalności proponowanej architektury,
której ostateczna wersja robocza jest wielokrotnym (nawet z czynnikiem kilkadziesiąt)
rozszerzeniem testowanego prototypu.

Metoda sprawdziła się w procesie budowy sparametryzowanego modelu architektury
systemu filtracji i akwizycji danych, który projektowałem dla eksperymentu ATLAS [1]
na akceleratorze LHC [2] w CERN.

Ewolucja eksperymentów fizyki wysokich energii stymulowana badaniem materii w
coraz mniejszej skali wymaga używania coraz krótszych fal - czyli o coraz wyższej czę-
stotliwości, a to oznacza cząstek o większej energii. Długość fali de Broglie’a cząstki
o energii 14 TeV planowanej dla akceleratora LHC wynosi 2 ∗ 10−19 m, co odpowiada
0,0001 skali protonu. Jeśli kwarki, z których zbudowane są protony, mają rozmiary nieco
większe od długości fali, to LHC powinien umożliwić zaobserwowanie ich rozmiarów.

Ze wzrostem energii zderzeń pojawiają się nowe procesy o przekrojach czynnych
(prawdopodobieństwie wystąpienia procesu) od kilku do kilkunastu rzędów wielkości
mniejszych od przekrojów czynnych dobrze poznanych oddziaływań typu minimum bias.
Aby w rozsądnym czasie trwania eksperymentu zebrać statystycznie ważną próbkę no-
wych procesów konieczne jest zwiększanie częstotliwości oddziaływań, które osiąga się
poprzez wzrost świetlności akceleratorów. Świetlność, wyrażaną liczbą cząstek w wiąz-
kach na jednostkę powierzchni w jednostce czasu, można zwiększać poprzez zwiększanie
liczby cząstek w wiązkach, zmniejszanie pola przekroju wiązek w miejscach przecięć lub
przez zwiększanie częstotliwości zderzeń. W przypadku akceleratora LHC zderzającego
wiązki protonów krążące w przeciwnych kierunkach w podziemnym tunelu o obwodzie
27 km projektowana nominalna świetlność wynosi 1034cm−2s−1. Uzyskuje się ją grupu-
jąc cząstki wiązek w paczki oraz wypełniając paczki 1011 protonami, ogniskując wiązkę
do średnicy 17 µm w miejscu przenikania z wiązką z przeciwnego kierunku oraz dopro-
wadzając do przenikania paczek z częstotliwością 40 MHz.

Praca systemów wstępnej selekcji przypadków przy dużych świetlnościach wymaga
projektowania i stosowania przez eksperymenty skomplikowanych architektur filtrują-
cych oddziaływania dobrze znane i redukujących częstość rejestrowanych przypadków
o kilka rzędów wielkości, będąc jednocześnie czułymi na oddziaływania z małymi prze-
krojami czynnymi. Nawet uproszczona analiza pojedynczego przypadku na wstępnych
stopniach procesu filtracji zajmuje tyle czasu, że konieczne jest stosowanie architektur
wspierających potokowe przetwarzanie. Umożliwia to równoległą analizę dziesiątków
tysięcy przypadków na różnych stopniach zaawansowania procesu filtracji. Zwiększanie
częstotliwości zderzeń wymusza skracanie czasu podejmowania decyzji ze względu na
ograniczone możliwości buforowania oraz na konieczność zarządzania zwiększającą się
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liczbą przypadków będących na różnych stopniach procesu filtracji. Jeśli uwzględni się
dodatkowo dużą liczbę kanałów informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, to poja-
wia się niespotykany dotychczas rozmiar konstruowanych systemów, dla których wybra-
nie odpowiedniej architektury jest kluczowym zagadnieniem. Nieoptymalna konfiguracja
rozmieszczenia zasobów w danej architekturze może prowadzić do osiągnięcia granicy
wydajności i przepustowości systemu prowadzącej do wystąpienia czasu martwego kiedy
nowe przypadki fizyczne są ignorowane. Skala systemu wyklucza, ze względów ekono-
micznych, budowanie i testowanie prototypów.

Systemy wstępnej selekcji przypadków i akwizycji danych są systemami czasu rze-
czywistego i jednym ze sposobów analizy zachowania się takich systemów w czasie jest
modelowanie w domenie zdarzeń dyskretnych noszące też nazwę modelowania metodą
kolejnych zdarzeń. Ten sposób modelowania opiera się na założeniu, że stan systemu
zmienia się jedynie w określonych momentach czasu. Modelowany system reprezen-
towany jest przez zespół obiektów charakteryzowanych przez atrybuty definiujące stan
obiektu w danym momencie czasu, a stan wszystkich obiektów wyznacza stan całego
systemu. Zmiana dowolnego z atrybutów dowolnego obiektu zmienia stan systemu i jest
nazywana zdarzeniem. Zaistnienie zdarzenia przeprowadza modelowany system w nowy
stan wyznaczony zestawem nowych wartości atrybutów. Ciąg następujących po sobie zda-
rzeń tworzy proces, który może modelować pracę urządzeń w rzeczywistych systemach.
W niniejszym opracowaniu proponuję i przedstawiam sposób wykorzystania modelowa-
nia systemów czasu rzeczywistego w domenie zdarzeń dyskretnych do oceny skalowal-
ności proponowanej architektury oraz do optymalizacji rozmieszczenia zasobów w syste-
mach filtracji i akwizycji danych. Proces budowy sparametryzowanego modelu architek-
tury, jego uwierzytelnienie oraz wykorzystanie wyników modelowania do optymalizacji
rozmieszczenia komponentów systemu zostały przedstawione na przykładzie systemu fil-
tracji i akwizycji danych eksperymentu ATLAS [1]na akceleratorze LHC w CERN.

Przekroje czynne procesów będących wynikiem oddziaływań proton-proton dla ener-
gii w środku masy sięgającej 50 TeV oraz świetlności rzędu 1033cm−2s−1 przedstawia
rys. 1. Stosunek przekroju czynnego poszukiwanej cząstki Higgsa, przy założeniu że jej
masa wynosi 0.5 TeV, do całkowitego przekroju czynnego oddziaływań proton-proton
wynosi jedenaście rzędów wielkości. Oznacza to, że przy osiagniętej w 2011r świetlno-
ści LHC rzędu 1033cm−2s−1 i energii 7 TeV, w ciągu sekundy będzie dochodziło do ok.
stu milionów (108) interakcji, pomiędzy którymi hipotetyczna cząstka Higgsa o masie
150 GeV, może pojawiać się ok. raz na minutę, natomiast cięższa średnio co kilkadziesiąt
minut. Wskazywaniem interakcji, podczas których mogło dojść do interesującego oddzia-
ływania, zajmuje się system wstępnej selekcji przypadków eksperymentu. Jego głównym
zadaniem jest redukcja częstotliwości rejestrowanych przypadków poprzez wybór intere-
sujących oddziaływań z zapewnieniem wskazania interakcji, w czasie której taka cząstka
się pojawi. Oprócz tego system pozwala na wybranie oddziaływań reprezentujących tło,
na podstawie którego będzie można oszacować wzajemne relacje między procesami za-
chodzącymi podczas zderzeń. W przypadku eksperymentu ATLAS na akceleratorze LHC
oczekiwany stopień redukcji częstotliwości rejestracji przypadków jest rzędu 105 - z wyj-
ściowej częstotliwości przenikania wiązek 40 MHz do średniej częstotliwości rejestracji
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Rysunek 1: Przekroje czynne procesów będących wynikiem oddziaływań proton-proton oraz
odpowiadające im częstotliwości występowania przy świetlności 1033cm−2s−1 uzyskanej w roku
2011 w zależności od energii zderzeń w środku masy (za [3]).

ok. 300 Hz.
Konieczność odfiltrowania kilku rzędów wielkości przypadków pochodzących z do-

brze znanych oddziaływań minimum bias z jednoczesną gwarancją rozpoznania przy-
padku z interesującym oddziaływaniem wyznacza tryb pracy systemu filtracji. W takim
trybie poszukiwane są przypadki o sygnaturach charakterystycznych dla procesów o ma-
łych przekrojach czynnych i brak takiej sygnatury jest wystarczającym kryterium do po-
rzucenia przypadku. Architektura takich systemów jest zwykle wielopoziomowa i ak-
ceptowanie przypadków przez kolejne poziomy związane jest z przechodzeniem przez
coraz bardziej ostre kryteria kwalifikacji. Rozpoznanie sygnatury na niższym poziomie
prowadzi do pozytywnej decyzji dotyczącej losu danych przypadku i do dalszej, ukierun-
kowanej analizy mającej na celu zweryfikowanie tej decyzji w oparciu o dostęp do do-
datkowych informacji (lepsza granulacja danych, wykorzystanie danych kalibracyjnych
itp). Szybkość dostępu do informacji, w ograniczonym czasie przetwarzania przypadku,
jest uzależniona od architektury rozmieszczenia zasobów, dysponujących poszukiwaną
informacją.
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Zwiększanie świetlności prowadzi w detektorach do nakładania się sygnałów od pro-
cesów zachodzących w sąsiednich oddziaływaniach (ang. pile-up). Jednym ze sposobów
minimalizowania efektów integracji sygnałów w detektorach jest stosowanie dużej seg-
mentacji, której wynikiem jest rosnąca liczba kanałów odczytu. Wzrost liczby kanałów
zwiększa jednocześnie liczbę punktów pomiarowych co poprawia dokładność pomiaru
wymaganą do rejestracji nowych cząstek z krótkim czasem życia. W przypadku ekspery-
mentu ATLAS liczba kanałów elektroniki odczytu wynosi 140 milionów. Prowadzi to do
wzrostu rozmiaru systemów filtracji i akwizycji danych co wyklucza budowę prototypów
w pełnej skali ze względu na koszt. Weryfikowanie pomysłów i koncepcji dotyczących
fragmentów architektury systemu w przeskalowanym rozmiarze odbywa się w labora-
toriach na stanowiskach badawczych. Nie gwarantuje to poprawności proponowanych
rozwiązań dla systemu w pełnej skali.

W niniejszej monografii przedstawiłem dokonania i wyniki jakie uzyskałem w trak-
cie prac przy projektowaniu i modelowaniu rozmieszczenia zasobów systemów filtracji i
akwizycji danych dla eksperymentu ATLAS. Analizując system filtracji pod względem
wykorzystania sygnałów z akceleratora LHC, można wyodrebnić dwie części: pierw-
sza, synchroniczna z zegarem akceleratora, oparta jest o potokowe przetwarzanie danych
w modułach programowalnej elektroniki. Modelowanie działania tej części systemu jest
jednym z etapów projektowania logiki modułów (najczęściej w języku VHDL [4]) i ze
względu na synchroniczną pracę, analiza opiera się głównie na ocenie czasów propagacji
sygnałów w programowalnej logice. Druga część, będąca tematem niniejszych badań, jest
asynchroniczna i oparta o komputerowe przetwarzanie danych przypadków zaakceptowa-
nych przez część pierwszą.

Aby uzyskać wymagany poziom redukcji przypadków należy umożliwić algorytmom
filtrującym dostęp do danych. Oznacza to zapewnienie przepustowości ok. 3 GB/s da-
nych pobieranych z ok. 1500 buforów przez algorytmy wykonujące się na ok. 500 wie-
lordzeniowych procesorach. Dodatkowo, przypadki zaakceptowane na drugim poziomie
należy przesłać na wyższy poziom filtracji, co wiąże się z koniecznością przesłania ko-
lejnych 5.5 GB/s danych z tych samych buforów do ok. 100 komputerów scalających
dane przypadków. Przesyłanie danych między buforami a komputerami dokonywane jest
przez wielopoziomową sieć przełączników pracujących w standardzie Ethernet. Projek-
towanie architektury wspomagane było symulacjami modelu ruchu sieciowego, w któ-
rym jednym z podstawowych komponentów był model sparametryzowanego przełącz-
nika, którego jestem autorem [9]. Przystępując do parametryzacji modelu przełącznika
założyłem, że powinna ona zostać oparta o zestaw parametrów, których wartości można
zmierzyć w stanowisku badawczym, a następnie wykorzystać w modelu. W ten sposób
będzie można ocenić przydatność mierzonego przełącznika do pracy w projektowanej ar-
chitekturze. Duża liczba komputerów i buforów biorących udział w wymianie informacji
wymagała stosowania sieci wirtualnych oraz priorytetowych kolejek, które zaimplemen-
towałem w sparametryzowanym modelu przełącznika.

Modele procesów zarządzających dostępem do buforów z danymi oraz procesów wy-
konywanych na innych komputerach architektury są też mojego autorstwa, a ich parame-
tryzację oparłem na pomiarach i analizie algorytmów zaimplementowanych w rzeczywi-
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stych komponentach [12]. Skalibrowane modele komponentów zweryfikowałem podczas
modelowania stanowisk badawczych wykorzystywanych do testów fragmentów architek-
tury. Symulacje modelu pełnej skali systemu pozwoliły oszacować przydatność badanej
architektury do wymagań stawianych przed siecią tworzącą drugi poziom systemu filtra-
cji eksperymentu ATLAS. Dzięki symulacjom poznaliśmy podstawowe parametry pro-
jektowanej architektury takie jak wzrost opóźnienia podejmowania decyzji na poziomie
drugim spowodowany zbieraniem danych z buforów czy czas budowania kompletnego
przypadku. Kilka lat później, pomiary wykonane w rzeczywistym systemie, zgodnym z
projektowaną architekturą, potwierdziły wartości parametrów ze wstępnych oszacowań.
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2 Eksperyment ATLAS
Eksperyment ATLAS został zaprojektowany z bardzo szerokim programem fizycznym.
Podstawowymi zadaniami jakie przed nim postawiono jest dostarczenie informacji, na
podstawie której będzie możliwe zrozumienie praw odpowiedzialnych za łamanie sy-
metrii w oddziaływaniach elektrosłabych, co może prowadzić do obserwacji jednego
lub większej liczby bozonów Higgsa. Precyzyjne pomiary prowadzone przez ekspery-
ment mogą się przyczynić do dostarczenia danych świadczących o fizyce spoza Modelu
Standardowego. Szczególnie to ostatnie zadanie jest wymagające, ponieważ eksperyment
powinien umożliwić również obserwacje procesów tzw. Nowej Fizyki. O ile rejestracja
obiektów o masach rzędu 1 TeV nie powinna stwarzać problemu, to zadanie staje się
znacznie bardziej wymagające dla selekcji obiektów o masach o rząd wielkości mniej-
szych. Kolejnym z zadań jest dokonanie pomiarów mających zwiększyć dokładność wy-
znaczenia parametrów procesów w ramach Modelu Standardowego. Te pomiary mogą
doprowadzić do potwierdzenia spójności Modelu Standardowego jak również mogą zasy-
gnalizować istnienie procesów spoza Modelu. Zakres badań opiera się na selekcji obiek-
tów z wysokim pędem poprzecznym, takich jak naładowane leptony, fotony, dżety lub
innych obiektów charakteryzujących się wysokim pędem jak brakująca energia lub cał-
kowita energia poprzeczna.

Eksperyment ATLAS jest zlokalizowany w podziemnej hali, zbudowanej na głęboko-
ści 100 m w punkcie nr 1 akceleratora LHC. Pierwsze pomiary kalibracyjne z wykorzy-
staniem promieniowania kosmicznego rozpoczęły się w roku 2008. Po naprawie akcele-
ratora LHC pod koniec 2009 detektor rozpoczął zbieranie danych ze zderzeń jednakże
przy energii 450 GeV, znacznie niższej niż projektowana 14 TeV oraz świetlności rzędu
1027. W latach 2010 - 2011 kontynuowano zbieranie danych przy energiach zderzenia 7
TeV w centrum masy i świetlnością dochodzącą do 3.3 ∗ 1033. W roku 2012 energia po-
zostanie niezmieniona, świetlność może wzrosnąć do 5 ∗ 1033, natomiast po tym okresie
ma nastąpić roczna przerwa. Po przerwie LHC rozpocznie prace z nominalną energią i
świetlnością 1034, która umożliwi bardziej efektywne badanie procesów o małych prze-
krojach czynnych.

Przy projektowaniu detektora kierowano się następującymi wytycznymi:

• identyfikacja elektronów i fotonów za pomocą kalorymetru elektromagnetycznego
w pełnym kącie bryłowym. Pomiary z kalorymetru elektromagnetycznego powinny
być uzupełnione pomiarami kalorymetru hadronowego umożliwiającego precyzyjny
pomiar energii dżetów oraz brakującej energii poprzecznej.

• precyzyjny pomiar momentów mionów przez detektor mionowy umożliwiający
pracę eksperymentu z jedynie zewnętrznym detektorem mionowym dla wysokich
świetlności LHC

• wydajne wyznaczanie śladów cząstek z dużym pędem, rozpoznawanie elektronów,
fotonów oraz leptonów tau umożliwiające pełną rekonstrukcję przypadków dla ni-
skiej świetlności.
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Rysunek 2: Konstrukcja detektora ATLAS. Za [1]

• wysoka zdolność rejestracji w pełnym kącie azymutalnym oraz dużą pseudopoś-
piesznością

• filtracja i pomiar cząstek z małym pędem umożliwiająca dużą wydajność dla po-
miarów większości procesów oczekiwanych przy energiach i świetlności LHC.

Na rys 2 przedstawiony jest przekrój detektora ATLAS, na którym uwidoczniona jest
jego warstwowa budowa. Detektor w kształcie beczki z dwoma korkami, pracujący w polu
magnetycznym wytwarzanym przez 8 magnesów toroidalnych oraz nadprzewodzący so-
lenoid, zbudowany jest z wielu warstw detektorów wykorzystujących różnorodne tech-
nologie. Najbliżej miejsca przenikania wiązek znajdują się detektory rejestrujące ślad
tworzące tzw. Detektor Wewnętrzny. W jego skład wchodzą krzemowe detektory mozai-
kowe - (ang. Pixel Detector), półprzewodnikowe detektory paskowe (ang. SemiConductor
Tracker) oraz detektory słomkowe promieniowania przejścia (ang. Transition Radiation
Tracker). Na zewnątrz Detektora Wewnętrznego umieszczony jest kalorymetr elektroma-
gnetyczny z płytkami ołowianymi jako absorberem i ciekłym argonem jako czynnikiem
aktywnym (ang. Liquid Argon Calorimeter). Kolejna warstwa to kalorymetr hadronowy,
który w rejonach korków używa płynnego argonu jako czynnika aktywnego, natomiast
płytek miedzianych jako absorbera. Kalorymetr hadronowy części centralnej zbudowany
jest z płytek stalowych jako absorbera poprzedzielanych scyntylatorami. Najbardziej ze-
wnętrzną warstwę detektora ATLAS tworzą komory mionowe. Detektory dokonujące pre-
cyzyjnego pomiaru śladu w części centralnej zbudowane są jako komory proporcjonalne
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w formie aluminiowych rurek, natomiast w części przedniej i tylnej to wielodrutowe ko-
mory proporcjonalne z odczytem pasków katodowych. Detektory mionowe dostarczające
sygnału do systemu wstępnej selekcji przypadków to cienkie komory gazowe z odczy-
tem paskowym w części centralnej oraz wielodrutowe komory proporcjonalne w części
przedniej i tylnej. Pełny opis detektorów eksperymentu ATLAS znajduje się w [1].
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3 Organizacja systemów filtracji i zbierania danych eks-
perymentu ATLAS

Celem pracy LHC jest doprowadzenie do przenikania wiązek protonów rozpędzonych do
energii 7 TeV w czasie których dochodzi do kolizji. Podczas zderzeń przy takiej energii
możliwa jest obserwacja procesów produkcji nowych cząstek, jednak przekroje czynne
tych procesów są 9 rzędów wielkości mniejsze od przekrojów czynnych tła. Aby zebrać
w rozsądnym czasie statystycznie wartościową próbkę procesów produkcji nowych czą-
stek konieczne jest uzyskanie wysokiej świetlności czyli dużej liczby zderzeń w jednostce
czasu. W akceleratorze LHC, który jest synchrotronem, naprowadzane na siebie są dwie
wiązki, których struktura jest związana z używaniem wnęk rezonansowych do przyspie-
szania protonów (i ciężkich jonów). Podstawowa częstotliwość pracy LHC wynosząca
40.078 MHz, będąca pochodną częstotliwości wnęk rezonansowych (400.8 MHz), w po-
łączeniu z obwodem akceleratora 27 km, wyznacza 3564 sekcje, które mogą zostać wy-
pełnione protonami tworząc tzw. paczki (ang. bunch). Sekcje dwóch wiązek przenikają
się wzajemnie co 25 ns w czterech miejscach na okręgu akceleratora, gdzie zostały zain-
stalowane detektory rejestrujące efekty zderzeń.

Świetlność w zderzeniu dwóch paczek o przekroju poprzecznym σx oraz σy w miejscu
zderzenia, liczbą protonów n1 i n2 i zderzających się z częstotliwością f określona jest
przez równanie 1

L = f
n1n2

4Πσxσy

[cm−2s−1] (1)

W przypadku LHC przekrój poprzeczny paczek w miejscu zderzenia wynosi σx =
σy = 17µm, l iczba protonów w paczce sięga n1 = n2 = 1.15 ∗ 1011 natomiast ze wzglę-
dów technicznych tylko 2808 paczek może być wypełnionych protonami. Pary paczek
protonów poruszających się z prędkością bliską prędkości światła (0.99999 ∗ c) zderzają
się z częstotliwością 11 kHz, co przy 2808 paczkach daje średnią częstotliwość zderzeń
ok. 31 MHz (przy chwilowej częstotliwości sięgającej 40 MHz). Powyższe parametry wy-
znaczają projektowaną świetlność LHC rzędu 1034cm−2s−1. Przy takiej świetlności oraz
energii wiązek 7 TeV oczekiwanych jest około miliard przypadków na sekundę. Oznacza
to, że podczas jednego przenikania paczek będzie dochodzić średnio do ok. 30 indywidu-
alnych zderzeń (na 100 miliardów protonów w paczce).

Praca z taką częstotliwością stawia niezwykle wysokie wymagania dla systemu filtra-
cji i akwizycji danych. Aby maksymalnie wykorzystać wysoką świetlność akceleratora
system filtracji powinien minimalizować czas martwy, co w optymalnym rozwiązaniu
oznacza, że jego decyzje powinny być podejmowane z częstotliwością 40 MHz. Podej-
mowanie negatywnych decyzji dla prostych przypadków tła może być bardzo szybkie, na-
tomiast rozpoznanie sygnatury rzadkiego procesu zwykle będzie wymagało więcej czasu
i dostępu do informacji - pełnych danych z detektora. Czas obliczeń oraz wymagania na
przepustowość sieci zadecydowały, że system filtracji eksperymentu ATLAS został zreali-
zowany jako trójpoziomowy - rys. 3. Różne poziomy pracują z różnymi częstotliwościami
- wyjściowa częstotliwość akceptowanych przypadków danego poziomu jest wejściową
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do kolejnego, poziomy mają również dostęp do danych o różnej granulacji - zgrubna dla
najniższych do pełnej dla najwyższego.

Rysunek 3: Schemat trójpoziomowego systemu wstępnej selekcji eksperymentu ATLAS

Pierwszy poziom, pracujący z częstotliwością wejściową 40 MHz, został zrealizo-
wany sprzętowo i działa synchronicznie z przenikaniem wiązek w LHC. Jego zadaniem
jest odfiltrowanie prostych przypadków tła stosując proste kryteria jak np. poziomy od-
cięcia (ang. thresholds). Jedynie kalorymetry i szybkie komory mionowe są w stanie do-
starczyć informacji z taką częstotliwością. Podejmowanie decyzji z częstotliwością 40
MHz nie oznacza wypracowywania jej w ciągu 25 ns. W pierwszym poziomie systemu
wstępnej filtracji podejmowanie decyzji wymaga wykonania ok. 70 kroków. W dowol-
nym momencie sygnały z 70 przeniknięć wiązek są na różnych etapach przetwarzania
i sygnały zarejestrowane w detektorach w czasie tych przeniknięć muszą być buforo-
wane w oczekiwaniu na decyzję. Poprzez odpowiedni dobór poziomów odcięcia wraz z
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warunkami logicznych koincydencji częstotliwość zaakceptowanych przypadków można
ograniczyć do 100 kHz.

Dane przypadków zaakceptowanych przez pierwszy poziom są poddane dalszej ana-
lizie opartej o komputerowe przetwarzanie algorytmów filtrujących. Drugi poziom wy-
konuje się na części danych detektora w pełnej granulacji pobieranych ze wskazanych
miejsc, których pozycja została określona na poziomie niższym podczas podejmowania
pozytywnej decyzji. Jego zadaniem jest zredukowanie wejściowej częstotliwości 100 kHz
do ok. 3.5 kHz zaakceptowanych przypadków. Przypadki te kierowane są do procesu do-
konującego scalania danych (ang. Event Building) z całego detektora. Do czasu scalenia
danych z całego detektora, fragmentaryczne dane przebywają rozproszone w ok. 1500
buforach o ograniczonej pojemności i wydłużanie procesu filtracji, który jest procesem
opartym o asynchroniczne przetwarzanie algorytmów filtrujących, może prowadzić do
wypełnienia bufora i powstania czasu martwego. Po scaleniu danych przypadku i zwol-
nieniu miejsca w buforach, scalone dane mogą być przechowywane na dyskach.

Kolejny stopień wykorzystuje scalone dane z całego detektora oraz w pełnej granula-
cji. Jego zadaniem jest dokonanie dalszej selekcji dotychczas zaakceptowanych przypad-
ków i zredukowanie średniej częstotliwości z 3.5 kHz po poziomie drugim do ok. 400 Hz
zapisu na trwałym nośniku. Przy średnim czasie przetwarzania ok. 4 s farma komputerów
realizująca trzeci poziom systemu filtracji powinna zapewnić możliwość uruchomienia
ok. 1500 zadań filtracyjnych.

Po uzyskaniu redukcji częstotliwości zaakceptowanych przypadków na poziomie Event
Filter o jeden rząd wielkości, częstotliwość przypadków kwalifikowanych do rejestracji
na trwałym nośniku oraz analizy off-line powinna wynosić ok. 300 - 400 Hz.

Systemowi filtracji towarzyszy system akwizycji danych. Jego zadaniem jest dostar-
czanie danych do kolejnych poziomów systemu filtracji z zapisaniem na trwałym nośniku
przypadków zakwalifikowanych do analizy off-line. Na rys. 4 przedstawiony jest schemat
blokowy systemu wstępnej selekcji przypadków i akwizycji danych.

Ponieważ przepływ danych i informacji pomiędzy modułami tworzącymi pierwszy
poziom systemu wstępnej selekcji przypadków (w dolnej części rysunku 4) musi spełniać
rygorystyczne warunki pracy systemu synchronicznego, to dla tej części systemu wybrano
tryb pracy przesyłania danych typu PUSH. Praca w takim trybie zakłada, że transmisja
jest inicjowana przez obiekt dysponujący danymi, bez oczekiwania na żądanie przysła-
nia danych. Używanie trybu PUSH przyspiesza przepływ informacji przez minimalizację
opóźnienia wymaga natomiast, że po stronie odbierającej znajduje się wystarczająco dużo
miejsca na buforowanie napływających danych. W tej części architektury przypadki za-
kwalifikowane przez pierwszy poziom są przesyłane sekwencyjnie (w takiej kolejności
jak zostały zarejestrowane przez elektronikę czołową) otrzymując kolejny numer oraz
dodatkowy identyfikator będący numerem paczki, której przelot przez ATLAS wywołał
interesujące oddziaływanie.

Pozostała część architektury pracuje w trybie PULL, gdzie transmisja danych jest ini-
cjowana przez moduł wysyłający żądanie przysłania danych. Ten tryb pracy jest bardziej
odpowiedni dla systemów asynchronicznych, w których opóźnienie przyjęcia żądania
przysłania danych nie jest stałe i może zależeć od wyników komputerowego przetwarza-

15



Rysunek 4: Schemat blokowy systemu filtracji i akwizycji danych eksperymentu ATLAS. Za [1]

nia. Sekwencyjny tryb przesyłania informacji zostaje zastąpiony możliwością specyfiko-
wania żądania przysłania danych z konkretnego przypadku identyfikowanego przez jego
numer. Moduł serwera danych musi zapewnić odpowiedni poziom buforowania danych w
oczekiwaniu na otrzymanie polecenia wysłania danych. Na rysunku 4 serwerem danych
są komputery tworzące system odczytu ang. Readout systems. Żądania mogą być genero-
wane przez procesy realizujące algorytmy filtracji drugiego poziomu (ang. L2 nodes) lub
od komputerów prowadzących proces scalania danych przypadku po zakwalifikowaniu
przez drugi poziom systemu filtracji (ang. Event building).

W centralnym miejscu schematu znajduje się wielowarstwowa sieć komputerowa, za-
pewniająca łączność pomiędzy serwerami danych, a procesami klientów. Komputery nie-
wykorzystujące pełnej przepustowości portu sieciowego podłączone są do zewnętrznej
warstwy przełączników koncentrujących, które scalony ruch przekazują do przełączni-
ków centralnych - stąd nazwa: "wielowarstwowa sieć komputerowa". System wykorzy-
stuje dwie oddzielne sieci: jedna z nich służy do transmisji danych przypadków (ang.
Multi-layered data network), natomiast druga (ang. Multi-layered control network (con-
nections to all nodes)) używana jest do nadzoru i monitorowania procesów wykonują-
cych się na komputerach wykorzystywanych w systemie wstepnej selekcji przypadków i
akwizycji danych. Każdy z komputerów biorących udział w systemie wyposażony jest w
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przynajmniej dwa porty sieciowe podłączone do każdej z tych sieci.
Liczba kanałów oraz ilość danych, które należy odczytać, przygotować i przesłać po-

przez lokalne połączenia systemu jest przedstawiona w tabeli 1. Liczby te zależą od za-
jętości detektora, która jest funkcją warunków pracy LHC, głównie świetlności akcele-
ratora. Średni rozmiar przypadku wynosi 1.5 MB włączając liczne nagłówki, które jed-
noznacznie identyfikują źródło danych. Przypadki, których rozmiar przekracza średnią
wartość, pojawiają się przy pracy detektora podczas zderzeń ciężkich jonów.

detektor liczba liczba liczba ilość danych
kanałów połączeń PC po L1A [kB]

Det. Wewnętrzny
Pixel 1.4 x 108 132 12 24-60
SCT 6.2 x 106 90 8 27-99
TRT 4.4 x 105 192 18 68-272

Kalorymetry
Liquid Argon 1.8 x 105 762 68 573

Tile 9.9 x 104 65 8 48

Spektr. Mionowy
MDT 3.7 x 105 204 16 154
CSC 6.7 x 104 16 2 6

Tryger L1

Kalorymetr 7.0 x 103 54 7 28
RPC 3.5 x 105 32 4 12
TGC 4.4 x 105 24 2 6

MUCTP 1 1 0.1
CTP 1 1 0.2

Det. do przodu

BCM 1.0 x 101 3 1 1
LUCID 3.2 x 102 1 1 1

ALFA 1.2 x 104 2 1 3.2
ZDC 1.7 x 102 4 1 1

Całkowite 1.4 x 108 1583 151 O(1 300)
wliczając nagłówki O(1 500)

Tablica 1: Liczba kanałów elektroniki czołowej, liczba połączeń pomiędzy modułami koncentru-
jącymi sygnały elektroniki czołowej (ROD - Readout Drivers) a buforami ROB będącymi częścią
systemów odczytu zarządzanych przez centralny system odczytu i filtracji ATLAs-a oraz ilość da-
nych przypadku produkowanych przez detektory eksperymentu ATLAS po otrzymaniu pozytywnej
decyzji pierwszego stopnia systemu wstępnej selekcji L1A. Za [28]

Częstotliwość pozytywnych decyzji pierwszego poziomu systemu wstępnej selekcji
została ograniczona do 75 kHz z możliwością podniesienia do 100 kHz. Oznacza to,
że system akwizycji danych musi zapewnić przepustowość rzędu 120 GB/s aby prze-
słać dane z buforów elektroniki czołowej do kolejnego poziomu buforowania, gdzie będą
oczekiwać na decyzję pierwszego stopnia systemu filtracji. Wyjściowa częstotliwość sys-
temu filtracji eksperymentu wynosi ok. 300 - 400 Hz i wyznacza wyjściową przepusto-
wość systemu akwizycji O(500) MB/s do systemu rejestracji na trwałym nośniku. Roczna
praca eksperymentu wygeneruje 2 - 3 PB danych do analizy offline.

W eksperymencie CMS, który podobnie jak ATLAS, został zbudowany przy akcele-
ratorze LHC, całkowity rozmiar przypadku jest nieco mniejszy od przypadku ATLAS-a
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Rysunek 5: Schemat blokowy systemu akwizycji danych eksperymentu CMS za [5]

i wynosi ok 1.1 MB. Wyznacza to nieco mniejsze wymagania na przepustowość sys-
temu akwizycji dostarczającego dane do systemu filtracji i do zapisu na trwałym no-
śniku. Pierwszy poziom systemu filtracji eksperymentu CMS (Rysunek: 5), podobnie
jak w ATLAS-ie, jest synchroniczny z częstotliwością akceleratora LHC, oparty o poto-
kowe przetwarzanie danych w modułach programowalnej elektroniki i jego częstotliwość
wyjściowa wynosi 100 kHz. Zaakceptowane przypadki przekazywane są do systemów
odczytu (ang.Readout Systems). Kolejna, asynchroniczna część systemu filtracji jest jed-
nopoziomowa, podczas gdy w przypadku ATLAS-a filtrowanie asynchroniczne zrealizo-
wano na dwóch poziomach. W eksperymencie CMS, identyfikatory zakwalifikowanych
przypadków przekazywane są do modułu Event Manager, który nadzoruje proces sca-
lania. Scalone dane przypadków są następnie poddawane algorytmom filtracji, których
pozytywna decyzja kieruje przypadek do zapisu na trwałym nośniku.Takie rozwiązanie
pozwala algorytmom filtracji dokonać głębszej selekcji, ponieważ pracują one na kom-
pletnych danych całego przypadku (w eksperymencie ATLAS, drugi poziom filtracji dys-
ponuje kompletnymi danymi ale tylko z rejonów, w których zarejestrowano interesujące
oddziaływanie będące podstawą do pozytywnej decyzji poziomu pierwszego). Aby zre-
alizować scalanie danych przypadków z częstotliwością wyjściową pierwszego poziomu
systemu filtracji 100 kHz konieczne było zaprojektowanie sieci o przepustowości prze-
kraczającej 100 GB/s pomiędzy ok. 700 buforami z danymi oraz ok. 500 procesorami
prowadzącymi scalanie danych. W eksperymencie zrealizowano dwupoziomową sieć wy-
korzystując geograficzne rozdzielenie pomiędzy buforami danych, które znajdują się 100
m pod ziemią, oraz komputerami wykonującymi algorytmy filtracji, które umieszczone
są na powierzchni. Część sieci komputerowej zrealizowanej w standardzie Myrinet jest
umieszczona pod ziemią i dokonuje wstępnego scalania. Druga część, umieszczona na
powierzchni, zrealizowana jest w standardzie Gigabitowego Ethernetu. Na poziomie apli-
kacji protokołów komunikacyjnych scalanie danych przypadków odbywa się w trybie
PUSH, podczas gdy ATLAS w drugim poziomie filtracji oraz przy scalaniu danych przy-
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padków stosuje tryb PULL.
Dwupoziomowy system filtracji eksperymentu CMS wymagał zbudowania skompli-

kowanej sieci komputerowej, opartej w części na specjalizowanej technologii (Myrinet).
W eksperymencie ATLAS, aby ograniczyć wymagania na sieć wprowadzono dwa asyn-
chroniczne stopnie, dzięki którym wymagania na przepustowość zmalały ze 150 GB/s
(rozmiar przypadku w eksperymencie ATLAS wynosi 1.5 MB) do ok. 6 GB/s.
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4 Konstrukcja systemów filtracji i akwizycji danych eks-
perymentu ATLAS

.
Zadaniem systemu filtracji eksperymentu ATLAS jest wskazanie przypadków z in-

teresującą sygnaturą fizyczna, które powinny zostać zarejestrowane na trwałym nośniku
w celu późniejszej, dogłębnej analizy. Na wejściu do systemu średnia częstotliwość od-
działywań jest rzędu 1 GHz dla częstotliwości 40 MHz przenikania paczek z cząstkami
oraz świetlności LHC 1 x 1034 cm−2 s−1, przy której dochodzi średnio do 25 oddziały-
wań. Na wyjściu systemu oczekuje się częstotliwości rzędu kilkuset, O(400) Hz, która
jest ograniczona możliwościami analizy off-line zapisywanych przypadków, a także po-
jemnością systemu archiwizacji danych. W ramach przypadków zakwalifikowanych do
zapisu powinny się znaleźć interesujące przypadki, których częstotliwość występowania
jest kilka rzędów wielkości mniejsza od oddziaływań typu minimum-bias: np. bozon Hig-
gsa może pojawiać się z częstotliwością rzędu kilku dziesiątych do kilku tysięcznych Hz.
Przedstawione powyżej warunki wyznaczają wymagany stopień redukcji wejściowej czę-
stotliwości rzędu 109..10.

Czas jaki upływa od momentu zderzenia do podjęcia finalnej decyzji dotyczącej za-
pisu danych przypadku na trwałym nośniku jest płynny i sięga kilku sekund. W tym czasie
w systemie filtracji i akwizycji danych przebywa, na różnych stopniach procesowania od
kilkudziesięciu do kilkuset milionów przypadków. Z tej liczby tylko kilkadziesiąt tysięcy
to przypadki, których scalone dane zajmują ciągły obszar w pamięci jednego z bufo-
rów w systemie. Dane pozostałych przypadków są fragmentaryczne i rozproszone. Jako
takie niosą jedynie fragmentaryczną informację o sygnałach zarejestrowanych w kana-
łach detektorów z których pochodzą. Aby podjąć decyzję dla danego przypadku należy
przeprowadzić choćby cząstkowe scalanie danych i znaleźć między nimi korelacje. Ze
względu na konieczność gigantycznej redukcji częstotliwości zapisywanych przypadków
podstawową strategią przy podejmowaniu decyzji jest weryfikacja hipotez jakie dane po-
winny spełniać na różnych poziomach systemu filtracji i wykorzystywanie negatywnych
wyników weryfikacji do porzucania przypadku.

Selekcja przypadków dokonywana jest w oparciu o listę (ang. Trigger Menu) zawie-
rającą kombinacje fizycznych obiektów takich jak miony, elektrony, dżety itp. produko-
wanych w zderzeniach proton-proton. Identyfikacja o obiekcie jest uzupełniona wartością
przekroczonych progów w pomiarze pędu poprzecznego. Przykładowy zestaw ważniej-
szych obiektów obejmuje

• Elektron - rozpoznawany przez analizę rozkładu depozytu w kalorymetrze LAr oraz
późniejszą korelację z informacją z detektorów rejestrujących ślad;

• Foton - rozpoznawany przez analizę rozkładu izolowanego depozytu w kaloryme-
trze przez cząstkę nienaładowaną;

• Mion - rozpoznawany przez spektrometr mionowy;
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• Taon - rozpoznawany na podstawie hadronowego rozpadu oraz rozkładu dżetów w
kalorymetrze;

• Dżet - rozpoznawany na podstawie analizy depozytu w kalorymetrze;

• Dżet z tagowaniem kwarku b - rozpoznawany na podstawie dżetów i ich korelacji
ze śladami z Detektora Wewnętrznego;

• E miss
T brakująca energia poprzeczna - wyznaczana na podstawie informacji z ca-

łego kalorymetru;

• ΣET całkowita energia poprzeczna - wyznaczana na podstawie informacji z całego
kalorymetru;

Rozpoznane obiekty mogą być kojarzone z określonymi procesami fizycznymi zacho-
dzącymi podczas zderzeń. Przykładowe korelacje pomiędzy obiektami i kanałami fizycz-
nymi, których efektem może być zarejestrowany obiekt(y) przedstawia poniższe zesta-
wienie.

sygnatura opis kanał fizyczny

e25i izolowany elektron o energii 25 GeV

W → eν,
Z → ee,

produkcja kwarku top,
H → WW (∗)/ZZ(∗)

2e15i dwa izolowane elektrony o energii 15 GeV
Z → ee,

H → WW (∗)/ZZ(∗)

µ20i izolowany mion o energii 20 GeV

W → µν,
Z → µµ,

produkcja kwarku top,
H → WW (∗)/ZZ(∗)

2µ10 dwa miony o energiach 10 GeV
Z → µµ,

H → WW (∗)/ZZ(∗)

γ60i izolowany foton o energii 60 GeV
bezpośrednia produkcja fotonów,

H → γγ

2γ20i dwa izolowane fotony o energii 20 GeV H → γγ

3j165 trzy dżety o energii 165 GeV QCD, SUSY
τ60i izolowany taon o energii 60 GeV naładowany Higgs

jE1000 dżet o energii 1 TeV nowa fizyka

Aby uzyskać wymagany stopień redukcji został zaprojektowany i wdrożony wielo-
poziomowy system filtracji. W jego konstrukcji można wyróżnić trzy poziomy. Operacje
wykonywane na wyższych poziomach mają za zadanie zweryfikować poprawność decyzji
podjętej na niższym poziomie dysponując danymi o większej szczegółowości, dostępem
do szerszej informacji (np. z sąsiednich detektorów lub baz danych ), a także większa
ilością czasu na wykonanie wymaganych obliczeń.

Schemat konstrukcji systemu filtracji przedstawiony jest na rys.6.
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Rysunek 6: Konstrukcja systemów filtracji i akwizycji danych eksperymentu ATLAS

Poziom pierwszy dokonuje wstępnej selekcji na podstawie informacji opartej na zgrub-
nej dokładności danych z detektorów dostarczających informacji w krótkim czasie po
oddziaływaniu umożliwiającej identyfikacje momentu przenikania wiązek, który dopro-
wadził do zderzenia. Zaliczają się do nich kalorymetry oraz komory mionowe biorące
udział w systemie filtracji: RPC w części centralnej oraz TGC w części przedniej i tyl-
nej detektora. Dane wykorzystywane przez pierwszy poziom systemu selekcji przesyłane
są oddzielnymi kanałami z płyt elektroniki czołowej do części centralnej systemu. Se-
lektywność algorytmów wykonywanych na tym poziomie pozwala zredukować średnią
częstotliwość akceptowanych przypadków (rys. 6 - Lvl1 acc) do 75 kHz. Dla przypad-
ków, które zostały zaakceptowane, pierwszy stopień systemu wstępnej selekcji generuje
dodatkową informację RoI - Rejon zainteresowań (ang. Region of Interest). Specyfikuje
ona typy oddziaływań (może być więcej niż jedno) oraz koordynaty geograficzne, gdzie
zaszły oddziaływania, które zadecydowały o zaakceptowaniu przypadka.

Co 25 ns nowa porcja danych trafia do centralnych modułów pierwszego poziomu,
które pracując w reżimie potokowego przetwarzania podejmują decyzje po stałej liczbie
kroków, czyli po stałym czasie. Aktualnie, czas wypracowywania decyzji wynosi 1.7 µs,
natomiast maksymalne opóźnienie zostało ustalone na 2.5 µs. W tym czasie zarejestro-
wane przez elektronikę czołową dane we wszystkich detektorach przesuwane są synchro-
niczne z częstotliwością pracy akceleratora w lokalnych pamięciach FIFO (rys. 6 - FE
Pipelines). Głębokość pamięci FIFO jest dobierana dla każdego elementu elektroniki czo-
łowej detektora indywidualnie tak, że w momencie gdy decyzja systemu filtracji dociera
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do danego modułu to dane przypadku, którego decyzja dotyczy, znajdują się na wyjściu
pamięci FIFO. Dla decyzji negatywnej dane są porzucane, natomiast decyzja pozytywna
powoduje przepisanie danych z wyjścia pamięci FIFO do buforów. Dane są następnie
wysyłane z buforów do dalszej części systemu. Zadaniem buforów jest przechowanie da-
nych w sytuacji gdy ich napływ jest większy (w wyniku chwilowego zwiększenia często-
tliwości zaakceptowanych przypadków przez poziom pierwszy) niż przepustowość łącza,
przez które dane są wysyłane, co mogło by doprowadzić do korupcji i nadpisania danych
wcześniejszych przypadków. Pozytywnej decyzji towarzyszy 16-to bitowy numer przy-
padku dla którego zaszło interesujące zdarzenie. Numer ten jest dołączany do danych. Od
tej pory dalsze scalanie danych dla wypracowania decyzji na kolejnych stopniach będzie
prowadzone w oparciu o numer przypadku. Dla kontroli spójności danych przypadku, są
one dodatkowo opatrywane numerem paczki, której przelot przez centrum detektora spo-
wodował interesujące oddziaływanie (w eksperymentach ATLAS oraz CMS przenikające
się paczki dwóch wiązek protonowych mają ten sam numer).

Dane z buforów przesyłane są łączami optycznymi do modułów ROD (ang. ReadOut
Drivers). Moduły ROD scalają informację z większej liczby modułów elektroniki czoło-
wej, dokonują wstępnego formatowania, a następnie przesyłają ją dalej do buforów od-
czytu ROB (ang. Readout Buffers). Bufory ROB są miejscem, gdzie dane przypadków
zakwalifikowanych przez pierwszy poziom oczekują na decyzję poziomu drugiego. W
całym eksperymencie znajduje się około 1600 buforów ROB, co wyznacza równocześnie
stopień fragmentacji danych przypadku.

Drugi poziom systemu filtracji jest asynchroniczny i został oparty o komputerowe
przetwarzanie. Wykorzystuje on informacje uzyskane w czasie procesowania przypad-
ków na poziomie pierwszym: typy zarejestrowanych obiektów fizycznych, ich krotności,
a także przekroczone progi energii poprzecznej. Analiza polega na weryfikacji zarejestro-
wanych obiektów z oddziaływaniami jakie mogły doprowadzić do ich powstania. Dodat-
kową informacją jaka jest przekazana do poziomu drugiego są koordynaty geograficzne
rejonów detektora, gdzie zostały zarejestrowane obiekty - tzw. Rejony Zainteresowania.
W trakcie pracy, z buforów ROB przechowujących dane z miejsc zlokalizowanych jako
interesujące, pobierane są dane w pełnej dokładności, co umożliwia bardziej precyzyjne
wyznaczenie parametrów obiektu, a tym samym weryfikacje decyzji podjętej na pozio-
mie pierwszym. Do analizy pobieranych jest około 1 - 2 % danych przypadku, co pozwala
zminimalizować wymagania na transmisję danych. Oczekiwany stopień redukcji na po-
ziomie drugim wynosi ok 1/30 i redukuje on częstotliwość do ok. 3.5 kHz, natomiast
średnie czasy podejmowania decyzji wahają się w granicach od 10 do 40 ms w zależności
świetlności i zarejestrowanego typu oddziaływania.

Pozytywne decyzje podejmowane na poziomie drugim kwalifikują przypadki do dal-
szego przetwarzania na ostatnim poziomie systemu filtracji Event Filter. Fragmenty da-
nych z zaakceptowanego przypadku są pobierane ze wszystkich buforów ROB i scalane
przez Event Builder, a następnie wysyłane do komputerów wykonujących algorytmy fil-
tracji. Programy te są algorytmami wykonywanymi podczas obróbki danych off-line,
które zostały zaadaptowane do pracy w środowisku pracy w reżimie czasu rzeczywi-
stego. Algorytmy mają do dyspozycji kompletne dane z przypadku i wykorzystują m.
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in. informacje z ostatnich kalibracji detektorów czy też mapę pola magnetycznego. Ana-
liza przypadków na ostatnim poziomie systemu filtracji kontynuuje dalszą weryfikację
zarejestrowanych wcześniej obiektów fizycznych i pozwala zredukować częstotliwość
zaakceptowanych przypadków o rząd wielkości do ok. 300 Hz, co przy średniej wiel-
kości przypadku ok. 1.5MB wyznacza przepustowość 400 - 500 MB/s zapisu danych na
trwałym nośniku dla późniejszej analizy offline. Oczekuje się, że w czasie rocznej pracy
eksperymentu, system akwizycji zapisze ok. 2-3 PB danych wskazanych przez system
filtracji.

Rysunek 7: Organizacja przechowywania i dostępu do danych produkowanych przez ekspery-
menty LHC. Za [30].

Analiza i rekonstrukcja przypadków zarejestrowanych przez cztery eksperymenty pra-
cujące przy LHC połączona z produkcją symulowanych przypadków, niezbędnych do
oceny jakości zbieranych danych, a także umożliwienie dostępu do danych dla tysięcy fi-
zyków z setek współpracujących instytutów wymagało kompleksowego rozwiązania. W
projekcie LHC Computing Grid Project (LCG) [30] została zaproponowana architektura
oparta o sieć (GRID) połączonych zasobów komputerowych (setek tysięcy komputerów
PC) oraz możliwości przechowywania danych (łącznie ok. 15 PB/rok) zlokalizowanych
we współpracujących instytutach - rys 7.

Architektura jest oparta o logiczną koncepcję warstw (ang. Tiers), wizualizowanych
jako współśrodkowe okręgi, których centrum znajduje się w CERN, natomiast elementom
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występującym w danej warstwie przypisane są określone funkcje wraz ze zdefiniowanym
dostępem do danych. Warstwa centralna - Tier-0, zlokalizowana w CERN, jest miejscem,
do którego trafiają dane zaakceptowanych przypadków bezpośrednio z systemów akwizy-
cji danych eksperymentów. Podstawowym zadaniem tej warstwy jest rejestracja przypad-
ków na trwałym nośniku, kalibracja danych, a także wykonanie pierwszej rekonstrukcji
przypadków. Dane z rekonstrukcji wraz z danymi eksperymentalnymi (w celu wykona-
nia zapasowej kopii) będą wysyłane do 11 ośrodków zlokalizowanych w warstwie Tier-1.
Wysoką przepustowość transmisji danych zapewnia połączenie centrów Tier-1 z Tier-0
przez dedykowane połączenia o szybkości 10 Gbps. Rysunek 8 przedstawia średnią szyb-
kość połączonych transmisji danych od centrum Tier-0 do ośrodków zlokalizowanych w
warstwie Tier-1.

Rysunek 8: Średnia szybkość transmisji danych dla eksperymentu ATLAS w li-
stopadzie 2011 pomiędzy CERN-em Tier-0, a ośrodkami warstwy Tier-1. Za
http://gridview.cern.ch/GRIDVIEW/dt_index.php

Głównym zadaniem ośrodków warstwy Tier-1 jest zapewnienie wydajnego systemu
przechowywania danych: eksperymentalnych, zrekonstruowanych, a także symulacyjnych.
Dodatkowo ośrodki zapewniają zasoby komputerowe do rekonstrukcji przypadków oraz
prowadzenia procesów analizy.

Rolą ośrodków w warstwie Tier-2 (ponad 100 centrów) jest zapewnienie dodatkowych
zasobów obliczeniowych oraz odpowiedniej pojemności dla przechowywania danych sy-
mulowanych przypadków Monte Carlo oraz dla zadań analizy uruchamianych przez użyt-
kowników. Ośrodki warstwy Tier-2 będą wysyłać żądania przysłania danych do centrów
warstwy Tier1, natomiast wyniki symulacji będą wysyłać do Tier-1 w celu przechowania.

W projekcie wspomina się również o ośrodkach w warstwie Tier-3 zlokalizowanych
w instytutach i laboratoriach, które poprzez dostęp do danych z rekonstrukcji pobiera-
nych z centrów Tier-2, mają ułatwić uruchamianie zadań analizy fizykom i zmniejszyć
obciążenie ośrodków w warstwie Tier2.
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4.1 Pierwszy poziom systemu wstępnej selekcji.
Zadaniem tego poziomu jest zredukowanie częstotliwości przypadków do dalszej ana-
lizy z wejściowej częstotliwości zderzeń 40 MHz do 75 kHz zapewniając, że w próbce
zaakceptowanych znajdą się takie, których przekrój czynny określa częstotliwość wystę-
powania na poziomie mHz dla projektowanej świetlności LHC. Został on zrealizowany
jako synchroniczna maszyna procesorów potokowych pracujących z częstotliwością 40
MHz dostarczaną do systemu przez akcelerator LHC. Pierwszy poziom dokonuje wstęp-
nej selekcji przypadków opierając się na zgrubnej informacji z kalorymetru oraz komór
mionowych.

Praca systemu wstepnej selekcji dla kalorymetru oparta jest o identyfikowanie wyso-
koenergetycznych obiektów takich jak elektrony, fotony, dżety czy leptony tau o dużym
pędzie poprzecznym rozpadające się na hadrony. Jako interesujące powinny również zo-
stać wskazane przypadki z dużą brakującą energią i dużą całkowitą energią. W przypadku
elektronów/fotonów oraz hadronów/leptonów tau przy pomiarze energii może być dodat-
kowo postawione wymaganie izolacji depozytu. Kryterium kwalifikacji w podejmowaniu
decyzji to krotności rozpoznanych obiektów z tym, że dla każdego rodzaju obiektu można
zastosować od 4 do 16 programowalnych progów odcięcia (ang. energy thresholds).

Maksymalna częstotliwość, z jaką płyty elektroniki czołowej mogą akceptować pozy-
tywne decyzje pierwszego stopnia systemu filtracji (ze względu na ograniczone możliwo-
ści buforowania danych) wynosi 75 kHz (z możliwością zwiększenia do 100 kHz) i jest
to jednocześnie maksymalna częstotliwość wyjściowa pierwszego poziomu.

Opóźnienie podejmowania decyzji na pierwszym poziomie liczone od czasu zajścia
oddziaływania do momentu, gdy decyzja o losie przypadku jest dostarczona do płyt elek-
troniki czołowej wynosi 2.5 µs. Czas ten wyznacza minimalną głębokość pamięci FIFO
na 100 elementów (co 25 ns zapisywany jest stan sygnałów z detektora dla kolejnego
przecięcia paczek wiązek). Moment dostarczenia decyzji do różnych detektorów może
się różnić i różnicę tę można kompensować konfigurując odpowiednio głębokość pamięci
FIFO. Aby sprostać wymaganiom poziom ten został zrealizowany w formie synchronicz-
nych, z zegarem LHC, równoległych procesorów potokowych.

Architektura systemu jest przedstawiona na rys 9. Część centralna - podejmująca de-
cyzje jest zbudowana z trzech głównych bloków: części kalorymetrycznej, części mio-
nowej oraz centralnego procesora. Część systemu poniżej centralnego procesora jest zor-
ganizowana w formie segmentów (ang. partition). Segment jest zarządzany przez mo-
duł lokalnego procesora, komunikujący się bezpośrednio z centralnym procesorem. Mo-
duł może pracować w trybie synchronicznej komunikacji z centralnym procesorem np.
wspólne zbieranie danych przez detektory lub też zarządzać segmentem niezależnie np. w
czasie zbierania danych kalibracyjnych. Dodatkowo na rysunku zaznaczono system TTC
służący do dystrybucji informacji (m. in. o zaakceptowanych przypadkach) z lokalnych
procesorów do modułów elektroniki czołowej.
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Rysunek 9: Schemat blokowy architektury pierwszego poziomu systemu filtracji

4.1.1 System selekcji w kalorymetrze.

Sygnały wejściowe, które wykorzystywane są do wypracowania decyzji na pierwszym
poziomie systemu filtracji w kalorymetrze, są analogowymi sumami sygnałów pochodzą-
cych z komór formujących wieże (ang. trigger towers) o rozmiarach dη x dϕ = 0.1 x 0.1 -
szczegółowość zwiększa się po przekroczeniu pseudopospieszności η = 2.5. Około 7200
analogowych sygnałów dociera do centralnego systemu filtracji od kalorymetru elektro-
magnetycznego oraz hadronowego. Sygnały te, po uformowaniu w modułach elektroniki
czołowej, mają czas trwania obejmujący kilka przecięć wiązek (25 ns) i jednym z zadań
systemu filtracji jest rozpoznanie, z którego oddziaływania (przecięcia paczek) pochodzą.
W części systemu filtracji w kalorymetrze nazwanej Front-end Preprocessor dokonywana
jest zamiana sygnałów analogowych na cyfrowe. Wykorzystując procesory sygnałowe
dokonywany jest pomiar depozytów energetycznych, a także przypisanie ich do odpo-
wiednich przecięć wiązek. Cyfrowa informacja z Front-end preprocesora przekazywana
jest do dwóch, w pełni cyfrowych części systemu filtracji w kalorymetrze: Cluster Pro-
cessor oraz JetEnergy Processor.

Zadaniem Front-end preprocesora jest wyznaczenie momentu oddziaływania. W tym
procesie bierze udział specjalizowany układ scalony, który wykorzystuje 3 metody do
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rozpoznania. Dla sygnałów mieszczących się w zakresie pracy konwerterów analogowo-
cyfrowych, wykorzystywane jest pięć kolejnych próbek dokonanych przez konwertery
FADC. Układ rozpoznaje maksimum i przyporządkowuje mu numer oddziaływania. Me-
toda ta ma zastosowanie dla zakresu depozytów od bardzo małych (kilka GeV) do bliskich
nasycenia (ok. 250 GeV). Dla sygnałów przekraczających zakres konwersji analogowo-
cyfrowej, stosuje się metodę porównywania dwóch kolejnych próbek do małego i wyso-
kiego progu w celu wyszukania próbki z narastającym sygnałem. Znając pozycję próbki
zarejestrowanej na narastającym zboczu sygnału można wyznaczyć numer oddziaływa-
nia. Trzecia z metod wykorzystuje programowane komparatory. Znając kształt sygnału,
jaki zostanie uformowany po analogowej obróbce, oraz dysponując wartością próbek za-
rejestrowanych na narastającym zboczu sygnału można wyznaczyć numer oddziaływania.
Wykorzystanie trzech metod umożliwia weryfikację poprawności wyznaczenia numeru
oddziaływania. Cyfrowe wartości próbek z wież kalorymetrycznych wraz z identyfikacją
numeru oddziaływania są przesyłane z procesora Front-end do dalszych części systemu
filtracji w kalorymetrze.

Rysunek 10: Graficzna reprezentacja ob-
szaru kalorymetru w poszukiwaniu izolowa-
nych depozytów elektromagnetycznych

Rysunek 11: Graficzna reprezentacja ob-
szaru kalorymetru w poszukiwaniu jetów

Praca procesora poszukującego izolowanych klastrów z depozytów elektronów/foto-
nów o dużym pędzie poprzecznym oparta jest o koncepcje przesuwanego okna (rys. 10).
Okno, zdefiniowane jako obszar 16-tu cel (4x4), o wymiarze 0.4 x 0.4, wyznacza aktual-
nie analizowany obszar detektora. Aby taki obszar został zakwalifikowany jako miejsce
interesującego depozytu to muszą być spełnione określone warunki. Energia zmierzona
w obszarze centralnym 4 cel (2x2) powinna być największa z 8 sąsiednich obszarów 4x4.
Wymaganie powyższe gwarantuje, że nakładające się klastry nie wyznaczą obszaru za-
interesowania RoI. Kolejnymi warunkami sprawdzanymi podczas analizowania sygnału
z okna, jest porównanie otrzymanej sumy depozytów obszaru centralnego z szeregiem
progów: oddzielnie dla oddziaływania elektromagnetycznego oraz dla taonowego. Rów-
nocześnie weryfikowane są kryteria izolacji depozytów, dla kalorymetru elektromagne-
tycznego i dla kalorymetru hadronowego. Sprawdzane jest, czy suma depozytów w ce-
lach tworzących obręcz wokół 4 centralnych cel, jest mniejsza niż zaprogramowany próg.
W przypadku, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, miejsce okna zostaje zakwali-
fikowane jako obszar Rejonu Zainteresowania, które przyczyniło się do zaakceptowania
przypadku. Dane z tego obszaru mogą zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji
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na wyższym poziomie systemu filtracji.
Sygnały z kalorymetru są źródłem informacji dla JetEnergy Processor (rys. 11). Proce-

sor ten opiera swoją pracę na podobnej koncepcji przesuwanego okna. Dla tego procesora
okno jest definiowane jako obszar dżetowych cel 4x4 o całkowitym wymiarze 0.8x0.8
(czterokrotnie większy od elektromagnetycznego - grupy cel 2x2 są sumowane i tworzą
celę dżetową). Okno może zostać zakwalifikowane jako centrum obszaru zainteresowa-
nia, jeśli zostaną spełnione dwa warunki: obszar centralny jest większy od 4 sąsiednich
obszarów 2x2 oraz całkowity depozyt w obszarze centralnym jest większy niż jeden z
kilku zaprogramowanych progów.

Oprócz opisanych powyżej dwóch podstawowych procesorów, algorytm selekcji w
kalorymetrze dokonuje sumowania depozytów z wszystkich cel kalorymetru w celu wy-
znaczenia wartości całkowitego depozytu przypadku (ang. totalEnergy) oraz wartości
wektora brakującej energii poprzecznej (ang. missing Transverse Energy). Sumy porów-
nywane są z kilkoma wartościami zaprogramowanych progów.

Informacja z lokalnego systemu filtracji kalorymetru przesyłana jest do centralnego
systemu pierwszego poziomu dla każdego przecięcia wiązek. Opisane powyżej procesory
wysyłają liczy znalezionych obiektów, a dla całkowitej oraz brakującej energii przesyłana
jest wartość progu, który został przekroczony.

4.1.2 System selekcji w komorach mionowych.

W systemie filtracji komór mionowych biorą udział komory RPC z części centralnej oraz
TGC z części przedniej i tylnej (rys: 12). Czas trwania sygnału z tych komór jest krótszy
niż 25 ns i pozwala jednoznacznie rozpoznać numer paczki z interesującym oddziaływa-
niem zawierającym mion.

Płaszczyzny komór RPC zbudowane są z dwóch warstw detektorów mierzących nie-
zależnie koordynaty eta oraz phi sygnałów. Płaszczyzny te zorganizowane są w 3 stacje, z
których dwie rozmieszczone są po obu stronach środkowej komory mionowej, natomiast
trzecia stacja od strony wewnętrznej przy zewnętrznej komorze mionowej. Podobna or-
ganizacja została zastosowana do budowy i rozmieszczenia płaszczyzn TGC dla rejonu
korków. Łącznie do centralnego procesora mionowego systemu filtracji dociera prawie
800 000 sygnałów.

Podstawą algorytmu wyznaczającego pęd mionu jest wyszukiwanie wzorców śladów
odpowiadających sygnałom zarejestrowanym w komorach. Punktem wyjścia analizy jest
sygnał zarejestrowany w środkowej stacji. Następnie sprawdzane są sygnały w płasz-
czyźnie wewnętrznej w miejscach ograniczonych przez prostą wyznaczoną przez punkt
oddziaływania oraz sygnał ze środkowej płaszczyzny. Z tą prostą skojarzona jest droga,
której szerokość jest funkcją energii poszukiwanego mionu poruszającego się w polu ma-
gnetycznym o znanym natężeniu. Dla mionów o niskim pędzie sprawdzane są trzy progi
(trzy szerokości dróg) z zakresu 6-9 GeV, natomiast dla mionów o dużym pędzie kolejne
trzy z zakresu 9-35 GeV. Rozpoznanie śladów w ramach drogi na wewnętrznej płaszczyź-
nie dla nisko energetycznych mionów wyznacza kandydata na Rejon Zainteresowania.
Dla wysokoenergetycznych mionów sprawdzane są sygnały zarejestrowane w zewnętrz-
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Rysunek 12: Graficzna reprezentacja miejsc generowania sygnału z komór mionowych wykorzy-
stywanych w pierwszym poziomie systemu filtracji podczas rejestracji mionów o małym i dużym
pędzie w części centralnej (RPC 1, 2, 3) oraz w częściach brzegowych (TGC 1, 2, 3)

nej płaszczyźnie.
Informacja wyjściowa z procesora mionowego do centralnego procesora poziomu

pierwszego jest wysyłana dla każdego przecięcia wiązek i zawiera krotności zarejestro-
wanych kandydatów dla każdego z sześciu programowalnych progów.

4.1.3 Centralny Procesor.

Zadaniem centralnego procesora na poziomie pierwszym jest wypracowanie finalnej de-
cyzji dotyczącej przypadku w oparciu o informacje uzyskane od lokalnych systemów
filtracji: kalorymetrycznego oraz mionowego. Funkcja ta jest realizowana przez moduły
programowalnej logiki, co umożliwia podjęcie decyzji ze stałym opóźnieniem w stosunku
do momentu, w którym zaszło oddziaływanie, którego decyzja dotyczy. Stałość opóź-
nienia jest konieczna dla zapewnienia synchronizacji z danymi przypadku oczekującymi
w pamięciach elektroniki czołowej detektorów. Moduły Centralnego Procesora można
zaprogramować listą 256 możliwych konfiguracji obiektów trygerowych (ang. trigger
menu) począwszy od bardzo prostych wymagań jak zaobserwowanie jednego mionu o
pędzie powyżej jednego z zaprogramowanych progów, aż do skomplikowanych jak np.
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koincydencji zarejestrowania elektronu powyżej pewnego progu, brakującej energii po-
wyżej określonego progu i spełnienia kryterium izolacji. W kolejnym stopniu, każde z 256
wyjść Centralnego Procesora może zostać poddane procesowi indywidualnego przeska-
lowania polegającemu na wskazaniu tylko jednego przypadku z N spełniającego wybrany
warunek. Końcowym etapem generowania decyzji przypadku jest uwzględnienie sygnału
zajętości (ang. BUSY) pochodzącego od wyższych stopni systemu filtracji, będącego re-
zultatem zapełnienia buforów i braku miejsca na nowe przypadki. Sygnał ten blokuje
generowanie pozytywnych decyzji i prowadzi do powstania czasu martwego, podczas
którego system filtracji i akwizycji nie rejestrują nowych przypadków.

Konstrukcja elektroniki czołowej niektórych detektorów eksperymentu ATLAS-a wy-
maga wprowadzenia celowego czasu martwego. Po każdej pozytywnej decyzji poziomu
pierwszego, cztery kolejne przecięcia wiązek nie zostaną wskazane jako interesujące
mimo sygnałów akceptacji z lokalnych systemów filtracji detektorów. Dodatkowo, kon-
trolowana jest liczba pozytywnych decyzji w jednostce czasu, co zapobiega przepełnieniu
buforów i przekroczeniu przepustowości systemów filtracji i akwizycji danych. Aktual-
nie stosowanym algorytmem jest tzw. ąlgorytm cieknącego wiadra"(ang. leaky bucket),
zgodnie z którym na 512 przecięć wiązek nie może być więcej niż cztery pozytywne
decyzje. Jeżeli sygnał BUSY lub prewencyjny czas martwy nie wyzerowały 256-cio bi-
towego rejestru ze wzorcem zarejestrowanych obiektów trygerowych, to finalna decyzja,
będąca sumą logiczna wszystkich 256 bitów, jest pozytywna, jeśli przynajmniej jeden bit
jest niezerowy.

4.1.4 System synchronizacji czasu pomiędzy detektorami.

System TTC (ang. Timing, Trigger and Control distribution system) jest wykorzystywany
do dostarczenia sygnałów centralnego zegara, decyzji pierwszego poziomu oraz innych
sygnałów kontrolnych od centralnego systemu filtracji do lokalnych systemów selekcji i
zbierania przypadków w detektorach. W eksperymencie Atlas, oprócz zegara LHC i decy-
zji pierwszego poziomu, poprzez system TTC przekazywane są m. in. synchroniczne sy-
gnały periodycznego kasowania identyfikatora paczek (ang. Bunch Crossing Reset) otrzy-
mywane od LHC oraz licznika przypadków (ang. Event Counter Reset). Obydwa sygnały
są kluczowe dla synchronicznej pracy systemu selekcji przypadków z pracą akceleratora.

Moduły elektroniki czołowej wykorzystują licznik identyfikatora paczek do zliczania
zboczy zegara LHC i wykorzystują stan tego licznika do wyznaczenia numeru przecinają-
cych się paczek, dla których nadeszła pozytywna decyzja z centralnego systemu. Łącznie
z synchroniczną decyzją, centralny procesor dostarcza number przecinających się paczek.
Zgodność lokalnie zliczonego numeru przecinających się paczek z numerem otrzymanym
centralnie potwierdza synchroniczną pracę modułu elektroniki czołowej.

Cyklicznie rozsyłane sygnały kasowania licznika przypadków (w ATLAS-ie co parę
minut) są również wykorzystywane do potwierdzenia utrzymywania synchronicznej pracy
modułów elektroniki czołowej. Numer ostatniego przypadku, przed otrzymaniem sygnału
kasowania licznika, powinien być we wszystkich modułach elektroniki czołowej taki sam.
Mechanizm zerowania licznika przypadków umożliwia ponadto płynne dołączanie mo-
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dułów elektroniki czołowej do eksperymentu w trakcie nabierania danych. Moduł elek-
troniki czołowej może zostać wykluczony z eksperymentu w trakcie nabierania danych
jeśli np. utraci konfigurację w efekcie promieniowania (ang. Single Event Upset) i stanie
się źródłem czasu martwego. Po wykluczeniu modułu z systemu zbierania danych, i po-
nownym przeprogramowaniu, może on zostać ponownie dołączony do działającego sys-
temu jeśli zostanie to dokonane tuż przed sygnałem kasowania licznika przypadków. Po
przyjęciu sygnału wszystkie moduły elektroniki czołowej w działającym eksperymencie,
łącznie z nowo-dołączonym, będą miały licznik przypadków wyzerowany i będą zgodnie
oznaczać kolejne przypadki takim samym identyfikatorem.

System TTC tworzy drzewiastą strukturę linków optycznych, w której źródłem in-
formacji jest Centralny Procesor pierwszego poziomu filtracji łączący się z lokalnymi
procesorami detektorów pełniącymi rolę gałęzi. Lokalne procesory przesyłają otrzymane
sygnały do modułów elektroniki czołowej. Odbiorniki sygnałów TTC zainstalowane w
modułach elektroniki czołowej mają możliwość programowania opóźnienia w odbiera-
nych sygnałach, co umożliwia synchronizację czasu pomiędzy elektroniką czołową de-
tektorów o różnych charakterystykach czasowych oraz geograficznie rozproszonych w
różnych odległościach od systemu centralnego.

4.2 Drugi poziom systemu wstępnej selekcji.
Drugi poziom systemu wstepnej selekcji jest pierwszym poziomem asynchronicznym w
stosunku do częstotliwości akceleratora, opartym o komputerowe przetwarzanie danych.
Celem algorytmów filtrujących wykonywanych na tym poziomie jest zredukowanie czę-
stotliwości 100 kHz interesujących przypadków wskazanych przez poziom pierwszy do
ok. 3 kHz (stopień redukcji 1/33). Uzyskuje się to poprzez poprzez bardziej szczegó-
łową analizę danych z rejonów η - φ detektora zarejestrowanych przez poziom pierwszy
i odrzucenie przypadków błędnie zakwalifikowanych jako interesujące bądź przez prze-
skalowanie dobrze znanych przypadków tła. Z każdym aktywnym obiektem trygerowym,
z potencjalnych 256, otrzymanych z poziomu pierwszego skojarzony jest szereg kroków
w ramach których wykonywane są sekwencje algorytmów weryfikujące zarejestrowaną
sygnaturę fizyczną z procesem, który może być jej źródłem. W czasie procesowania moż-
liwe jest także stworzenie na poziomie drugim wtórnego Rejonu Zainteresowania, z któ-
rego zostaną pobrane dane do analizy. Niespełnienie hipotezy w sekwencji procesowania
danego obiektu trygerowego powoduje zaprzestanie dalszej analizy i anulowanie pozo-
stałych kroków z szeregu. Pozytywna weryfikacja wszystkich sekwencji przynajmniej
jednego łańcucha powoduje zaakceptowanie przypadku na drugim poziomie systemu fil-
tracji.

Algorytmy selekcji przypadków wykonywane są ramach procesów filtrujących L2PU.
Rozdziałem przypadków pomiędzy procesy filtrujące zajmuje się nadzorca poziomu dru-
giego (LVL2 Supervisor - L2SV) otrzymujący numery przypadków oraz współrzędne
Rejonów Zainteresowań od modułu RoI Builder pośredniczącego w komunikacji z cen-
tralnym procesorem poziomu pierwszego. W czasie prowadzenia analizy przypadku pro-
cesy L2PU pobierają, poprzez sieć komputerową, dane z buforów detektorów ROB, które
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są zarządzane przez systemy odczytu ROS.

4.2.1 Moduły procesów filtrujących (L2PU)

Podejmowanie decyzji na poziomie drugim dokonywane jest przez programy wykonujące
się na wielo-rdzeniowych procesorach umieszczonych w komputerach typu PC. Około
500 komputerów podzielonych jest na 10 farm zarządzanych przez 10 zarządców LVL2
Supervisors. Czas na podjęcie decyzji nie jest stały i zależy od typów oddziaływań za-
rejestrowanych na poziomie pierwszym i związanej z tym liczby kroków jakie zostaną
wykonane podczas analizy, a także od dostępności danych (pobieranie fragmentów da-
nych z buforów ROB może trwać dłużej dla obciążonych systemów ROS).

Informację o przypadku, dla którego należy wypracować decyzję, program L2PU
otrzymuje od modułu L2SV w formie obiektu trygerowego. Informacja ta zawiera numer
przypadku, typy oddziaływań wraz z wartościami progów jakie zostały zarejestrowane
na poziomie pierwszym oraz współrzędne η, φ rejonów w detektorze dla każdego typu
oddziaływania.

Rysunek 13: Przykładowy szereg kroków i sekwencji algorytmów wykonywanych przez L2PU
w ramach weryfikacji hipotezy elektronu o pędzie 10 GeV- za [28]

W ramach analizy przypadku, dla każdego obiektu trygerowego, wykonywany jest
szereg kroków składających się z sekwencji algorytmów przedstawiony schematycznie
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na rys. 13. Przykład zilustrowany na rys. 13 dotyczy analizy na poziomie drugim ele-
mentu trygerowego wygenerownego na poziomie pierwszym w którym procesor kalo-
rymetryczny zasygnalizował (ustawiając odpowiedni bit w 256-cio bitowym rejestrze)
obecność elektronu o energii nie mniejszej niż 5 GeV (L1_EM5). Z bitem tym, na pozio-
mie drugim, skojarzony jest szereg L2_e10_medium (na rys. 13 jako L2_e10_med), któ-
rego zadaniem jest potwierdzenie zarejestrowania elektronu o energii 10 GeV wykorzy-
stując umiarkowane kryteria kwalifikacji (tzw. cięcia). W ramach szeregu planowane jest
wykonanie trzech kroków. Każdy krok składa się z sekwencji, którą rozpoczyna element
trygerowy (TE), po którym następuje przetwarzanie danych (FEX - ang. FeatureExtrac-
tion), weryfikacja hipotezy (Hypo) i zakończenie sekwencji generujące nowy element
trygerowy (TE’). Jeśli wyjściowy element trygerowy jest aktywny, to wykorzystywany
on jest jako wejściowy element trygerowy sekwencji kolejnego kroku. Gdy wyjsciowy
element trygerowy jest nieaktywny to kolejny krok nie jest wykonywany i przetwarzanie
szeregu jest zakończone.

W ilustrowanym przykładzie wejściowym elementem trygerowym jest element tryge-
rowy z pierwszego poziomu L1_EM5. W ramach wykonywania algorytmu T2Cal-Egam-
ma pobierane są dane z kalorymetru elektromagnetycznego z odpowiedniego Rejonu Za-
interesowania w celu oszacowania parametrów klastra. Wyjściowy element trygerowy
(L2_e10_medcl) jest aktywowany jeśli parametry klastra spełniają założone kryteria (wy-
korzystując umiarkowane cięcia) i staje się on wtedy wejściowym elementem trygerowym
dla kolejnego kroku. W drugim kroku wykonywana jest sekwencja w ramach której wyko-
nywany jest tylko algorytm poszukujący śladów w Detektorze Wewnętrznym. Wyjściowy
element trygerowy L2_e10_medid staje się wejściowym dla ostatniego kroku, w ramach
którego następuje poszukiwanie elektronu (L2Electron) w oparciu o kombinowane infor-
macje z kalorymetru oraz z Detektora Wewnętrznego. Parametry kandydata na elektron
zostają zweryfikowane przez zastosowanie umiarkowanych cięć w ramach Hypo. Pozy-
tywna weryfikacja aktywuje element trygerowy L2_10_med, który staje się elementem
wejściowym do pierwszego kroku przetwarzania na trzecim poziomie systemu filtracji w
szeregu EF_e10_medium.

Na zakończenie przetwarzania obiektów trygerowych danego przypadku podlegają
one indywidualnej operacji przeskalowania. Alternatywnie mogą one zostać ustawione w
tryb "passthrough", który niezależnie od wyników analizy kwalifikuje dany obiekt try-
gerowy jako interesujący. Dzięki temu można wyznaczyć wydajność procesu filtracji.
Końcowa decyzja, dotycząca przypadku, jest pozytywna, jeśli po przeskalowaniu, przy-
najmniej jeden z obiektów trygerowych został pozytywnie zakwalifikowany.

Wykorzystanie, w pracy programu L2PU, informacji z rejonów zainteresowania, które
średnio stanowią 1-4 % danych całego przypadku, pozwoliło znacznie ograniczyć wy-
magania na przepustowość sieci zapewniającej dostęp do systemu zarządzania buforami
danych ROS. Oparcie analizy o szereg kroków, który jest przerywany po negatywnej oce-
nie hipotezy, umożliwiło skrócić czas przetwarzania przypadku i dodatkowo ograniczyć
wymagania na przepustowość sieci (tylko część danych z Rejonów Zainteresowania jest
pobierana przez program L2PU).
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4.2.2 Moduł budowy informacji o Rejonach Zainteresowania - RoI Builder

Elementem architektury pośredniczącym w przekazywaniu informacji o Rejonach Zain-
teresowania pomiędzy pierwszym, a drugim stopniem systemu selekcji jest RoIB ( ang.
RoI Builder), który został zrealizowany w formie modułów w standardzie VME z pro-
gramowalną logiką. Funkcjonalne moduły tworzące poziom pierwszy: system selekcji w
kalorymetrach (ang. ClusterProcessor), system selekcji dżetów (ang. JetEnergy proces-
sor), system selekcji komór mionowych oraz moduły centralnego procesora, mają bezpo-
średnie połączenie z modułami RoI Buildera. Zadaniem RoI Buildera jest synchronizacja
informacji dotyczącej współrzędnych η i φ oddziaływań na podstawie których, przypa-
dek został zakwalifikowany przez poziom pierwszy. Informacja ta jest korelowana dla
każdego typu oddziaływania w danym przypadku. Wyznaczone współrzędne oddziały-
wań przekazywane są następnie poprzez wydzielone połączenia optyczne do specjali-
zowanych kart PCI umieszczonych w komputerach L2SV pełniących funkcje zarządcy
systemem filtracji na drugim poziomie. System Roi Builder jest skalowalny i może wy-
syłać wyjściową informację na konfigurowalna liczbę wyjść, umożliwiając tym samym
wykorzystanie w systemie więcej modułów L2SV (co jest ważne przy ograniczonej czę-
stotliwości pracy pojedynczego modułu L2SV).

4.2.3 Karta interfejsu ROBIN wraz z buforami danych ROB

W systemie TDAQ ATLAS-a znajduje się ok. 1600 buforów danych ROB. Dane przypad-
ków zaakceptowanych przez pierwszy poziom systemu selekcji przysyłane są do modu-
łów ROD poprzez wydzielone linki optyczne ROL z wykorzystaniem standardu S-Link
o maksymalnej przepustowości 160 MB/s. Dane przesyłane są w trybie PUSH, jednak
protokół S-link daje możliwość powstrzymania napływu danych poprzez przesłanie do
ROD-a sygnału powstrzymania transmisji XOFF (ang. Transmit off ). Moduł ROD, po
przyjęciu sygnału XOFF, może w dalszej kolejności wygenerować sygnał BUSY, który
powstrzymuje akceptowanie przypadków na poziomie pierwszym i wprowadza czas mar-
twy do systemu filtracji.

Odbieranie danych detektorowych z ROL do bufora ROB prowadzone jest przez układy
programowalnej logiki umieszczone na karcie ROBIN wyposażonej w interfejs PCI 14.
Trzy bufory ROB zlokalizowane są na jednej karcie ROBIN i zarządzane wspólnie przez
lokalny procesor. Żądania odczytu danych jak również polecenia zwolnienia miejsca w
buforach danych po przypadkach, które zakończyły przetwarzanie na poziomie drugim,
mogą być dostarczane do płyty ROBIN na dwa różne sposoby: poprzez magistralę PCI
lub bezpośrednio z sieci komputerowej poprzez port Gigabitowego Ethernetu. Żądania te
zapisywane są do kolejki skąd są pobierane przez lokalny procesor i sekwencyjnie reali-
zowane.

4.2.4 System zarządzania buforami danych - ROS

System zarządzania buforami danych ROS jest programem wykonywanym na kompute-
rze PC wyposażonym w pewną liczbę (maksymalnie cztery) kart ROBIN umieszczonych
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Rysunek 14: Zdjęcie karty PCI wykonującej funkcje ROBIN. Widoczne są trzy połączenia do
łączy optycznych ROL przez które napływają dane od modułów ROD. Dane z buforów mogą być
pobierane przez łącze PCI do komputera ROS lub bezpośrednio do sieci komputerowej Ethernet
przez złącze usytuowane nad złączami do linków ROL. Za [1]

w magistrali PCI. W komputerach ROS zainstalowana jest również cztero-portowa karta
interfejsu sieciowego Gigabitowego Ethernetu, na której obecnie tylko dwa porty są uży-
wane. Poprzez te porty system ROS komunikuje się z pozostałymi modułami drugiego
poziomu systemu filtracji. W eksperymencie Atlas znajduje się około 150 systemów ROS.
Ze względu na ograniczenia w liczbie portów na magistrali PCI w komputerach typu PC,
system ROS zarządza co najwyżej czterema kartami ROBIN czyli liczbą buforów ROB
nie większą niż 12.

4.2.5 Moduł nadzorcy (LVL2 Supervisor)

Modułem kontrolującym analizowanie przypadków na poziomie drugim systemu filtra-
cji jest L2 Supervisor zrealizowany jako farma komputerów PC (ok. 5 maszyn). Podsta-
wowym zadaniem programu Supervisora jest wyznaczenie procesora (z farmy ok. 500
wielo-rdzeniowych komputerów typu PC), który dokona analizy przypadku zakwalifiko-
wanego przez poziom pierwszy. Supervisor, dokonując wyboru procesora, dostarcza mu
informacji o typach zarejestrowanych oddziaływań oraz skojarzonych z nimi współrzęd-
nych Rejonów Zainteresowań, które otrzymał z RoI Buildera. Po przydzieleniu przypadku
i wysłaniu informacji, Supervisor oczekuje zwrotnie na decyzję. Jeśli decyzja jest pozy-
tywna, numer przypadku dopisywany jest do listy zaakceptowanych, a jeśli negatywna to
do listy odrzuconych przypadków. Gdy liczba przypadków, dla których procesory LVL2
podjęły decyzje, przekroczy konfigurowalny limit (ok. 100 przypadków), to Supervisor
buduje pakiet z numerami zaakceptowanych i odrzuconych przypadków i wysyła go do
modułu organizującego pracę części systemu odpowiedzialnej za budowanie kompletnego
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przypadku (ang. Event Builder).
Przypadki napływające z poziomu pierwszego są rozdzielane zgodnie z listą: numer

procesora dla aktualnego przypadku pobierany jest z początku listy natomiast numer pro-
cesora, który zakończył przetwarzanie umieszczany jest na końcu listy. Przy inicjalizacji
listy, numery procesorów LVL2 wprowadzane są kilkukrotnie. Przydzielenie procesorowi
kilku przypadków prowadzi do utworzenia się lokalnej kolejki przypadków. Lokalna ko-
lejka zapewnia, że dany procesor, po zakończeniu przetwarzania przypadku nie będzie
oczekiwał na przydzielenie kolejnego, natomiast pobierze go z kolejki. Oczekiwanie przy-
padku w kolejce zwiększa średni czas opóźnienia liczony od przydzielenia procesora do
otrzymania wyniku, natomiast prowadzi do zwiększenia stopnia wykorzystania zasobów
komputerowych. Zwiększanie opóźnienia powoduje, że pamięć ROB jest dłużej zajmo-
wana przez dane przypadku, co może prowadzić do braku miejsca dla kolejnych przypad-
ków.

Numery procesorów, które przetwarzały przypadek krócej niż średnia będą pojawiały
się w kolejce Supervisora częściej, niż numery procesorów, przetwarzających skompliko-
wane przypadki. Pozwala to na wyrównywanie obciążenia pomiędzy procesorami. Każdy
przypadek, przydzielony przez Supervisora otrzymuje limit czasu. Jeśli decyzja od proce-
sora LVL2 nie nadejdzie przed upływem limitu, to Supervisor dokonuje akceptacji takiego
przypadku oznaczając go jako zaakceptowany arbitralnie. Przypadek taki jest potem kie-
rowany do specjalnego strumienia danych, które podlegają drobiazgowej analizie, poza
systemem on-line, w celu wykrycia powodu przekroczenia limitu czasu.

Numery zaakceptowanych przez poziom pierwszy przypadków, wraz z informacją
RoI napływają z modułu ROIB w trybie PUSH i są buforowane w kolejce obsługującej
bezpośrednie połączenie pomiędzy ROIB a L2SV. Jeśli kolejka identyfikatorów wolnych
procesorów jest niepusta, to L2SV pobiera z kolejki ROIB współrzędne przypadku i przy-
dziela go wolnemu procesorowi. W sytuacji gdy brakuje wolnych procesorów, kolejka
ROIB zapełnia się i po osiągnięciu określonego poziomu następuje wygenerowanie sy-
gnału powstrzymania (XOFF) dla ROIB, co zatrzymuje napływ nowych przypadków do
L2SV. Zapełnienie buforów w module ROIB powoduje wygenerowanie sygnału BUSY,
który blokuje generowanie pozytywnych decyzji na poziomie pierwszym. Kurcząca się
lista dostępnych procesorów może oznaczać, że średni czas procesowania przypadków na
poziomie drugim wydłuża się lub, że średnia częstotliwość akceptowanych przypadków
przez poziom pierwszy uległa zwiększeniu.

Jeśli R jest wartością średnią częstotliwości pozytywnych decyzji poziomu pierw-
szego, a T średnim czasem przetwarzania przypadku to liczba procesorów gwarantują-
cych stabilną pracę systemu nie powinna być mniejsza od

Lmin >= R ∗ T (2)

System został zaprojektowany dla farmy ok. 500 procesorów na których wykonywa-
nych będzie ok. 4000 aplikacji L2PU (8 aplikacji na 8-mio rdzeniowym procesorze) co
dla średniej częstotliwości 100 kHz pozytywnych decyzji poziomu pierwszego wyznacza
średni czas przetwarzania danych przypadku przez proces filtracji poziomu drugiego jako
40 ms. Przypadki, dla których L2Supervisor nie otrzyma decyzji w maksymalnym czasie
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30 s są arbitralnie kwalifikowane pozytywnie ( ang. FORCED_ACCEPT ) i kierowane do
specjalnego strumienia zapisu (ang. DEBUG) na trwałym nośniku. Przekroczenie limitu
czasowego może być spowodowane skomplikowaną sygnaturą przypadku jak również
błędem wykonania programu analizującego przypadek.

4.2.6 Moduł przechowywania pośrednich danych (L2RH)

Moduł L2RH pełni rolę bufora danych dla pośrednich wyników przetwarzania przy-
padków na poziomie drugim. Programy L2PU, kończąc przetwarzanie przypadku, dla
którego została podjęta pozytywna decyzja, przesyłają pośrednie wyniki analizy danych
do modułu L2RH. Od strony systemu prowadzącego scalanie danych przypadku, moduł
L2RH widziany jest podobnie jak bufor danych detektora. W ten sposób pośrednie dane
uzyskane podczas analizy przypadku na poziomie drugim zostaną dołączone do komplet-
nego przypadku i będą mogły być użyte jako przesłanki do prowadzenia przetwarzania
przypadku na trzecim poziomie systemu filtracji. Informacje z L2RH, dla przypadków
zakwalifikowanych na poziomie trzecim, znajdą się również na trwałym nośniku i będą
mogły być użyte do analizy off-line wydajności drugiego poziomu systemu filtracji.

4.3 Podsystem scalania danych przypadku (Event Builder)
Dane przypadków zaakceptowanych przez poziom drugi systemu filtracji przechowywane
są w ok. 1600 buforach ROB. Zanim zostaną skierowane do kolejnego poziomu podlegają
procesowi scalenia w jednolitą, odpowiednio sformatowana, strukturę danych. Zarządza-
nie tym procesem wykonywane jest przez moduł DFM (Data Flow Manager), który do-
staje informacje o numerach zaakceptowanych przypadków od L2 Supervisorów, wybiera
komputer SFI (Sub-Farm Input), który będzie prowadził scalanie danych, a po zakoń-
czeniu tego procesu poinformuje systemy przechowywania danych ROS o zakończeniu
przetwarzania przypadku na poziomie drugim.

4.3.1 Moduł zarządcy procesu (DFM)

Moduł DFM ma dwa zadania do wypełnienia: kontrolowanie procesu scalania danych
przypadku oraz informowanie systemów zarządzania buforami danych ROS o numerach
przypadków, które zakończyły procesowanie na poziomie drugim.

Lista z numerami przypadków, których analiza na poziomie drugim została zakoń-
czona jest przesyłana od Supervisora L2SV do modułu DFM. DFM umieszcza numery
przypadków z decyzją negatywną na osobnej liście i gdy ich liczba osiągnie programo-
walne minimum - zwykle jest to 100 numerów - rozgłaszane są one do wszystkich sys-
temów ROS. Systemy te rozpoczynają proces zwalniania miejsca w buforach ROB zaj-
mowanego przez dane przypadków z listy. Grupowanie numerów ma na celu unikanie
generowania małych pakietów rozgłoszeniowych, czyli takich, które są adresowane do
więcej niż jednego odbiorcy.

Proces scalania danych dla przypadków, które zostały wskazane przez poziom drugi
jako interesujące, rozpoczyna się od wskazania komputera SFI z wydzielonej farmy. Do
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wskazania komputera moduł DFM wykorzystuje listę, w której umieszczane są identyfi-
katory komputerów zgłaszających gotowość do prowadzenia scalania. DFM przekazuje
numer przypadku wybranemu komputerowi i rozpoczyna okres oczekiwania na informa-
cję o zakończeniu procesu. SFI zbiera kopie danych z buforów, a po zakończeniu przesyła
informację zwrotną do DFM. Po jej otrzymaniu DFM dołącza numer przypadku do listy
rozgłaszanej do systemów ROS w celu zwolnienia miejsca w buforach, natomiast nu-
mer SFI, który dokonał scalenia jest dodawany na koniec listy komputerów gotowych do
scalania.

W sytuacji, gdy modułowi DFM zaczyna brakować komputerów SFI do scalania przy-
padków, może on wygenerować sygnał XOFF do L2SV w celu powstrzymania napływu
nowych przypadków. Sytuacja taka może się pojawić gdy średni czas przetwarzania przy-
padku na wyższym poziomie ulegnie wydłużeniu i komputery SFI nie będą mieć adresa-
tów dla scalonych przypadków. Innym powodem może być zmniejszenie poziomu re-
dukcji na poziomie drugim, co powoduje zwiększenie częstotliwości zaakceptowanych
przypadków powyżej ilorazu liczby dostępnych komputerów SFI oraz średniego czasu
scalania przypadku. Średni czas scalania przypadku jest uzależniony od wydajności sys-
temów ROS w realizacji żądań wysłania danych.

4.3.2 Moduł procesu scalania (SFI)

Komputery farmy SFI wykonują proces scalania danych przypadku, które następnie są
udostępniane komputerom prowadzącym filtrację przypadków na poziomie trzecim. Sca-
lanie danych przypadku, którego numer zostaje przysłany przez komputer DFM, odbywa
się poprzez generowanie żądań przysłania danych do każdego z systemów ROS zainsta-
lowanych w systemie, włączając w to system L2RH. Aby uniknąć sytuacji, w której stru-
mień danych detektorowych będzie większy od wejściowego pasma do komputera SFI,
proces SFI generuje jednorazowo tylko część żądań. Kolejne są generowane po otrzyma-
niu odpowiedzi na wcześniejsze żądania. Po zebraniu wszystkich danych, komputer SFI
dokonuje formatowania przypadku i przygotowuje go do wysłania do trzeciego stopnia
systemu filtracji. Jednocześnie wysyła informację do DFM o zakończeniu procesu sca-
lania. Aby uniknąć sytuacji oczekiwania na numer kolejnego przypadku, komputer SFI
zgłasza do DFM swój identyfikator więcej niż raz co tworzy lokalną kolejkę przypadków
oczekujących na scalanie. Około 100 komputerów SFI tworzy farmę procesorów doko-
nujących scalania.

4.4 Trzeci poziom systemu filtracji (Event Filter)
Trzeci poziom systemu filtracji Event Filter jest ostatnim poziomem redukującym często-
tliwość zapisu przypadków na trwałym nośniku. Jego zadaniem jest zredukowanie czę-
stotliwości o rząd wielkości: z wejściowych 3 kHz do 300 Hz zapisu przypadków na
trwałym nośniku. Redukcję uzyskuje się poprzez wykonywanie złożonych algorytmów
filtracji wraz z dostępem do danych kalibracyjnych. Podobnie jak w przypadku poziomu
drugiego, wykonywane są szeregi kroków z sekwencjami algorytmów i testowaniem hi-
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potez. Algorytmy maja również dostęp do kompletnych danych przypadku, dostarczanych
przez podsystem scalania Event Builder. W większości przypadków analiza jest nadal zo-
gniskowana na rejonach detektora wskazanych przez Rejony Zainteresowań z niższych
poziomów.

Poziom Event Filter tworzy farma ok. 3000 procesorów. Na każdym komputerze
farmy poziomu Event Filter uruchamianych jest kilka procesów PT (ang. Processing
Task) prowadzących rekonstrukcję przypadku w stylu off-line oraz jeden proces zarządcy
EFD (ang. Event Filter Deamon) zapewniający komunikację z komputerami farmy bu-
dowy przypadków SFI. Proces zarządcy pobiera dane przypadków i umieszcza je we
współdzielonej pamięci komputera, do której mają dostęp procesy analizy PT. Obszar pa-
mięci z przypadkami jest mapowany na specjalne pliki, które gwarantują odzyskanie da-
nych w sytuacji przedwczesnego przerwania analizy przypadku spowodowanego błędem
algorytmu. Po zakończeniu analizy proces PT podejmuje decyzję dotyczącą przypadku i
jeśli jest ona pozytywna to dane przypadku przesyłane są do modułu SFO (ang. SubFarm
Output), który zapisuje przypadek w jednym z plików na lokalnym dysku. Pliki te są na-
stępnie kopiowane do centrum komputerowego CERN. W przypadku decyzji negatywnej
przypadek jest porzucany.

Ponieważ algorytmy filtracji wykonywane na poziomie Event Filter są zbliżone do
pełnej analizy przypadku wykonywanej offline to czas wykonywanych obliczeń nie jest
tak krytyczny jak w przypadku wcześniejszych poziomów. Niemniej jednak, nie powinien
przekraczać górnej wartości, po której wszystkie procesory przydzielone do wykonywa-
nia algorytmów będą zajęte i nowe przypadki nie będą przydzielane. Doprowadzi to do
sytuacji, gdy bufory na wcześniejszych poziomach zapełnią się i powstanie czas martwy.
W czasie projektowania i budowy systemu filtracji prowadzone były badania mające na
celu ocenę możliwości dynamicznego wykorzystania zasobów GRID w celu poszerzenia
dostępnych zasobów komputerowych do przetwarzania przypadków na trzecim poziomie
systemu filtracji [13], [14], [15], [16], [17].

Weryfikowana była koncepcja, zgodnie z którą, na komputerze, na którym wykony-
wany był program EFD, zamiast rzeczywistych programów filtrujących PT, uruchamiane
były programy symulujące działanie PT (ang. proxy-PT). Programy te, w czasie inicja-
lizacji poszukiwały w sieci GRID wolnych zasobów komputerowych, na których była
możliwość uruchomienia rzeczywistych algorytmów filtracji. Po nawiązaniu połączenia
z takim komputerem i uruchomieniu na nim algorytmu filtrujacego, programy proxy-PT,
mające dostęp do danych przypadku, wysyłały dane do zdalnego komputera i oczeki-
wały na dostarczenie wyników filtracji. Po otrzymaniu wyników przekazywały je do pro-
gramu EFD, tak jakby obliczenia zostały wykonane lokalnie. W takim scenariuszu, na
jednym komputerze można było uruchomić kilkanaście programów proxy-PT. Zgodnie
z projektem, program proxy-PT komunikował się z procesem EFD w taki sam sposób
jak standardowy program PT co nie wymagało dokonywania żadnych zmian w działa-
niu i oprogramowaniu w systeme filtracji, a wykorzystywanie zdalnych zasobów mogło
dokonywać się w pełni dynamicznie.

W ramach tego projektu dokonano pomiarów przepustowości Europejskiej Sieci Na-
ukowej GEANT oraz szkieletowej sieci naukowej PIONIER w Polsce oraz jej odpo-
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wiedników w innych krajach. Oprogramowanie gridowe zostało zmodyfikowane do ak-
tywowania zadań filtracyjnych, przyjmowania danych przypadków i odsyłania decyzji do
proxy-PT w celu wskazania przypadków zaakceptowanych do zapisu na trwały nośnik.
Badania pokazały, że technicznie taka możliwość istnieje, natomiast rozwój technologii
wielordzeniowych procesorów wykluczył projekt zdalnych farm ze względów skompli-
kowanej organizacji i ekonomicznych.

4.5 Wybrane wyniki pracy systemu filtracji
Trójpoziomowy system filtracji eksperymentu ATLAS kontrolował selekcję przypadków
zapisywanych na trwałym nośniku w czasie pracy akceleratora w latach 2010-2011. Wcze-
śniej, jego praca była weryfikowana w czasie zbierania danych pochodzących z oddziały-
wań generowanych przez promieniowanie kosmiczne.

Strategia filtracji została oparta o identyfikowanie obiektów fizycznych na najniższym
poziomie, a następnie ich weryfikację na wyższych poziomach z użyciem dokładniej-
szych danych lub z wykorzystaniem danych kalibracyjnych. Wydajność procesu filtra-
cji jest wspomagana definiowaniem Rejonów Zainteresowania na pierwszym poziomie,
które ułatwiają dostęp do istotnych danych na wyższych poziomach i redukują wymaga-
nia na przepustowość systemu dostarczającego dane.

Opisana architektura umożliwiła osiągnięcie bardzo wysokiej wydajności w zbieraniu
danych w czasie dwóch lat pracy gdy świetlność akceleratora wzrosła o rząd wielkości na
skutek zmiany parametrów pracy LHC - tabela 2.

2010 2011
liczba paczek 348 1380

odstęp między paczkami [ns] 150 50
maks. liczba oddziaływań / przecięcie wiązek 3.7 22.0
zarejestrowana scałkowana świetlność [fb−1] 0.045 5.25

maks. świetlność [cm−2s−1] 2.0 ∗ 1032 3.3 ∗ 1033

Tablica 2: Wartości wybranych parametrów LHC dla naświetlań w latach 2010 i 2011

W obu okresach pracy wydajność systemu filtracji umożliwiła zarejestrowanie 93.5%
oddziaływań do których doprowadziła praca akceleratora. Rys. 15 pokazuje scałkowaną
świetlność w funkcji dni w roku 2011 - w ciągu jednego dnia pracy w 2011 zebrano 3 razy
tyle oddziaływań co w czasie całego roku 2010. Rysunek 16 pokazuje zmianę częstotli-
wości rozpoznawania podstawowych obiektów trygerowych w funkcji chwilowej świetl-
ności. Opierając się na liniowych zmianach częstotliwości można przewidzieć jakich czę-
stotliwości można się spodziewać w określonych kanałach fizycznych przy świetlności
planowanej na 2014 r.

Rysunki 17 oraz 18 ilustrują wydajność systemu filtracji w rozpoznawaniu obiektów
fizycznych. Na rys. 17 pokazana jest wydajność rozpoznawania depozytu elektromagne-
tycznego o energii większej od 20 GeV (e20_medium) na wszystkich trzech poziomach
w funkcji pędu. Dla zrekonstruowanych elektronów o energii powyżej 20 GeV wydajność
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Rysunek 15: Porównanie dostarczonej przez
LHC i zarejestrowanej przez system TDAQ
eksperymentu ATLAS scałkowanej świetlności
w 2011r. Za [29]

Rysunek 16: Liniowy wzrost częstotliwo-
ści rozpoznawania podstawowych obiektów fi-
zycznych przez system filtracji eksperymentu
ATLAS w funkcji chwilowej świetlności. Za
[29]

sięga 95%. Na rys. 18 pokazana jest wydajność rozpoznawania mionów o energii więk-
szej od 18 GeV przez trzeci poziom systemu filtracji EF. Zarejestrowane dane porównane
są z wynikami symulacji Monte Carlo.

Rysunek 17: Wydajność rozpoznawania de-
pozytu elektromagnetycznego o energii więk-
szej od 20 GeV w funkcji pędu zrekonstruowa-
nego elektronu. Za [29]

Rysunek 18: Wydajność rozpoznawania
mionu o energii większej od 18 GeV w
porównaniu z symulacjami Monte Carlo. Za
[29]

Największym wyzwaniem dla systemu filtracji, w którym wymagany stopień redukcji
wynosi 105, jest efektywne wskazywanie przypadków z procesami o małych przekro-
jach czynnych, które pojawiają się średnio co 100 milionów przypadków tła. Przykładem
takiego procesu jest produkcja : pp → γ∗/Z → ττ . Rysunek 19 przedstawia porówna-
nie zmierzonego przekroju czynnego na ten proces z jego wartością przewidywaną przez
Model Standardowy: 0.96±0.05nb [18] [19] [20]. Uwidoczniono przekroje czynne w po-
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szczególnych stanach końcowych rozpadów leptonów τ jak i otrzymany całkowity prze-
krój czynny uzyskany po analizie danych z 1.34− 1.55 fb−1 scałkowanej świetlności.

Rysunek 19: Porównanie zmierzonego przekroju czynnego dla procesu pp → γ∗/Z → ττ do
przewidywań teoretycznych. Za [18] [19] [20]

Na podstawie zaprezentowanych powyżej wyników można stwierdzić, że wdrożony
system filtracji i akwizycji danych spełnił, w dotychczasowej pracy, stawiane wymagania
w zakresie dostępnych świetlności.
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5 Architektura i komputerowy model drugiego poziomu
systemu filtracji wraz z podsystemem scalania danych

Rozpoczynając prace nad projektowaniem drugiego poziomu systemu filtracji i akwizy-
cji danych dokonano wstępnego oszacowania liczby komponentów i warunków pracy
systemu. Zostały one przyjęte jako założenia do budowy komputerowego modelu archi-
tektury systemu.

• dane przypadku napływają do buforów ROB ze średnią częstotliwością 100 kHz i
są dostępne za pośrednictwem 160 systemów ROS lub ok. 500 modułów ROBIN
bezpośrednio przez dostęp z sieci komputerowej.

• część danych całego przypadku (1.5 MB) pobierana do przetwarzania na poziomie
drugim nie powinna przekraczać 2 %, co wyznacza wymaganą przepustowość sieci
na poziomie 3 GB/s (1.5 MB * 0.02 * 100 kHz)

• średni czas przetwarzania przypadku nie powinien przekroczyć 40 ms co wymaga
użycia 4000 rdzeni CPU; zakładając procesory ośmio-rdzeniowe oznacza to 500
komputerów PC

• średnia częstotliwość zaakceptowanych przypadków wynosi 3.5 kHz, co wyznacza
wymaganą przepustowość sieci na poziomie 5.3 GB/s. Łączna przepustowość dla
ruchu na poziomie drugim oraz dla scalania przypadków wynosi 8.3 GB/s

• dane zaakceptowanych przypadków będą scalane przez 100 procesorów SFI

Dodatkowym założeniem było wykorzystanie klasycznych komputerów PC pracują-
cych pod systemem operacyjnym Linux i przetwarzających algorytmy poziomu drugiego.
Jako protokół łącza i całej sieci komputerowej został wybrany Ethernet ze względu na
jego powszechność, związaną z tym dostępność sprzętu na rynku, a także możliwość dal-
szego rozwoju szybkości transmisji przy zachowaniu standardu: FastEthernet (100 Mb/s)
, Gigabit Ethernet, 10Gb/s Ethernet.

Ze względu na dużą liczbę wejść (1600 buforów), dużą liczbę komputerów PC (rzędu
kilku tysięcy - liczba ta jest zależna od średniego czasu procesowania przypadku i po-
dejmowania decyzji na poziomie drugim), architektura musiała zostać oparta na wielopo-
ziomowej sieci przełączników. Generalny schemat architektury z podstawowymi składni-
kami przedstawia rys. Część centralna znajduje się pomiędzy warstwami przełączników
koncentrujących, które oferują dużą liczbę portów o mniejszej przepustowości oraz małą
liczbę (1-4) portów o większej do połączeń między-przełącznikowych.

Model zbudowany na bazie powyższych założeń powinien umożliwić ocenę przydat-
ności proponowanej architektury systemu i rozmieszczenia jego zasobów. W szczególno-
ści powinien wspomóc analizę podstawowych zagadnień takich jak:

• ocena czy przewidywane liczby poszczególnych typów komponentów w systemie
zapewniają stabilną pracę przy założonych warunkach przepływu i przetwarzania
danych;
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• lokalizacja nieefektywnie rozmieszczonych zasobów prowadzących do obniżenia
wydajności pracy systemu (tzw. wąskie gardła);

Model architektury całego systemu filtracji na poziomie drugim został zbudowany w
oparciu o modele poszczególnych składników. Modele procesów pracujących pod sys-
temem operacyjnym Linux na komputerach typu PC i wykonujących funkcje poziomu
drugiego zostały uproszczone tak, aby zachować funkcjonalność niezbędną dla prawidło-
wego odzwierciedlenia ruchu pakietów i komunikacji pomiędzy elementami architektury.
Zgodnie z podstawową zasadą modelowania w domenie zdarzeń dyskretnych, po uprosz-
czeniu pozostały jedynie operacje, których efektem jest zmiana stanu programu w oparciu
o przyjęcie informacji od innego komponentu jak również wysłanie informacji do innego
komponentu w systemie. W modelach niektórych komponentów, gdzie to było istotne z
punktu widzenia generowanego ruchu, zostały wykorzystane pomiary czasu przetwarza-
nia informacji, po którego upływie komponent generuje kolejny pakiet. Pomiary czasów
zostały wykonane poprzez zmodyfikowanie kodu programu i wprowadzenie instrukcji
rejestrujących w pamięci procesora aktualny czas. Po zakończeniu testu zarejestrowane
wartości były odczytane i użyte do wyznaczenia czasu wykonywania się programu po-
między jego sekcjami.

Jednym z uproszczeń w modelu architektury jest pominięcie modułu ROIB (ROI Bu-
ilder), który jest częścią drugiego poziomu. W modelu, moduły L2SV otrzymują przy-
padki od jednego obiektu generatora fizycznych przypadków. Jest to obiekt, który opiera-
jąc się na tablicach częstotliwości określonych sygnatur fizycznych (ang. Trigger Menu)
losuje kolejne przypadki wraz z odpowiadającą im informacją RoI i rozdziela je do mo-
dułów L2SV, które przekazują je dalej do zarządzanych przez nie farm procesorów L2PU.
Ponieważ górna granica częstotliwości dystrybuowania przypadków przez moduł L2SV
wynosi ok. 20 kHz, to aby zapewnić pracę i modelowanie architektury do projektowanej
częstotliwości 100 kHz wykorzystywanych jest pięć modułów L2SV.

5.1 Model przełącznika
Projektując architekturę drugiego stopnia systemu wstępnej selekcji przyjęto, że w cen-
tralnym miejscu znajdzie się sieć komputerowa zapewniająca wymianę informacji oraz
przesyłanie danych pomiędzy buforami detektorów a komputerami dokonującymi ich
przetwarzania. Jako protokół sieciowy został wybrany standard Ethernet ze względu na
łatwą dostępność, powszechność stosowania oraz perspektywę zwiększania przepusto-
wości przy zachowaniu standardu (FastEthernert (100Mbps), GigabitEthernet (1Gbps),
10GbEthernet (10 Gbps)).

Architektura sieci może wykorzystywać wielopoziomową sieć przełączników ale też
może być oparta na jednym poziomie centralnych przełączników. Ocenę przydatności
danej architektury powinien umożliwić model całej sieci, której kluczowym komponen-
tem jest model przełącznika. Model przełącznika, powinien być sparametryzowany tak,
aby model sieci poziomu drugiego systemu filtracji ATLAS-a wykonywał się szybko da-
jąc odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące opóźnień i przepustowości projekto-
wanej sieci. Podstawowym zagadnieniem analizowanym przy modelowaniu architektur
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sieci będzie ocena prawdopodobieństwa wystąpienia i lokalizacja wąskich gardeł oraz
gubienia pakietów przy obciążeniu sieci charakterystyką ruchu reprezentatywną dla eks-
perymentu. Z tego powodu w zestawie parametrów powinny znaleźć się takie, które będą
istotne do oszacowania takiego prawdopodobieństwa. Dodatkowym kryterium wyboru
parametrów będzie możliwość zmierzenia ich wartości w stanowiskach badawczych. Po-
siadanie sparametryzowanego modelu umożliwi przeprowadzenie analizy przydatności
wybranego przełącznika gdzie, po zmierzeniu wartości podstawowych parametrów, moż-
liwe jest uruchomienie modelu całej sieci wykorzystującej model testowanego przełącz-
nika. Ze względu różnorodność przełączników na rynku, wdrożenie modelu powinno
umożliwiać łatwą adaptację modelu do różnych modyfikacji w wewnętrznej architektu-
rze. Należało rozważyć możliwość modelowania różnych sposobów wdrożenia struktury
wewnętrznej, organizowania kolejek pakietów czy modyfikacji standardu Ethernet.

5.1.1 Parametry modelu przełącznika

Podstawowym założeniem przy projektowaniu sparametryzowanego modelu przełącz-
nika było wyznaczenie takiego zestawu parametrów, który umożliwiłby analizę dyna-
micznego obciążenia podczas przełączania pakietów jak: szybkość przełączania, monito-
rowanie zapełnienia wewnętrznych kolejek itp. Do modelowania została wybrana klasa
przełączników charakteryzująca się hierarchiczną architekturą, w której wewnątrz obu-
dowy znajduje się pewna liczba modułów czołowych z portami wejściowo-wyjściowymi
oraz moduł bazowy (ang. backplane) czyli medium służące do komunikacji pomiędzy
modułami czołowymi. Dodatkowo, do klasy zaliczono przełączniki realizujące tryb pracy
przechowaj-i-prześlij (ang. store-and-forward), w której pakiet informacji odbierany na
porcie wejściowym będzie mógł zostać skierowany do portu wyjściowego dopiero po
całkowitym zakończeniu odbierania. Ten tryb pracy umożliwia przesyłanie informacji po-
między portami przełącznika pracującymi w różnych standardach, w tym różnych pręd-
kościach transmisji w przypadku Ethernetu. Dodatkowym wymaganiem dot. zbioru para-
metrów było, aby wartości parametrów mogły być mierzone w stanowisku badawczym i
umożliwić weryfikację danych producenta.

Analiza architektury przełącznika doprowadziła do zidentyfikowania 10 parametrów.
Hierarchiczna architektura wymaga użycia innego zestawu parametrów dla transmisji po-
między portami znajdującymi się w tym samym module czołowym w odróżnieniu od
transmisji pomiędzy portami wymagającymi komunikacji przez moduł bazowy. W tym
pierwszym przypadku przekazywanie pakietów między portem wejściowym a wyjścio-
wym dokonuje się poprzez współdzieloną pamięć modułu czołowego.

• P1 - maksymalna liczba pakietów, które port wejściowy przełącznika może zbufo-
rować [liczba pakietów lub bajty pojemności pamięci]. Ten parametr reprezentuje
możliwości przełącznika do buforowania pakietów w pamięci portu wejściowego.
Pakiety są buforowane przez czas potrzebny przełącznikowi do wyznaczenia portu
wyjściowego oraz w czasie transmisji. Czas może się wydłużyć, jeśli przełącznik
nie dysponuje zasobami aby niezwłocznie rozpocząć transmisję do portu wyjścio-
wego. Aby uniknąć efektu blokowania kolejki pakietów oczekujących na transfer
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przez pakiet znajdujący się na przodzie, bufor jest zorganizowany jako pamięć z
bezpośrednim dostępem zarządzanym przez moduł zarządcy, który może stosować
różne polityki przydzielania zasobów przełącznika. Jedną z nich może być używa-
nie kolejek priorytetowych. Gdy wejściowy bufor jest pełny, to nachodzący pakiet
jest porzucany.

• P2 - maksymalna liczba pakietów, które port wyjściowy przełącznika może zbufo-
rować [liczba pakietów lub bajty pojemności pamięci]. Ten parametr reprezentuje
możliwości przełącznika do buforowania pakietów w pamięci portu wyjściowego.
Jeśli port nie jest zajęty wysyłaniem pakietu, to nowo-przybyły pakiet jest wysłany
niezwłocznie z przełącznika. Bufor portu wyjściowego jest zarządzany i zarządca
może stosować różne polityki decydując, który z oczekujących w buforze pakie-
tów zostanie wysłany w następnej kolejności - np. pakiety o wysokim priorytecie
będą miały łatwiejszy dostęp do portu wyjściowego. Często w przełącznikach in-
stalowana jest pamięć współdzielona przez porty wejściowe i wyjściowe modułu
czołowego. Nie zmienia to koncepcji przydzielenia pewnego obszaru pamięci dla
portu wejściowego i wyjściowego. Przesłanie pakietu w takim przypadku jest kwe-
stią przekazania adresu miejsca w pamięci zajmowanego przez pakiet pomiędzy
portem wejściowym a wyjściowym.

• P3 - maksymalna przepustowość od modułu czołowego do bazowego [MB/s]. Ten
parametr reprezentuje zasoby przełącznika do przesłania pakietu z modułu czoło-
wego do modułu bazowego. Przesłanie pakietu wymaga wydzielenia pewnej części
P3, równej P7. Jeśli takie żądanie, razem z innymi, aktualnie dokonującymi się
transmisjami nie przekracza P3, to transmisja może się rozpocząć natychmiast, w
przeciwnym przypadku pakiet czeka aż przełącznik odzyska zasoby po zakończe-
niu aktywnych transmisji. Ustawiając wartość parametru P3 równą P7 model prze-
łącznika będzie symulował pojedynczą transmisję, dla wartości większej możliwe
będzie modelowanie kilku równoczesnych transmisji pomiędzy modułami czoło-
wym i bazowym.

• P4 - maksymalna przepustowość od modułu bazowego do czołowego [MB/s]. Ten
parametr reprezentuje zasoby przełącznika do przesłania pakietu od modułu bazo-
wego do modułu czołowego. Jego znaczenie jest analogiczne do parametru P3. W
większości przełączników parametry P3 i P4 są równe.

• P5 - maksymalna przepustowość dla transmisji wewnątrz modułu czołowego [MB/s].
Ten parametr reprezentuje zasoby przełącznika do przesyłania pakietów między
portami tego samego modułu czołowego. Jego interpretacja jest analogiczna do P3
dla transmisji wewnątrzmodułowych. Ten parametr powinien być ustawiony arbi-
tralnie na dużą wartość dla przełączników, które wykorzystują dzieloną pamięć dla
transmisji wewnątrzmodułowych. Może być on użyty w modelowaniu przełączni-
ków które nie są zbudowane w oparciu o architekturę hierarchiczną: np jednomodu-
łowy przełącznik z portami podłączonymi do wspólnej szyny (ang. bus) może być
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modelowany po przyjęciu wartości parametru P5 jako maksymalnej przepustowości
szyny.

• P6 - maksymalna przepustowość modułu bazowego [MB/s]. Ten parametr reprezen-
tuje górną granicę na liczbę równoczesnych transmisji pomiędzy modułami czoło-
wymi. W rzeczywistych przełącznikach nie wszystkie transmisje będą mogły być
rozpoczęte nawet w przypadku, gdy łączne wymagania nie przekraczają ograniczeń
wyznaczonych przez parametry P3 i P4.

• P7 - przepływność połączenia (szybkość transmisji) pomiędzy modułem czołowym
a modułem bazowym [MB/s]. Ten parametr reprezentuje część zasobów przełącz-
nika jaka jest przydzielana do pojedynczej transmisji pakietu pomiędzy buforem
wejściowym a buforem wyjściowym w modułach czołowych. Wykorzystywany
jest, wraz z rozmiarem pakietu w obliczeniach opóźnienia transmisji międzymo-
dułowej.

• P8 - przepływność połączenia pomiędzy portami tego samego modułu czołowego
[MB/s]. Ten parametr, podobnie jak P7, reprezentuje część zasobów przełącznika
jaka jest przydzielana do pojedynczej transmisji wewnątrzmodułowej. Wraz z roz-
miarem pakietu wykorzystywany jest do obliczenia opóźnienia transmisji wewnątrz-
modułowej.

• P9 - stałe opóźnienie dla transmisji pomiędzy modułami czołowymi [us]. Parametr
ten reprezentuje stałe opóźnienie, niezależne od rozmiaru pakietu, które jest uży-
wane do wyznaczenia całkowitego opóźnienia transmisji. Reprezentuje on czas jaki
przełącznik spędza na podjęcie decyzji (ang. routing decision) o przekierowaniu pa-
kietu pomiędzy portami należącymi do różnych modułów czołowych.

• P10 - stałe opóźnienie dla transmisji pomiędzy portami z tego samego modułu czo-
łowego [us]. Parametr ten, podobnie jak P9, używany jest do wyliczenia całko-
witego opóźnienia transmisji pomiędzy portami tego samego modułu czołowego
i reprezentuje czas jaki przełącznik spędza na podjęcie decyzji o przekierowaniu
pakietu.

Parametry P3 i P4 reprezentują ograniczenia w przepustowości dla transmisji pakie-
tów pomiędzy modułami czołowymi a modułem bazowym. Użytecznym pasmem może
być przepustowość pojedynczego połączenia między modułem bazowym a modułem czo-
łowym jak również suma przepustowości kilku połączeń. W przełączniku, którego zasoby
transmisji nie wprowadzają dodatkowych ograniczeń, parametry P3, P4, P6 i P7 powinny
spełniać równanie

M ∗ L = n ∗ P7 = P3 = P4 = P6/K (3)

gdzie M jest liczbą portów w module czołowym, L jest przepustowością portu, n jest
liczbą naturalną natomiast K jest liczbą modułów czołowych w przełączniku.
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Dla przypadku gdy n = 1 mamy do czynienia z pojedynczym połączeniem pomiędzy
modułem czołowym a bazowym i pojedyncza transmisja nie jest ograniczana. Przypadek
n > 1 odpowiada n połączeniom pomiędzy modułem czołowym a bazowym, umożliwia-
jąc równoczesną transmisję n pakietów. W rzeczywistych przełącznikach pomiar para-
metrów P3 i P4 może wskazywać na wartości nieco mniejsze niż można by oczekiwać
znając przepustowość pojedynczego połączenia. Podobnie, pomiary mogą wskazywać na
zależność przepustowości od rozmiaru pakietu.

Przed rozpoczęciem transmisji międzymodułowej, moduły mogą negocjować szcze-
góły transmisji jak np. adres w buforze, gdzie przesyłany pakiet będzie zapisany itp. Wy-
miana tych informacji odbywa się z wykorzystaniem tego samego połączenia jak do prze-
syłania małych porcji pakietów. Wykorzystanie części przepustowości połączenia na prze-
słanie informacji kontrolnej transmisji jest stałe dla wszystkich rozmiarów pakietów, co
oznacza, że dla małych pakietów ograniczenia dla transmisji pomiędzy modułami mogą
okazać się wyższe niż dla większych.

Przełączniki przesyłają otrzymane pakiety dzieląc je na małe porcje o stałym rozmia-
rze opatrzone informacją kontrolną o stałym rozmiarze. Porcje różnych pakietów mogą
się przeplatać co jest równoważne z równoczesnym przesyłaniem pewnej liczby pakie-
tów, których łączna nominalna przepływność może przekraczać maksymalną przepusto-
wość przełącznika. W takiej sytuacji model przełącznika dynamicznie obniża przepływ-
ność równocześnie transmitowanych pakietów, dzieląc równomiernie zasób przełącznika
jakim jest przepustowość. Powoduje to wydłużenie czasów indywidualnych transmisji
pakietów pomiędzy buforami portów wejściowego i wyjściowego, co może mieć wpływ
na wzorzec ruchu pakietów opuszczających przełącznik.

Rysunek 20: Schemat pokazujący interpre-
tację parametrów przełącznika w komunika-
cji pomiędzy portami z różnych modułów.

Rysunek 21: Schemat pokazujący interpre-
tację parametrów przełącznika w komunika-
cji pomiędzy portami tego samego modułu.

5.1.2 Podstawowe pomiary

Do wyznaczenia parametrów przełącznika wykorzystano podstawowe pomiary komuni-
kacyjne wykonywane przy użyciu komputerów typu PC, pracujących pod systemem ope-
racyjnym Linux:

• Pomiary programem Ping-Pong. Komputer wysyła żądanie i mierzy czas opóźnie-
nia L, gdy nadejdzie odpowiedź. Jeśli opóźnienie można przedstawić jako zależ-
ność liniową w formie: L = m∗x+c, gdzie x jest rozmiarem pakietu, to odwrotność
parametru m odpowiada przepływności transmisji.
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• Pomiary strumieniowe. Jeden lub więcej komputerów generuje pakiety zmieniając
przepustowość poprzez zmianę odstępu pomiędzy kolejnymi pakietami IPG (ang.
Inter Packet Gap). Suma wygenerowanych pakietów na komputerach wysyłających
jest porównywana z liczbą otrzymanych na komputerze docelowym aby zarejestro-
wać ewentualne straty i wyznaczyć maksymalną przepustowość.

Dla poprawnej interpretacji wyników pomiarów należy je prowadzić używając syste-
matycznych wzorców ruchu:

• tylko pary komputerów powinny się komunikować aby uniknąć sytuacji gdy taka
komunikacja jest zakłócona przez inny komputer wysyłający pakiety do komuni-
kującej się dwójki.

• odstęp pomiędzy pakietami IPG powinien być stały aby uniknąć sytuacji, gdy ge-
nerowana przerwa jest mniejsza od czasu potrzebnego na wysłanie pakietu i nowo-
generowany pakiet zostaje umieszczony w kolejce w oczekiwaniu na dostęp do
portu wyjściowego komputera.

Pomiary powinny zostać przeprowadzone w trzech podstawowych konfiguracjach

• bezpośrednie połączenie komputerów PC (w celu pomiaru udziału opóźnień i ogra-
niczeń wprowadzanych przez system operacyjny Linux zarządzający komputerami
biorącymi udział w pomiarach)

• połączenie dwóch PC poprzez porty zlokalizowane w tym samym module czoło-
wym

• połączenie dwóch PC poprzez porty zlokalizowane w różnych modułach czołowych

Ustawienia i sposób wyznaczenia parametrów przełącznika przedstawia Tablica 3.

5.1.3 Opis działania sparametryzowanego modelu przełącznika

Działanie modelu oparte jest o obliczenia wykorzystujące parametry reprezentujące za-
soby przełącznika w zakresie buforowania i transmisji pomiędzy portem wejściowym i
wyjściowym. Zestaw parametrów został tak dobrany aby można było modelować dyna-
mikę pracy przełącznika obciążanego ruchem pakietów zgodnym z określonym wzorcem
(ang. traffic pattern). Podstawowym założeniem działania modelu jest, że konsekwencją
wszelkich ograniczeń w dostępie do zasobów przełącznika jest buforowanie pakietów w
porcie wejściowym. Po zapełnieniu dostępnej pamięci portu wejściowego, kolejne pa-
kiety będą porzucane.

Podstawową funkcją przełącznika i jego modelu jest przesyłanie pakietów pomiędzy
portami przełącznika zgodnie z tablicami przełączania. Budując model przełącznika za-
implementowałem dynamiczną budowę tablic, podobnie jak to ma miejsce w rzeczywi-
stym przełączniku. Proces wypełniania tablic (uczenia się topologii sieci) oparty jest o re-
jestrowaniu adresu nadawcy przychodzącego pakietu i przyporządkowywaniu tego adresu
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Tablica 3: Bezpośrednie pomiary i sposób wyznaczenia parametrów

51



do portu na którym pakiet został przyjęty. Jeśli przełącznik nie ma przyporządkowanego
portu do adresu przeznaczenia, to pakiet jest kopiowany do wszystkich portów przełącz-
nika za wyjątkiem portu na którym został odebrany. Dzięki temu wszystkie przełączniki
w wielopoziomowej sieci mogą przyporządkować port, na którym otrzymały pakiet, do
adresu jego nadawcy. W modelu sieci komputerowej dla systemu filtracji eksperymentu
ATLAS modele komponentów podłączonych do sieci rozpoczynały symulacje od wy-
słania sondujących pakietów co pozwoliło modelom tworzącym wielopoziomową siec
rozpoznać konfiguracje i utworzyć aktualna mapę adresów.

W dużych, wielopoziomowych sieciach połączenia między przełącznikami mogą utwo-
rzyć się pętle, których pakiety nie mogłyby opuścić. Rzeczywiste przełączniki wykrywają
taką sytuację i wyłączają połączenia zamykające pętle. Jednym z rozwiązań pozwalają-
cym utrzymać działające połączenia fizyczne jest wyznaczenie wirtualnych sieci logicz-
nych VLAN (ang. Virtual LAN). W architekturze wspierającej wirtualne sieci, fizyczny
port może należeć do kilku sieci logicznych lecz pakiety, które oprócz adresów nadawcy
i przeznaczenia mają identyfikator sieci wirtualnej będą kierowane tylko do portów, które
należą do danej sieci wirtualnej. W ten sposób unika się zapętlenia pakietów nawet jeśli
istnieje fizyczne połączenie, które taką pętlę umożliwia. Model przełącznika ma zaimple-
mentowane tablice adresów z podziałem na sieci wirtualne.

W momencie, gdy na porcie wejściowym modelu przełącznika pojawia się pakiet,
wykonywane jest sprawdzenie, czy dany port ma możliwość zbuforowania pakietu. Wy-
nik negatywny powoduje porzucenie pakietu. Po zbuforowaniu pakietu, model przełącz-
nika wyznacza port wyjściowy na podstawie budowanych dynamicznie tablic adresów
IP przyporządkowujących adresy IP komputerów do numerów portów. Przy budowie ta-
blic wykorzystywane są adresy nadawców z pakietów docierających do przełącznika. Są
one kojarzone z portem przełącznika na który zostały dostarczone. Wyznaczenie portu
wyjściowego określa rodzaj wewnętrznej transmisji poprzez przełącznik: wewnątrzmo-
dułowy lub z wykorzystaniem modułu bazowego. W zależności od rodzaju transmisji
odpowiednie parametry zostają wykorzystane w ocenie, czy model dysponuje wystarcza-
jącymi zasobami do rozpoczęcia modelowania niezwłocznej transmisji. Gdy zasoby są
wystarczające, część zasobów, określona przez parametry dla danego typu transmisji, jest
pobierana z puli zasobów przełącznika i przydzielana do transmisji. Rezerwowane jest
miejsce na pakiet w buforze portu wyjściowego i rozpoczyna się modelowanie transmisji.
Gdy zasoby są niewystarczające to referencja do pakietu umieszczana jest w kolejce ocze-
kujących na zasoby przełącznika. Każda kończąca się transmisja zwalnia pewną część za-
sobów w modelu przełącznika. Uruchamia to proces przeliczenia zasobów i uruchomienia
transmisji pakietu z kolejki referencji do pakietów oczekujących jeśli nowo-przeliczone
zasoby na to pozwalają.

Po zakończeniu modelowania transmisji pakietu pomiędzy portem wejściowym a wyj-
ściowym pakiet zwalnia miejsce w buforze portu wejściowego. Jeśli kolejka do portu
wyjściowego jest pusta, to pakiet, który właśnie zakończył transmisję pomiędzy bufo-
rami portów wejściowego i wyjściowego przełącznika, jest wysyłany do urządzenia ze-
wnętrznego podłączonego do portu wyjściowego. Zakończenie transmisji do urządzenia
zewnętrznego powoduje zwolnienie miejsca zajmowanego przez pakiet w buforze portu
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wyjściowego i transmisja pakietu przez przełącznik jest zakończona. Gdy po zakończe-
niu transmisji między buforami portów wejściowego i wyjściowego port wyjściowy jest
zajęty transmisją innego pakietu, to referencja do pakietu umieszczana jest w kolejce do
pakietów oczekujących na dostęp do portu wyjściowego.

Kolejki referencji pakietów oczekujących zrealizowane są jako struktury typu FIFO
(ang. First In First Out). W sparametryzowanym modelu przełącznika kolejki te zostały
zrealizowane dwupoziomowo: kolejka referencji do pakietów o wyższym priorytecie oraz
kolejka referencji do pakietów o niższym priorytecie. Obie kolejki realizują wspólną po-
litykę pobierania kolejnego pakietu do wysłania, która określa procentowy udział pakie-
tów z wyższym priorytetem. Decyzja o zakwalifikowaniu pakietu do kolejki z wyższym
priorytetem jest podejmowana na podstawie określonego pola w pakiecie, w którym jest
umieszczany jego priorytet. O priorytecie w transmisji pakietu decyduje model aplikacji,
która kreuje pakiet.

5.1.4 Wdrożenie modelu przełącznika

Sparametryzowany model przełącznika został napisany w języku C++ z wykorzystaniem
technik projektowania obiektowego (abstrakcji, hermetyzacji, polimorfizmu i dziedzi-
czenia). Hierarchiczna struktura przełącznika znalazła odbicie w realizacji modelu jako
zbioru obiektów uczestniczących w realizacji zadania przekazania pakietu pomiędzy por-
tami. Polimorfizm wykorzystałem w budowie modeli modułów realizujących tą samą
funkcjonalność (funkcje modułu bazowego, modułu czołowego, portów) opartych jednak
o różne rozwiązania konstrukcyjne. W trakcie wdrożenia kierowałem się możliwością
uruchamiania modelu w różnych środowiskach wspomagających modelowanie w dome-
nie zdarzeń dyskretnych (Opnet, Ptolemy, Simdaq, SystemC).

Przełącznik dokonuje autokonfiguracji wewnętrznej architektury w oparciu o swoją
nazwę - przykładowo 24F12G12G2H oznacza architekturę w której znajduje się jeden
moduł czołowy z 24-roma portami Fast Ethernet, dwoma modułami z których każdy ma
12 portów Gigabit Ethernet oraz jeden moduł z dwoma portami 10-Gigabit Ethernet. Do-
datkowo wykorzystywane są wartości dla 10 parametrów opisanych wcześniej.

Komunikacja pomiędzy obiektami przedstawiona jest na rys. 5.1.4. Aby ułatwić mo-
delowanie transmisji pakietu poprzez przełącznik skonstruowałem pomocniczą klasę prze-
wodnika pakietu. Każdy pakiet, który dociera na wejście przełącznika i po weryfikacji
miejsca w buforze wejściowym jest w nim umieszczony, zostaje dołączony do obiektu
przewodnika. Na podstawie adresu przeznaczenia wyznaczony zostaje tryb transmisji
przez przełącznik i w zależności od trybu odpowiedni przewodnik zostaje pobrany z za-
sobnika i referencja do pakietu jest w nim umieszczana. W przełączniku znajdują się
zasobniki z czterema rodzajami obiektów przewodników w zależności od trybu trans-
misji: unicast (jeden adresat) lub multicast (wielu adresatów) z podziałem na wewnątrz-
modułowy i między-modułowy. Obiekty przewodników mają wdrożoną procedurę prze-
słania pakietu przez przełącznik, jak również posiadają referencje do obiektów w których
pakiet (razem z przewodnikiem) będą oczekiwać w sytuacji gdy w przełączniku nie bę-
dzie dostatecznych zasobów aby rozpocząć modelowanie transmisji niezwłocznie po do-
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Rysunek 22: Wymiana informacji przez obiekty modelu przełącznika podczas przesyłania pa-
kietu od portu wejściowego do wyjściowego

tarciu pakietu do przełącznika. Rysunek przedstawia sekwencje komunikatów pomiędzy
przewodnikiem a obiektami przełącznika. Po dotarciu pakietu do portu wejściowego prze-
łącznik wyznacza tryb transmisji, pobiera odpowiedniego przewodnika, dołącza do niego
pakiet, a następnie przekazuje sterowanie do przewodnika wywołując metodę guidePac-
ket(). W pierwszej fazie przewodnik kontaktuje się z modelami zasobów przełącznika aby
ocenić, czy rozpoczęcie modelowania transmisji jest możliwe (rys. 5.1.4 - sekwencje od
2 do 7). Pozytywna weryfikacja zasobów umożliwia rozpoczęcie modelowania transmisji
co przewodnik realizuje komunikując się z obiektami przełącznika (rys. 5.1.4 - sekwen-
cje 8 do 13). W przypadku negatywnej weryfikacji, przewodnik rejestruje się w obiekcie
zarządzającym pakietami oczekującymi i oddaje sterowanie do przełącznika. Zwolnienie
zasobów przez inny pakiet kończący transmisję powoduje przeglądanie listy przewod-
ników oczekujących i wykonywanie ich metody guidePacket() sprawdzenia zasobów w
drodze do portu i w porcie przeznaczenia.

54



5.1.5 Uwiarygodnienie sparametryzowanego modelu przełącznika

W procesie uwiarygodnienia sparametryzowanego modelu przełącznika dokonano po-
równania pomiarów wykonanych w stanowiskach testowych przełączników z wynikami
modelowania takich stanowisk. W pierwszym stanowisku do przełącznika zostało do-
łączonych 8 komputerów, które wymieniały między sobą pakiety informacji. Badanym
przełącznikiem było urządzenie firmy BATM (obecnie TELCO) pracujące w reżimie
store-and-forward, w standardzie Fast Ethernet i wyposażone w osiem modułów. Każdy
z komputerów był podłączony do osobnego modułu przełącznika stąd wszystkie prze-
słania były pomiędzy modułami. Adres komputera, do którego był wysyłany pakiet był
losowany z rozkładu płaskiego obejmującego adresy komputerów uczestniczących w po-
miarze.

Rysunek 23: Porównanie pomiarów opóźnienia
transmisji pakietów przez rzeczywisty przełącz-
nik przy określonym wzorcu ruchu z wynikami
modelowania sparametryzowanego modelu prze-
łącznika

Rysunek 24: Porównanie pomiarów części utra-
conych pakietów przez rzeczywisty przełącz-
nik przy określonym wzorcu ruchu z wynikami
modelowania sparametryzowanego modelu prze-
łącznika

Moment wysłania pakietu był losowany z rozkładu Poissona (na rys. 23 oraz 24 ozna-
czenie IPG exponential). Zmniejszanie wartości średniej rozkładu powodowało zwięk-
szanie obciążenia przełącznika. W pomiarze wykorzystywano pakiety o stałej wielkości
500 bajtów. Rysunki 23 oraz 24 przedstawiają porównanie wyników pomiarów w sta-
nowisku badawczym przełącznika oraz modelu tego stanowiska wykorzystującego spa-
rametryzowany model przełącznika oraz uproszczone modele generatora oraz odbiorcy
pakietów. Na rys. 23 porównane jest opóźnienie pakietów docierających do komputera
przeznaczenia w funkcji obciążenia przełącznika generowanego przez komputery uczest-
niczące w pomiarze. Dla przełącznika nieobciążonego, opóźnienie pakietów wynika z
czasu transmisji pakietu 500 B poprzez łącze pracujące w standardzie Fast Ethernet -
100 Mbs. Czas przesłania od komputera do portu przełącznika, oraz od przełącznika do
komputera docelowego wynosi 40µs w każda stronę. Sumując te czasy oraz czas propa-
gacji pakietu pomiędzy modułami przełącznika wynosi 120µs. Opóźnienie dostarczanych
pakietów wzrasta z obciążeniem i wynika z kolejkowania pakietów wewnątrz przełącz-
nika. Po przekroczeniu obciążenia przełącznika 45 Mbps kolejkowanie jest już tak duże,
że kolejne pakiety są gubione co jest przedstawione na rys 24, gdzie liczba zgubionych
pakietów gwałtownie wzrasta.
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Rysunek 25: Porównanie pomiarów strumieniowania z wykorzystaniem przełącznika T5G oraz
wyników modelowania

Innym testem na uwiarygodnienie modelu przełącznika była symulacja stanowiska
badawczego, w którym sześć komputerów wysyłało pakiety poprzez przełącznik T5G
do siódmego, który był wspólnym celem strumieniowania. Wszystkie porty w przełącz-
niku T5G miały przepustowość 1Gb/s. W czasie pomiarów badano prawdopodobieństwo
utraty pakietów w zależności od długości kolejki portu wyjściowego. Zgodnie z oczeki-
waniami z teorii kolejek, gubienie pakietów zaobserwowano po przekroczeniu 60% po-
jemności portu wyjściowego - Rysunek 25. Zwiększenie kolejki o 50% nieznacznie po-
prawia wydajność przełącznika. Przeprowadzone symulacje pomiarów z wykorzystaniem
sparametryzowanego modelu przełącznika pokazały zgodność wyników modelowania z
pomiarami.

5.2 Model procesu nadzorcy filtracji poziomu drugiego (L2SV)
W rzeczywistym systemie filtracji eksperymentu ATLAS moduł L2SV jest wielowąt-
kową aplikacją wykonywaną na komputerze PC wyposażonym w kartę interfejsu do łącza
światłowodowego, przez który otrzymuje informacje od ROIB, oraz kartę sieciową, przez
którą komunikuje się z komputerami drugiego poziomu systemu. Ponieważ maksymalna
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częstotliwość rozdzielania przypadków nie przekracza 20 kHz, to w docelowym systemie
zostanie zainstalowanych 5 komputerów wykonujących aplikację L2SV.

Każda z aplikacji L2SV zarządza częścią farmy procesorów wykonujących aplikację
L2PU (cała farma L2PU liczy ok. 500 komputerów wyposażonych w 8-mio rdzeniowe
procesory (4000 procesów L2PU).

Struktura wewnętrzna modelu L2SV odpowiada organizacji oprogramowania realizu-
jącego funkcje L2SV w rzeczywistym systemie. Model został jednak ograniczony do mi-
nimum zapewniającego przepływ informacji w systemie: rozdzielanie przypadków wraz
z informacją o Rejonie Zainteresowania pomiędzy procesory L2PU, przyjmowanie de-
cyzji od L2PU oraz komunikacja z zarządcą budowy przypadków DFM. Ponieważ w
modelu architektury moduł ROIB został pominięty, to modele procesów L2SV komuni-
kują się z obiektem PhysEventGenerator, który generuje przypadki zgodnie z przyjętym
TriggerMenu oraz dołącza do nich odpowiednio przygotowaną informację RoI (losowaną
z rozkładu płaskiego). Pozostałe informacje, które rzeczywisty L2SV otrzymuje przez
kartę sieciową, są również modelowane jako komunikaty docierające do modelu L2SV z
modelu sieci komputerowej.

Aplikacja, oraz jej model, oczekują nadejścia informacji z trzech źródeł:

• pierwszy poziom systemu filtracji - nowy przypadek (model L2SV otrzymuje te
informacje od obiektu PhysEventGenerator poprzez specjalizowane połączenie);

• L2PU - decyzja będąca wynikiem przetwarzania na poziomie drugim - otrzymy-
wana przez sieć;

• DFM - żądanie zawieszenia przydzielania nowych przypadków do scalania danych
- otrzymywane przez sieć.

W czasie inicjalizowania oprogramowania, dla informacji otrzymywanych przez sieć,
zostaje wykreowany obiekt realizujący procedurę obsługi przyjęcia pakietu sieciowego i
rozkodowanie zawartej w nim informacji. Procedura umieszcza rozkodowana informacje
w jednej z dedykowanych kolejek przyporządkowanych źródłom otrzymywanych infor-
macji.

Lista parametrów konfiguracyjnych wykorzystywanych w modelu L2SV, których war-
tości mogą wpływać na kształt ruchu generowanego przez moduł L2SV.

• polityka wyboru procesora do przydzielania kolejnego przypadku;

• maksymalna liczba przypadków przydzielonych do każdego L2PU;

• limit czasu oczekiwania na decyzję od L2PU;

• liczba przypadków z decyzją L2PU, po osiągnięciu której, L2SV buduje pakiet i
wysyła listę identyfikatorów przypadków do zarządcy procesu scalania (DFM);

• długość kolejki przypadków oczekujących na przydział procesora L2PU, po prze-
kroczeniu której generowany jest sygnał do modułu ROIB w celu powstrzymania
napływu nowych przypadków.
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Głównym zadaniem zarządcy L2SV jest dystrybucja przypadków pomiędzy aplika-
cje L2PU wykonujące się na komputerach kontrolowanej przez niego farmy jak również
dalsze zarządzanie przypadkami, dla których L2PU zwróciły decyzje. W związku z trud-
nościami w synchronizacji wątków w ramach aplikacji L2PU, w danym momencie tylko
jeden przypadek jest przetwarzany przez aplikację. Ogranicza to liczbę przypadków jaką
L2SV może przydzielić pojedynczej instancji aplikacji L2PU. Na wielordzeniowym pro-
cesorze może być jednak uruchomionych kilka aplikacji - praktycznie tyle ile jest rdzeni.
Pozwala to na lepsze wykorzystanie procesora. W czasie gdy jedna aplikacja czeka na
przysłanie danych z buforów detektorów, inna może przetwarzać nadesłane dane.

W ramach optymalizacji wykorzystania zasobów systemu filtracji i akwizycji danych
model L2SV został wykorzystany do oceny efektywności polityki wyboru komputera
farmy L2PU do przydzielenia kolejnego przypadku. Zostały zrealizowane modele dla
czterech scenariuszy, a kryterium optymalizacji było minimalizowanie średniego czasu
podejmowania decyzji na poziomie drugim (ang. L2 latency). W czasie podejmowania
decyzji, dane przypadku oczekują w buforach systemów ROS i zwiększone opóźnienie
grozi wyczerpaniem się miejsca w buforze dla danych z nowych przypadków prowadząc
do pojawienia się czasu martwego. Wyniki modelowania scenariuszy sa pokazane na rys.
26. Najprostsza polityka wyboru procesora dla danego przypadku oparta była o jego nu-
mer i kolejny przypadek był przydzielany procesorowi o numerze odpowiadającym nu-
merowi przypadku ograniczonym funkcją modulo do liczby procesorów w farmie - na
rys. rozkład rr - round robin. Polityka, która wymagała dynamicznego śledzenia zajęto-
ści procesorów, realizowała przydzielanie kolejnego przypadku procesorowi o najkrótszej
kolejce oczekujących przypadków - rozkład lq - least queued. Niewiele dłuższe oczekiwa-
nie na decyzję było związane z polityką, gdy dla czterech aplikacji L2PU wykonywanych
na jednym procesorze, zarządca farmy zapewniał cztery przypadki oczekujące w kolejce.
Ostatnią z modelowanych polityk było zapewnienie dodatkowych czterech przypadków
oczekujących w kolejce, co niewiele wydłużało opóźnienie, natomiast zapewniało lepsze
wykorzystanie CPU, w sytuacjach gdy czas analizy był krótki, kolejka malała i mogło po-
jawić się oczekiwanie na kolejny przypadek. Wyniki modelowania polityk przydzielania
kolejnych przypadków procesorom L2PU sugerują unikanie opierania wyboru kolejnego
procesora w oparciu o jego numer. Dynamiczne monitorowanie długości kolejek przy-
padków przydzielonych procesorom L2PU pomaga minimalizować średni czas podejmo-
wania decyzji.

W rzeczywistym systemie długość kolejki przypadków dla L2PU jest parametrem
wykorzystywanym w czasie konfigurowania zarządcy farmy L2SV i jest ustawiana na 3.
Oznacza to, że w kolejce aktywnych procesorów L2PU każdy identyfikator umieszczony
jest trzy razy, a następnie lista jest przypadkowo tasowana. W czasie pracy systemu L2SV
przydziela kolejny przypadek procesorowi, którego identyfikator znajduje się na wyjściu
z kolejki. Do kolejki wkładane są identyfikatory procesorów, które zakończyły proceso-
wanie przypadku i przysłały do zarządcy farmy wynik przetwarzania.

Decyzje otrzymane od L2PU są umieszczane w dwóch listach - zaakceptowanych
i porzuconych przypadków. Gdy łączna liczba przypadków osiągnie wartość wypełnia-
jącą pojemność pakietu Ethernetowego (1500 B), identyfikatory przypadków z obu list
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Rysunek 26: Rozkład opóźnienia w czasie procesowania przypadków przez L2PU w zależno-
ści od polityki przydziału przypadków przez L2SV. Oznaczenie rr: numer procesora jako numer
przypadku modulo liczba procesorów w farmie; lq: aplikacja L2PU z najkrótszą kolejką; lq-4:
maks. 4 przypadki dla 4 aplikacji L2PU na jednym CPU; lq-4-4: jak poprzednio z dodatkowo
4-ma przypadkami na 4 aplikacje L2PU oczekującymi we wspólnej kolejce. Za [10]

umieszczane są we wspólnym pakiecie i wysyłane do zarządcy procesu budowania przy-
padków DFM. Wysłanie pakietu może nastąpić wcześniej jeśli zostanie osiągnięty limit
wyznaczony przez parametr konfiguracyjny.

W ramach komunikacji z DFM, proces L2SV może otrzymać pakiet informacji w
sytuacji gdy DFM nie ma wolnych zasobów (SFI) do uruchomienia procesu scalania.
W takiej sytuacji proces L2SV wstrzymuje rozdzielanie przypadków do filtracji co pro-
wadzi do zapełniania się kolejki przypadków napływających od ROIB. Osiągnięcie pro-
gramowanego limitu liczby przypadków w kolejce prowadzi do wygenerowania sygnału
XOFF do modułu ROIB. Zapełnienie buforów ROIB prowadzi do wygenerowania sy-
gnału BUSY równoważnego z pojawieniem się czasu martwego. W sekcji poświęconej
modelowaniu architektury pokazano analizę pracy systemu w sytuacji gdy DFM generuje
sygnał XOFF.
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5.3 Model bufora danych poziomu drugiego (ROBIN)
Moduł bufora danych - ROBIN jest kartą w komputerowym standardzie PCI zapewniająca
buforowanie danych zaakceptowanych przez pierwszy poziom systemy filtracji. Karta
umieszczona jest w komputerze pełniącym funkcje ROS (patrz sekcja poniżej). Na karcie
znajdują się trzy bufory do których napływają dane przez trzy optyczne linki od modułów
ROD. Każdy z linków dostarcza danych do oddzielnego bufora. Dane mogą być pobie-
rane z buforów poprzez łącze PCI ale również przez port Gigabitowego Ethernetu zain-
stalowany na karcie. Przyjmowanie danych od ROD-ów jest realizowane przez układy
programowalnej logiki FPGA, natomiast obsługa żądań wysłania danych i zarządzanie
pamięcią w buforach jest prowadzone przez mikroprocesor PowerPC zamontowany na
płycie.

Dla celów modelowania architektur został zbudowany uproszczony, sparametryzo-
wany model bufora danych wraz z jego zarządzaniem. Uproszczony model ROBIN-a
zakłada, że dane przypadku, dla którego pojawiło się żądanie są zawsze dostępne w bu-
forach ROB (w rzeczywistym systemie, dla niektórych części detektora z dużą ilością
danych, żądanie może pojawić się wcześniej niż dane). Żądania dostępu do danych lub
zwolnienia miejsca w buforach pochodzące z magistrali PCI lub poprzez łącze Ethernet,
są umieszczane w kolejce FIFO. Żądania te są następnie kolejno pobierane i modelowane
jest ich przetwarzane z wykorzystaniem sparametryzowanych czasów. Parametryzacji zo-
stał poddany proces realizacji żądań wysłania danych jak również proces zwalniania miej-
sca w buforach po przypadkach (tzw. indeksowanie), które zakończyły przetwarzanie na
poziomie drugim. Dokonane pomiary pokazały, że dla fragmentów danych o rozmiarze
mniejszym od jednego pakietu Ethernet (1500 B) ograniczeniem jest wydajność proce-
sora PowerPC. Dla fragmentów większych, przepustowość przesyłania danych pomiędzy
buforami, a pamięcią komputera ROS nasyca się zbliżając do teoretycznej granicy 266
MB/s dla magistrali PCI (rys. 28). Dla fragmentów mniejszych od pojemności jednego
pakietu Ethernet, maksymalne częstotliwości realizowania żądań wysłania danych oraz
zwalniania miejsca w buforach tworzą równanie nasycenia wydajności procesora:

fR[Hz] ∗ tR[s] + fD[Hz] ∗ tD[s] = 1 (4)

gdzie fRoraztR - to częstotliwość i czas procesowania żądania wysłania danych,
fDoraztR to częstotliwość oraz czas procesowania polecenia usunięcia przypadku z bu-
forów (indeksowanie).

Pomiary, których wyniki zostały przedstawione na rys 27, pozwoliły wyznaczyć war-
tość parametrów równania 4 dla różnej liczby bajtów umieszczanych w odpowiedzi. Dla
najmniejszego fragmentu 98 bajtów częstotliwość żądań przysłania fragmentów, oraz
związana z nią częstotliwość poleceń usunięcia starych fragmentów są najwyższe i pa-
rametry równania prostej dla 98 bajtów zostały wykorzystane w modelu ROBIN-a.

tD = 1000/162.28 = 6.16 µs (5)

tR = 0.7821 ∗ tD = 4.82 µs (6)
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Rysunek 27: Parametryzacja ROBIN-a. Zależ-
ność maksymalnej częstotliwości realizowania
żądań zwalniania miejsca w buforach ROB od
częstotliwości realizowania żądań wysłania da-
nych w sytuacji pełnego wykorzystania wydaj-
ności procesora (wielkość fragmentu < 1500 B).
Parametry prostej ograniczającej pęk pomiarów
wykorzystane do wyznaczenia parametrów mo-
delu. Za [28]

Rysunek 28: Parametryzacja ROBIN-a. Po-
miary maksymalnej częstotliwości realizowania
żądań wysłania danych jako funkcja rozmiaru
fragmentu. Za [28]

Oprócz dwóch czasów z równań 5 oraz 6 model ROBIN-a wykorzystuje informacje
określającą typ detektora, który obsługuje ROBIN. W zależności od typu detektora ROB,
a wraz z nim ROBIN, odpowiada liczbą bajtów przypisanych do fragmentu przypadku
dla danego detektora.

5.4 Model systemu odczytu (ROS)
Zadaniem systemu odczytu ROS jest zarządzanie buforami danych detektorów ROB. Sys-
tem ROS oczekuje dwóch rodzajów komunikatów docierających przez sieć komputerową:
żądań przysłania danych oraz żądań zwolnienia miejsca zajmowanego przez przypadki,
które zakończyły procesowanie na poziomie drugim. Komunikaty są przez ROS rozko-
dowywane, a następnie realizowane jako indywidualne żądania wysyłane do kart ROBIN
poprzez magistrale PCI. Dane otrzymywane z kart ROBIN są przez system ROS scalane
i formatowane w odpowiedź.

System odczytu ROS w rzeczywistym systemie jest wielowątkową aplikacją wykony-
waną na komputerze PC wyposażonym w sześcio-stanowiskową, 64-ro bitową magistralę
PCI, w której zainstalowane są karty buforów danych ROBIN. Ze względu na ogranicze-
nia w częstotliwości obsługiwania żądań wysyłania danych do systemu L2, maksymalnie
do 12 buforów ROB (czyli do 4 kart ROBIN) jest zarządzanych w ramach jednego PC.
Komputery ROS posiadają cztero-portową kartę sieciową w standardzie Gigabit Ether-
net podłączoną przez port PCIe. W aktualnej konfiguracji sieci komputerowej, tylko dwa
porty sieciowe są wykorzystywane. W drugim poziomie systemu filtracji eksperymentu
ATLAS znajduje się ok. 150 komputerów na których wykonywana jest aplikacja ROS.
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Rysunek 29: Schemat komunikacji aplikacji
ROS z ROBIN. Wątek obsługi karty siecio-
wej, poprzez którą napływają komunikaty z
systemu TDAQ, umieszcza żądania w kolejce
FIFO. Wątki komunikacji z ROBIN-ami po-
bierają je z kolejki FIFO, dekodują i umiesz-
czają w kolejce żądań w ROBIN obsługiwa-
nych przez procesor PPC.

Rysunek 30: Wyniki pomiarów aplikacji ROS
w stanowisku badawczym. Wyznaczanie mak-
symalnej częstotliwości obsługi żądań z po-
ziomu drugiego jako funkcji częstotliwości za-
akceptowanych przypadków. Parametrem jest
liczba buforów (1-12). Za [28]

Rysunek rys. 29 przedstawia schemat komunikacji wątku aplikacji ROS z kartą RO-
BIN w realizacji żądania przysłania danych. W ramach aplikacji wydzielony jest je-
den wątek, który jest przeznaczony do odbierania żądań z sieci komputerowej. Żądania
umieszczane są w kolejce FIFO, gdzie oczekują na wolny wątek komunikacji z kartą
ROBIN. Liczba wątków komunikacyjnych jest parametrem konfiguracyjnym - szybszy
procesor umożliwia równoczesną pracę większej liczby wątków. Wątek pobiera żąda-
nie z kolejki, rozkodowuje na indywidualne żądania do poszczególnych buforów ROB,
a następnie, wykorzystując magistralę PCI, umieszcza żądania w kolejce obsługiwanej
przez procesor PPC na karcie ROBIN. Dane z buforów są przekazywane zwrotnie do ob-
szaru pamięci w ROS zarządzanym przez wątek, który po skompletowaniu wszystkich
fragmentów scala je, formatuje odpowiedź i wysyła ją do sieci. Żądanie zwolnienia miej-
sca w buforach jest przekazywane jako lista identyfikatorów przypadków, które zakoń-
czyły procesowanie. Długość listy jest parametrem systemu - aktualnie używana wartość
100 odpowiada maksymalnemu wykorzystaniu pola danych w pakiecie Ethernetowym
- mniejsze wartości wymagają częstszego wysyłania pakietów co obniża maksymalną
częstotliwość pracy systemu ROS. Procesor PPC rozkodowuje listę wyszukując numery
buforów (stron w pamięci ROB - proces indeksowania), które następnie kwalifikuje do
ponownego użycia.

Parametryzację modelu ROS oparto, podobnie jak w innych modelach, o identyfika-
cje zdarzeń prowadzących do zmiany stanu systemu ROS. Zgodnie z opisanym powyżej
trybem działania aplikacji ROS, zdarzenia zmieniające stan systemu ROS to odebranie
komunikatu poprzez kartę sieciową lub przysłanie danych przez magistralę PCI w od-
powiedzi na żądanie ich przysłania. Każde z tych zdarzeń związane jest z czasem jaki
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Rysunek 31: Parametryzacja ROS. Dopaso-
wanie liniowej zależności odwrotności współ-
czynnika kierunkowego od liczby buforów w
odpowiedzi na żądanie od drugiego poziomu
systemu filtracji

Rysunek 32: Parametryzacja ROS. Dopaso-
wanie liniowej zależności odwrotności wyrazu
wolnego od liczby buforów w odpowiedzi na
żądanie od drugiego poziomu systemu filtracji

zajmuje jego realizacja. W celu wyznaczenia tych czasów aplikacje ROS umieszczono w
stanowisku badawczym z komputerami, które wysyłały do aplikacji ROS żądania przy-
słania danych oraz zwolnienia miejsca w buforach doprowadzając do 100 % zajętości
procesor komputera. W takiej sytuacji, czasy realizacji żądań wraz z ich częstotliwo-
ściami tworzą równanie 7, gdzie t oznaczają czasy realizacji żądań, natomiast wskaźniki
EB, L2 oraz L1 identyfikują odpowiednie części systemu. Ponieważ żądania od L2 mogą
dotyczyć przysłania danych pochodzących od 1 do 12 buforów ROB (symbol n), czas po-
trzebny na jego realizację składa się ze stałego czasu t0 rozkodowania żądania oraz czasu
przetwarzania danych z jednego bufora t1.

fEB ∗ tEB + fL2 ∗ (t0 + n ∗ t1) + fL1 ∗ tD = 1 (7)

Aby wyznaczyć wartości czasów dokonano szeregu pomiarów maksymalnej częstotli-
wości realizacji żądań fL2 (rys. 30 RoI request rate) przy założonych stałych parametrach.
Parametrami były: częstotliwość pracy systemu L1 (o dyskretnych wartościach 50, 60, 70,
80, 90 oraz 100 kHz), związany z nią stopień redukcji na poziomie drugim (od 2.5% do
9.5% częstotliwości L1 z krokiem 0.5%), a także rozmiar fragmentów danych wysyłanych
do systemu L2 (od 1 do 12 buforów ROB). Po przekształceniu równania 7 częstotliwość
realizacji żądań fL2 jest funkcją liniową częstotliwości żądań odczytu danych do sys-
temu budowy przypadków fEB. Pomiary potwierdziły liniową zależność, a dopasowanie
współczynników prostej pozwoliło uzyskać wartości współczynnika kierunkowego pro-
stej a oraz wyrazu wolnego b. Odwrotności współczynników a i b również są funkcjami
liniowymi rozmiaru fragmentu danych n zwracanych do systemu L2. Pomiary potwier-
dziły tę zależność - rys. 31 oraz 32, a kolejne dopasowanie współczynników prostych
pozwoliło uzyskać bezpośrednie zależności między poszukiwanymi czasami.
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1/a = n ∗ t1/tEB + t0/tEB; 1/b = n ∗ t1/1− tD + t0/(1− tD) (8)

Dodatkowym pomiarem jaki wykonano, było zmierzenie maksymalnej częstotliwości
budowy przypadków fEB w funkcji częstotliwości fL1 przy nieobecności żądań pocho-
dzących od systemu L2: fL2 = 0. Pomiar potwierdził liniową zależność, a dopasowanie
współczynników prostej ze współczynnikami A oraz B pozwoliło znaleźć bezpośrednie
zależności pomiędzy czasami tD i tEB.

A = tD/tEB; B = 1/tEB (9)

Przykładowe wyniki obliczeń wartości parametrów opartych na pomiarach przedsta-
wia Tablica 4.

n [32-bit] t0 [ us ] t1 [ us ] tEB [us ] tD [ us ]
100 20.9 2.5 46.3 4.0
200 22.1 2.9 53.2 3.7
300 22.6 3.9 65.7 3.0
400 21.8 4.4 71.7 3.2

Tablica 4: Wartości parametrów ROS oparte o analizę pomiarów aplikacji w stanowisku badaw-
czym

Parametryzacja modelu aplikacji ROS miała na celu wyznaczenie minimalnej liczby
parametrów pozwalającej odtworzyć ograniczenia przepustowości związane ze 100 %
wykorzystaniem CPU. Dodatkowo, z punktu widzenia modelowania ruchu w sieci kom-
puterowej drugiego poziomu filtracji, model aplikacji powinien odtwarzać wzorzec ruchu
generowany przez komputer wykonujący aplikację ROS. Zaproponowana lista i otrzy-
mane wartości są jedynie przybliżonymi i odnoszą się do określonego środowiska, w
którym wykonywała się mierzona aplikacja ROS (patrz dodatkowe informacje na rys. 30.
Wpływ na wartości mają zarówno ustawienia sprzętowe (np włączony hyperthreading w
procesorze) jak i ustawienia systemu operacyjnego Linux (SELinux - zabezpieczenia ją-
dra przy przydzielaniu zasobów aplikacjom), oraz sposób pracy protokołów sieciowych
(CRC-checking - sprawdzanie poprawności transmisji).

5.5 Model procesu filtracji (L2PU)
Aplikację wykonywaną na procesorze L2PU można podzielić na dwie części. Jedną jest
wykonywanie łańcucha algorytmów filtrujących, które analizują dane przypadku i podej-
mują decyzję o jego dalszym procesowaniu. W tej części aplikacja jest jednowątkowa i
przetwarza jeden przypadek w danym momencie czasu. Druga część aplikacji L2PU za-
pewnia środowisko do wykonywania łańcucha algorytmów. Ta część aplikacji L2PU jest
wielowątkowa - osobne wątki zapewniają dostęp do danych kalibracyjnych dla algoryt-
mów filtrujących, przyjmują od Supervisora numery przypadków wraz z koordynatami
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Rysunek 33: Weryfikacja modelu ROS-a. Wyniki symulacji pokrywają się z pomiarami wy-
konanymi na stanowisku badawczym zbudowanym z trzech komputerów ROS, dwóch SFI oraz
zmiennej liczby komputerów L2PU. W konfiguracji modelu systemu ROS zostały wykorzystane
parametry, które zostały zmierzone na komputerach ROS pracujących z częstotliwością 3 GHz.
Parametrem pomiarów był procentowy stopień redukcji przypadków na poziomie drugim (3% lub
5%).

RoI, pobierają dane RoI z systemów ROS, odsyłają wypracowane decyzje czy też prze-
syłają pośrednie wyniki procesów filtrowania do komputerów L2RH.

Do celów modelowania architektury sieci systemu L2 część aplikacji L2PU zajmu-
jąca się wykonywaniem algorytmów filtrujących została uproszczona do jednego typu
parametru jakim jest czas wykonywania algorytmu. Sekwencja algorytmów zależna jest
od typu RoI oraz wyników weryfikacji hipotez opartych na wynikach z kolejnych kroków
przetwarzanych algorytmów. Rozkład czasów wykonywania się algorytmów filtrujących
uzyskano w środowisku off-line, a do celów modelowania rozkład został znormalizowany
co pozwoliło uzyskać stabelaryzowaną funkcję rozkładu prawdopodobieństwa. Wartości
czasu filtracji są pobierane z tablicy rozkładu z odpowiednim prawdopodobieństwem. Po
modelowaniu czasu wykonania algorytmu dokonywane jest losowanie decyzji i jeśli jest
ona pozytywna to rozpoczyna się modelowanie kolejnego kroku algorytmu poprzedzone
ewentualnym żądaniem pobrania danych z rejonu RoI.

Modelowanie żądań pobrania danych RoI jest kluczowym aspektem budowy modelu
architektury sieci systemu L2. Żądania przysłania danych RoI, generowane przez setki
aplikacji L2PU i kierowane do systemów ROS wraz z żądaniami przysłania danych zaak-
ceptowanych przypadków generowanymi przez komputery dokonujące scalania danych
przypadku, tworzą wzorzec ruchu, jaki jest spodziewany w projektowanej architekturze.

65



Odtworzenie tego wzorca w modelu decyduje o przydatności modelowania do oceny wy-
dajności projektowanej architektury.

5.6 Model procesu przechowania rezultatów filtracji (L2RH)
W trakcie przetwarzania danych z rejonów zainteresowań na poziomie drugim powstają
wyniki, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji na poziomie trzecim, je-
śli przypadek zostanie zaakceptowany. Rezultaty obliczeń mogą też być wykorzystywane
do wyznaczenia wydajności procesu filtracji dla przypadków akceptowanych niezależnie
od wyników procesu filtrującego. Aby takie dane zostały dołączone do pełnych danych
przypadku, L2PU kierują je do procesorów wykonujących aplikację L2RH. Aplikacja ta
jest traktowana jako system odczytu ROS, z tym że zamiast danych napływających przez
optyczne połączenia z detektora do karty ROBIN, dostaje ona pakiety informacji poprzez
łącza sieciowe od modułów L2PU. Dane te są następnie buforowane w pamięci opera-
cyjnej komputera. Dodatkową różnicą między ROS a L2RH jest to, że dane te dotyczą
tylko przypadków zaakceptowanych na poziomie drugim, podczas gdy do detektorowych
ROS-ów napływają przypadki zaakceptowane na poziomie pierwszym. Proces scalania
fragmentów przypadków zakwalifikowanych na poziomie drugim SFI przysyła do apli-
kacji L2RH żądanie przysłania danych, które następnie są dołączane do danych z całego
detektora ATLAS-a.

Model aplikacji L2RH został maksymalnie uproszczony ze względu na pomijalny
wpływ aplikacji na wydajność i wzorzec ruchu w sieci drugiego poziomu systemu filtracji.
W modelu zapewniono minimalną funkcjonalność polegającą na przyjmowaniu danych
od aplikacji L2PU, wysyłaniu danych na żądania od aplikacji scalania przypadków SFI, a
także przyjmowaniu komunikatów o zakończeniu procesowania przypadku i zwolnienia
miejsca w buforze. Modelowanie tych operacji nie uwzględnia upływu czasu związanego
z ich wykonywaniem.

5.7 Model procesu nadzorcy scalania danych (DFM)
Proces zarządcy scalania danych przypadków DFM dostaje pakiety informacji od procesu
zarządcy filtracji L2SV. W pakiecie znajduje się zaprogramowana liczba numerów przy-
padków podzielona na dwie listy: zaakceptowanych i porzuconych. Numery przypadków
zaakceptowanych są rozdzielane do procesów dokonujących scalania danych SFI, nato-
miast numery porzuconych są dołączane do listy przypadków, które zakończyły proceso-
wanie. Gdy liczba porzuconych przypadków osiągnie zaprogramowany limit, pakiet roz-
głoszeniowy (broadcast) z listą numerów tych przypadków, jest wysyłany do wszystkich
systemów odczytu ROS (oraz do procesu L2RH) w celu zwolnienia obszarów pamięci
zajmowanych przez dane tych przypadków.

Model procesu DFM, podobnie jak i sama aplikacja, oczekuje nadejścia pakietów z
informacją z dwóch źródeł: listy przypadków od modułu L2SV oraz informacji o zakoń-
czonej budowie kompletnego przypadku od procesów SFI. Moduł przygotowuje informa-
cje dla procesorów SFI przydzielając im numer przypadku do scalania danych, generuje
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komunikat rozgłoszeniowy o zwalnianiu miejsca w buforach ROS oraz L2RH. Proces
DFM może także wysłać do aplikacji L2SV żądanie powstrzymania lub wznowienia przy-
syłania nowych przypadków w sytuacji, gdy zaczyna brakować niezajętych procesorów
SFI. Brak wolnych procesów SFI może pojawiać się jeśli napływ nowych przypadków do
scalania jest szybszy niż kompletowanie procesów scalania. Brak równowagi spowodo-
wany jest zwykle zwiększoną częstotliwością akceptowania przypadków przez procesory
L2PU. Wzrost tej częstotliwości zwiększa częstotliwość generowania żądań przysłania
danych co prowadzi do powstania wąskiego gardła w procesach ROS, w których rośnie
kolejka nieobsłużonych żądań przysłania danych. Wydłużająca się kolejka powoduje spo-
wolnienie procesów scalania przypadków i brak wolnych SFI.

Przy budowie modelu aplikacji DFM dokonano uproszczeń podobnych jak przy mo-
delu L2RH. Została zapewniona podstawowa funkcjonalność jaką zapewnia aplikacja,
natomiast czas wykonywania operacji rozpoznawania przyjmowanych komunikatów oraz
generowania odpowiedzi i wysyłania pakietów nie był uwzględniony w modelu.

Analiza kodu aplikacji wskazała, że rozwiązaniem, którego implementacja może mieć
wpływ na pracę drugiego poziomu systemu filtracji jest zarządzanie kolejką przypadków
czekających na scalanie danych. Kolejka była napełniania zgodnie z listą przypadków
otrzymywanych od aplikacji L2SV. Po osiągnięciu limitu, który był konfigurowalnym pa-
rametrem, aplikacja DFM wysyłała komunikat XOFF do aplikacji L2SV aby powstrzy-
mały napływ nowych przypadków z powodu braku miejsca na ich buforowanie w DFM.
Gdy poziom zapełnienia kolejki obniżył się do poziomu 60% maksymalnego napełnie-
nia, aplikacja DFM wysyłała komunikat wznowienia transmisji XON (ang. Transmit On),
który wznawiał napływ przypadków od modułów L2SV. Komunikaty od modułów SFI, o
przypadkach które zakończyły proces scalania, były buforowane w innej kolejce w apli-
kacji DFM. Okresowo, zgodnie z konfigurowalnym parametrem, uruchamiany był pro-
ces oczyszczania kolejki oczekujących przypadków, w czasie którego przypadki zbuforo-
wane, które zakończyły scalanie danych, były usuwane z kolejki oczekujących. Takie roz-
wiązanie mogło doprowadzić do oscylacji w systemie filtracji, jeśli wartości konfiguro-
walnych parametrów zostały błędnie dobrane. Rysunek 34. ilustruje wyniki modelowania,
w którym dobrano parametry tak, aby zilustrować omawiany przypadek. Dwa histogramy
po lewej stronie pokazują przebieg opóźnienia w procesie scalania przypadków (EB la-
tency) oraz w procesie pobierania danych do algorytmów filtracji (L2 latency) w czasie
działania systemu. Dla długości kolejki do 1000 przypadków oraz okresu oczyszczania
kolejki co 200 ms system wpada w oscylacje. Gdy kolejka oczekujących przypadków
jest napełniana, opóźnienie w procesie scalania przypadków zmienia się między 50 a 100
ms, natomiast opóźnienie decyzji w procesie filtracji sięga 180 ms. Osiągnięcie limitu
przypadków w kolejce powoduje wysłanie komunikatu XOFF o powstrzymanie napływu
danych do L2SV . Opóźnienie w procesie scalania przypadków maleje do poziomu po-
niżej 30 ms. W tym czasie procesory systemu filtracji nie dostają nowych przypadków,
opóźnienie generowania decyzji spada do 0 co powoduje, że kolejka żądań przysłania da-
nych w systemie ROS maleje i jest zajmowana wyłącznie przez żądania pochodzące od
aplikacji scalania danych. Uruchamiany co 200 ms proces oczyszczania usuwa scalone
przypadki z kolejki i gdy długość kolejki osiągnie 60% limitu, DFM wysyła komunikat
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XON do wznowienia wysyłania nowych przypadków do scalania. W sytuacji, gdy okres
uruchamiania procesu oczyszczania kolejki zostanie wydłużony do 800 ms (prawy górny
histogram rys. 34), to ten wydłużony czas od momentu wysłania przez DFM komunikatu
XOFF do momentu oczyszczenia kolejki spowoduje, że również system scalania przy-
padków zostanie zatrzymany (przerwy w histogramie). Po oczyszczeniu kolejki i urucho-
mieniu systemu filtracji upływa pewien czas (na histogramie przerwa trwa kilkaset ms)
gdy system scalania przypadków oczekuje bezczynnie (wydajność spada do 0), aż system
filtracji dostarczy nowe przypadki do scalania. Prawy dolny histogram na rys 34 obra-
zuje stan napełnienia kolejki dla opóźnienia 200 ms uruchamiania wątku oczyszczania
kolejki. Zawartość kolejki nie spada do zera, wiec system scalania przypadków działa
bez przerw. Aby uniknąć oscylacji moduł DFM należy konfigurować z długą kolejką i
częstym uruchamianiem procesu oczyszczania. Dobór parametrów konfiguracyjnych po-
winien odpowiadać wydajności pozostałej części systemu, głównie systemu przechowy-
wania danych ROS. Dłuższa kolejka powoduje wzrost czasu przybywania przypadków
w systemie i blokowania przez nich pamięci w systemach ROS, co może doprowadzić
do powstania czasu martwego. Zwiększenie częstotliwości procesu oczyszczania może
doprowadzić do nasycenia procesora komputera realizującego aplikację DFM.

Rysunek 34: Oscylacje w systemie spowodowane nieodpowiednim doborem parametrów konfi-
guracyjnych aplikacji DFM.
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5.8 Model procesu scalania danych (SFI)
Aplikacja SFI dokonuje scalania danych przypadku zaakceptowanego przez poziom drugi.
Numer przypadku dostaje od aplikacji DFM, wysyła żądania przysłania danych do wszyst-
kich buforów ROS, a po otrzymaniu danych odsyła do DFM komunikat o zakończeniu
scalania.

Podobnie jak w przypadku modeli innych procesów poziomu drugiego, model SFI
został uproszczony tak, aby jego działanie reprezentowało ruch w sieci jaki w rzeczy-
wistym systemie generuje aplikacja SFI. Ponieważ większość czasu aplikacja spędza na
oczekiwaniu na napływ danych, w modelu nie został uwzględnionych czas poświęcony
na odbieranie danych i generowanie żądań. W rzeczywistym SFI oraz w modelu zasto-
sowano rozwiązanie które zapobiega gubieniu pakietów w portach przełącznika podczas
budowy przypadku.

Niebezpieczeństwo utraty pakietów podczas strumieniowania danych przy budowie
przypadku pojawia się gdy wyczerpują się możliwości buforowania pakietów przez porty
przełącznika. Aby minimalizować gubienie pakietów moduł SFI generuje tylko określoną
liczbę zapytań - tzw. aktywnych żądań, która jest parametrem konfiguracyjnym architek-
tury. Kolejne zapytania są generowane dopiero po odebraniu danych z wcześniejszych żą-
dań. Unika się w ten sposób sytuacji, gdy na ogólne zapytanie SFI (broadcast) skierowane
do buforów ROB, odpowiadają one w tym samym momencie przepełniając możliwości
buforowania pakietów przez przełącznik w porcie, do którego dołączony jest procesor SFI
prowadzący scalanie przypadku.

Model aplikacji SFI został wyposażony w przedstawiony powyżej mechanizm gene-
rowania aktywnych żądań - w aplikacji SFI nazwany TS (ang. Traffic Shaping). Małe
wartości parametru liczby aktywnych żądań minimalizują prawdopodobieństwo gubie-
nia pakietów. Z drugiej strony wydłuża się czas scalania danych przypadku co powoduje
ograniczenie maksymalnej częstotliwości pracy poziomu drugiego. Przy pomocy mode-
lowania można wyznaczyć optymalną wartość parametru.

Na rysunku 35 przedstawione są porównania pomiarów oraz wyników symulacji wpły-
wu wartości parametru TS na częstotliwość procesu scalania danych. Porównaniu pod-
dano wyniki uzyskane w modelach trzech konfiguracjach stanowiska badawczego z dwoma
procesorami z aplikacjami ROS oraz jednym, dwoma oraz czterema procesorami wyko-
nującymi aplikacje SFI. We wszystkich konfiguracjach liczba bajtów pojedynczego frag-
mentu wynosi 1 kB (na rys. oznaczenie FS=1kB), co oznacza, że do scalania przypadku
każdy ROS wysyła 12 kB danych. W konfiguracji z jedną aplikacja SFI zwiększanie war-
tości parametru TS liniowo zwiększa częstotliwość procesu scalania danych aż do osią-
gnięcia ograniczenia przepustowości łącza karty sieciowej Gb Ethernetu. Konfiguracja z
dwoma aplikacjami SFI pozwala osiągnąć dwukrotnie większą częstotliwość, przy linio-
wej zależności częstotliwości od wartości parametru TS, aż do nasycenia przepustowości
karty sieciowej. W konfiguracji z czterema aplikacjami SFI ograniczeniem staje się prze-
pustowość karty sieciowej aplikacji ROS.

Na rysunku 36 pokazano porównanie pomiarów oraz wyników symulacji z modelem
stanowiska badawczego w którym zainstalowano 11 aplikacji ROS oraz sześć aplikacji
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Rysunek 35: Parametryzacja SFI. W zależ-
ności od konfiguracji stanowiska badawczego,
zwiększanie wartości parametru TS aktywnych
żądań prowadzi do zwiększenia częstotliwo-
ści scalania danych aż do osiągnięcia limitu
przepustowości łącza komputerowego do sieci
Ethernet.

Rysunek 36: Parametryzacja SFI. Zwiększa-
nie wartości parametru TS aktywnych żądań
prowadzi do osiągnięcia limitu częstotliwości
spowodowanego przez kartę sieciową kompu-
tera SFI. Optymalną wartością parametru jest
7, dalsze zwiększanie podnosi ryzyko utraty
pakietów w buforach przełącznika.

SFI. Częstotliwość procesu scalania danych zwiększa się liniowo, aż do osiągnięcia limitu
5 kHz związanego z przepustowością karty sieciowej aplikacji SFI. Każda z 11 aplikacji
ROS wysyła 12 kB danych do procesu scalania powodując, że łączna wielkość przypadku
wynosi 132 kB. Sześć aplikacji SFI pracujących z pełnym nasyceniem karty sieciowej
(110 MB/s) może budować przypadki o takiej wielkości z częstotliwością około 5 kHz.
Dla badanej konfiguracji optymalną wartością dla parametru TS jest wartość 7. Dalsze
zwiększanie parametru nie zwiększa częstotliwości procesu scalania danych natomiast
podnosi ryzyko utraty pakietów w buforach przełącznika.
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6 Badanie architektur dla sieci drugiego stopnia systemu
filtracji

Podstawowe wymagania jakie powinna spełniać projektowana architektura to:

• zapewnić połączenie od dowolnego procesora L2PU (500 procesorów) oraz dowol-
nego procesora SFI (100 procesorów) do każdego z buforów z danymi ROB

• zapewnić przepustowość pomiędzy procesorami L2PU, a buforami danych na po-
ziomie 1-2% (100 kHz * 1.5 MB danych) czyli 3 GB/s

• zapewnić przepustowość pomiędzy procesorami SFI, a buforami danych na pozio-
mie 5.3 GB/s (1.5 MB danych * 3.5 kHz)

• system będzie pracował w trybie PULL - dane będą wysyłane tylko po odebraniu
żądania przesłania

• sieć oparta o powszechnie używane przełączniki w standardzie Ethernet współpra-
cujące z protokołami komunikacyjnymi IP oraz UDP komputerów PC pracujących
pod systemem Linux

Przydatność architektury rozmieszczenia zasobów w systemie można ocenić jeśli dys-
ponuje się wzorcem ruchu w sieci charakterystycznym dla badanego systemu. Dla dru-
giego stopnia systemu filtracji takim wzorcem będzie rozkład częstotliwości generowania
żądań przysłania danych z buforów ROS. Częstotliwość ta składa się z dwóch składni-
ków: żądań od procesów filtrujących na poziomie drugim (L2PU) oraz żądań od proce-
sów wykonujących budowanie kompletnego przypadku (SFI). Pierwszy składnik zależny
jest od rodzaju detektora, do którego kierowane jest żądanie oraz od częstotliwości ak-
ceptacji różnego typu oddziaływań przez pierwszy poziom filtracji (ang. LVL1 trigger
menu). Drugi, w którym w równym stopniu biorą udział wszystkie bufory, zależny jest od
stopnia redukcji częstotliwości akceptowania przypadków na poziomie drugim.

Do modelowania rozkładu częstotliwości żądań przysyłanych przez procesory po-
ziomu drugiego, został zaprojektowany i wykonany obiekt - PhysTriggerGenerator, któ-
rego zadaniem było generowanie typu symulowanych przypadków w oparciu o listę od-
działywań (ang. Trigger Menu) dla poziomu pierwszego. W zestawie tym znajdują się
inkluzywne sygnatury oddziaływań wyznaczone w oparciu o wartości przekrojów czyn-
nych w warunkach projektowanej świetlności akceleratora LHC wraz z odpowiednimi
współczynnikami przeskalowania. Suma częstotliwości przypisanych sygnaturom wynosi
100 kHz. Obiekt wykorzystywał listę do generowania typu kolejnego przypadku wraz z
liczbą i typem obszarów RoI. Geograficzne miejsce RoI było losowane z jednorodnego
rozkładu, natomiast jego wielkość oraz detektory w nim uczestniczące zależne były od
wylosowanego typu oddziaływania. Współrzędne oraz typ ROI wyznaczały lokalizację
oraz liczbę buforów z danymi dla których mogą zostać wygenerowane żądania przysłania
danych w czasie symulowania procesu analizy przypadku na poziomie drugim. Informa-
cje o wygenerowanym przypadku i związanymi z nim RoI były następnie przekazywane

71



Rysunek 37: Ocena wzorca ruchu generowanego przez model systemu L2 przy symulowaniu
pobierania danych do algorytmów filtracji. Symulowane częstotliwości oraz ilość przesyłanych
danych zostały porównane z przewidywaniami otrzymanymi ze średnich otrzymanych przy po-
mocy arkusza kalkulacyjnego (ang. paper model).

do modelu zarządcy farmy poziomu drugiego L2SV. Do analizy przypadku zarządca wy-
znaczał komputer farmy, do którego przesyłał otrzymane informacje.

Na etapie projektowania dominującą technologią był Fast Ethernet (100 Mb/s), nato-
miast Gigabitowy Ethernet był instalowany początkowo w połączeniach pomiędzy prze-
łącznikami. Szybko rozwijająca się technologia łączy komputerowych spowodowała, że
w trakcie realizacji systemu dominującym standardem stał się Gigabitowy Ethernet, nato-
miast połączenia między przełącznikami realizowane były przez 10-Gigabitowy Ethernet.
Przeskalowanie szybkości transmisji z Fast Ethernet na Gigabit Ethernet oraz z Gigabit
Ethernet na 10-Gigabit Ethernet nie zmieniło przesłanek, które były rozważane przy pro-
jektowaniu architektur i ocenie ich przydatności do realizacji zadań.

6.1 Architektura bus-based
.

Model architektury, zbudowany na etapie projektowania systemu, jest przedstawiony
na rys 38. Jest to koncepcja, która została zrealizowana w obecnie działającym syste-
mie filtracji i akwizycji danych eksperymentu. Podstawową cechą tej architektury jest
wykorzystywanie systemów odczytu ROS w dostępie do danych. Dostęp do modułów
ROBIN z buforami danych ROB odbywa się poprzez cztero-stanowiskową magistralę
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PCI komputera pełniącego funkcję ROS. Komputery te wyposażone są w dwa porty Gi-
gabtowego Ethernetu zapewniające połączenie z pozostałą częścią systemu filtracji. Aby
uniknąć skomplikowanego konfigurowania przełączników, w sytuacji gdy system ROS z
określonym adresem sieciowym byłby dostępny przez dwa porty w tym samym przełącz-
niku (np. poprzez wprowadzenie wirtualnych sieci - VLAN) przyjęto, że porty systemów
ROS będą połączone z różnymi przełącznikami. W związku z tym liczba portów w syste-
mie ROS wyznacza szkielet architektury sieci, który w tym przypadku jest oparty o dwa
centralne przełączniki. Przełączniki te zapewniają dostęp z dowolnego procesora reali-
zującego funkcje L2PU do dowolnego bufora danych. Dodatkowo, każdy z procesorów
realizujących funkcje budowania przypadków SFI, podłączony bezpośrednio do central-
nych przełączników, uzyskuje dostęp do wszystkich buforów danych. Systemy ROS są
połączone bezpośrednio z centralnymi przełącznikami.

W rzeczywistej architekturze komputery ROS dołączone są do przełączników grupu-
jących, które łączą się z centralnymi przełącznikami. Dziesięć portów 1 Gbps kompute-
rów ROS dołączonych jest do przełącznika grupującego, który jest połączony z portem
centralnego przełącznika za pomocą portu 10 Gbps. Ograniczenie liczby komputerów
ROS do dziesięciu powoduje, że ruch generowany przez ROS nie doprowadzi do przepeł-
nienia kolejek w portach przełącznika grupującego co mogłoby doprowadzić do gubienia
pakietów. Dodatkowo takie połączenie zmniejsza dziesięciokrotnie liczbę światłowodów
pomiędzy komputerami ROS umieszczonymi 100 m pod ziemią, a centralnymi przełącz-
nikami zlokalizowanymi na powierzchni.

Model architektury pokazany na rys. 38 zakłada funkcjonalny rozdział ruchu pakie-
tów drugiego poziomu systemu filtracji od ruchu scalania przypadków. Dla każdego typu
zadania jest przyporządkowany jeden przełącznik z warstwy centralnej. Jednym z wy-
ników symulacji modelu architektury wykorzystanym przy konstrukcji systemu filtracji
było pokazanie, że skierowanie ruchu generowanego przez oba żądania (L2PU oraz SFI)
do wspólnego przełącznika nie powoduje zwiększonego opóźnienia przy przepływie pa-
kietów. Więcej na ten temat w kolejnej sekcji.

W części centralnej architektury znajduje się przełącznik (na rys. 38 Central Con-
trol) do którego podłączone są podstawowe moduły funkcjonalne: L2SVs, DFM, L2RH
(pROS). Przełącznik ten jest dołączony do obu centralnych przełączników aby zapewnić
przepływ informacji pomiędzy modułami i procesorami L2PU oraz modułami SFI. Ruch
pakietów generowany przez aplikacje L2PU jest mały w porównaniu do przepustowości
połączenia, dlatego komputery, na których przetwarzane są aplikacje L2PU podłączone
są do przełączników centralnych poprzez przełączniki koncentrujące. Moduł SFI prowa-
dzący budowę przypadku generuje taką liczbę żądań, że odpowiedzi wypełniają dostępne
pasmo Gigabitowego Ethernetu. Dlatego moduły SFI dołączone są bezpośrednio do cen-
tralnych przełączników architektury. Dane scalonych przypadków są następnie przekazy-
wane do modułów trzeciego poziomu systemu filtracji (EF ang. Event Filter). Przypadki,
które zostały zaakceptowane na poziomie trzecim są przesyłane do modułów SFO, które
prowadzą zapis przypadków na trwałym nośniku. Moduły SFO zapisują przypadki na lo-
kalnych dyskach, które następnie są kopiowane przez wydzielone połączenia pomiędzy
siecią eksperymentu ATLAS a serwisem zapisu danych w CERN - T0 (ang. Tier-0).
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Rysunek 38: Schemat architektury wykorzystującej system ROS do dostępu do danych przecho-
wywanych w buforach ROB na kartach ROBIN.

6.1.1 Weryfikacja modeli komponentów architektury w symulacjach stanowisk ba-
dawczych

W celu weryfikacji poprawności założonych uproszczeń przy budowie modeli kompo-
nentów, został zbudowany model architektury w małej skali bus-based odpowiadający
konfiguracji zrealizowanej w stanowisku badawczym. Na rys. 39 przedstawiona jest ar-
chitektura stanowiska badawczego. W centralnym przełączniku znajdują się trzy moduły
wyposażone w szesnaście gigabitowych portów oraz jeden moduł wyposażony w jeden
10-cio gigabitowy port. Jeden z modułów z gigabitowymi portami jest wykorzystany do
podłączenia ośmiu komponentów ROS. Do kolejnego modułu przełącznika z gigabito-
wymi portami zostało podłączonych osiem komponentów SFI. Kolejny moduł z gigabi-
towymi portami został wykorzystany do podłączenia komponentów L2SV (SUPER) oraz
modułu DFM. Moduł z portem 10-cio gigabitowym został wykorzystany do podłączenia
przełącznika koncentrującego L2PU, do którego była podłączana zmienna liczba kom-
ponentów L2PU. Przedstawiona architektura została wykorzystana do pomiarów mak-
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symalnej częstotliwości budowania przypadków w zależności od liczby komponentów
L2PU symulujących proces filtracji na poziomie drugim. System pracował bez wyko-
nywania algorytmów filtrujących. Komponent SUPER rozdzielał przypadki do L2PU,
które następnie wybierały losowo jeden komponent ROS, z którego były pobierane dane
z 12 buforów ROB zainstalowanych na kartach ROBIN. Po odebraniu danych komponent
L2PU nie dokonywał symulacji algorytmów filtrujących, natomiast podejmował losowo
decyzję akceptacji przypadku zgodnie z założonym wcześniej współczynnikiem filtracji:
3.5% lub 5%.

Numery przypadków, wraz z decyzją, były kierowane następnie do modułu DFM,
który rozdzielał zaakceptowane przypadki pomiędzy SFI, które prowadziły scalanie da-
nych przypadków. Numery przypadków z negatywną decyzją oraz przypadków, dla któ-
rych budowanie przypadku zostało zakończone były kierowane do ROS-ów w celu zwol-
nienia miejsca w buforach.

Rysunek 39: Konfiguracja stanowiska ba-
dawczego użyta do weryfikacji wynikow
modelowania.

Rysunek 40: Porównanie wyników pomia-
rów w stanowisku badawczym z wynikami
modelowania wykorzystującego uprosz-
czone modele komponentów. Porównanie
przeprowadzono dla dwóch stopni redukcji
na poziomie LVL2: 3.5% oraz 5%

Wyniki pomiarów zostały pokazane na rys. 40 jako krzywe oznaczone AcceptRatio =
0.035 oraz AcceptRatio = 0.05 dla 3.5% oraz 5% stopnia redukcji na poziomie dru-
gim. Na tym samym rysunku zostały przedstawione wyniki symulacji modelu stanowi-
ska badawczego. Podobnie jak w rzeczywistym stanowisku badawczym, model archi-
tektury uwzględniał zmienną liczbę komponentów L2PU, oraz stopień redukcji przy-
padków na poziomie drugim. Wyniki symulacji przedstawione na rys. 40 i oznaczone:
at2sim model 3.5% oraz at2sim model 5% pokazują dobrą zgodność z wynikami po-
miarów w stanowisku badawczym. Konfiguracja z jednym procesorem L2PU, który jest
wąskim gardłem w systemie, określa maksymalną częstotliwość przetwarzania przypad-
ków przez L2PU na 20 kHz (3.5% z 20 kHz wyznacza 700 Hz, natomiast 5% 1 kHz).
Zwiększenie zasobów systemu poprzez dołączenie kolejnego procesora L2PU podwaja
częstotliwość. Dodawanie kolejnych L2PU nie powiększa częstotliwości liniowo ponie-
waż, przypadki zaczynają konkurować o zasoby jakimi są systemy ROS. Dla liczby pro-
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cesorów L2PU większej od 12 ograniczeniem częstotliwości budowy przypadków jest
szybkość realizowania żądań przysłania danych przypadków przez komponenty ROS po-
chodzących od L2PU jak również od SFI budujących kompletny przypadek. Dla stopnia
redukcji 3.5% częstotliwość przetwarzania przypadków na poziomie drugim stabilizuje
się na poziomie ok. 120 kHz, natomiast dla 5% na poziomie ok. 108 kHz - niższy po-
ziom redukcji powoduje częstsze budowanie zaakceptowanych przypadków co bardziej
obciąża system ROS. Wysyła on dane z 12 buforów ROB zamiast z kilku w przypadku
żądania od L2PU.

6.1.2 Symulacje modelu w pełnej skali z wybranymi pomiarami rzeczywistego sys-
temu

System filtracji i akwizycji danych został uruchomiony razem z detektorem ATLAS i
wstępny odbiór przeszedł w 2009, gdy eksperyment zbierał dane oddziaływań wywo-
ływanych przez promieniowanie kosmiczne. Częstotliwość oddziaływań w detektorze
mionów z najniższym progiem rejestracji nie przekraczała 1.5 kHz natomiast sygnały
z Detektora Wewnętrznego nie przekraczały 10 Hz. Aby przetestować działanie systemu
filtracji i akwizycji danych przy większych wymaganiach wejściową częstotliwość zwięk-
szano do 75 kHz przez dodanie losowanych przypadkowo, które potem były odfiltrowy-
wane na poziomie drugim. W latach 2010 - 2011 akcelerator dostarczał zderzeń przy
energii 3.5 TeV, ze świetlnością, która zwiększała się w czasie tego okresu od począt-
kowych 1027cm−2s−1 aż do 1033cm−2s−1. Docelowa energia 7 TeV oraz świetlność
1034cm−2s−1 są planowane od roku 2014, po zakończeniu półtorarocznego okresu wy-
łączenia akceleratora i przejściu programu unowocześnienia i instalacji dodatkowych za-
bezpieczeń do pracy przy wyższych energiach i świetlnościach.

Na rys. 41 pokazana jest efektywność systemu akwizycji dla dziesięciu napełnień
akceleratora LHC w czasie pomiędzy 20-tym a 30-tym czerwcem 2011. W górnej części
rysunku, dla każdego napełnienia, zaznaczone są trzy wydajności:

• z lewej: stosunek czasu nabierania danych po podjęciu czasu martwego do czasu
gdy wiązki zostały ogłoszone przez LHC jako stable beams ;

• w środku: stosunek czasu nabierania danych po podjęciu czasu martwego oraz
czasu gdy stan detektora został zmieniony na pełną gotowość ( niektóre podde-
tektory zmieniają stan dopiero po zmianie LHC na stable beams ) do czasu stable
beams ;

• po prawej: stosunek czasu nabierania danych po odjęciu czasu martwego oraz okresu
stable beams gdy LHC ogłosił plany zakończenia pracy z wiązka do czasu stable
beams ;

W dolnej części rysunku 41 pokazany jest czas trwania każdego z napełnień w go-
dzinach. Widać wyraźnie korelacje pomiędzy długim i stabilnym stanem pracy LHC,
a wydajnością systemu akwizycji danych, która w takich warunkach przekracza 95 %.
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Rysunek 41: Wydajność systemu zbierania danych dla napełnień LHC w okresie od 20 do 30-
tego czerwca 2011. Za [28]

Osiągnięcie tak wysokiego poziomu niezawodności pracy potwierdza wybór odpowied-
niej architektury do realizacji systemu. Dla krótszych napełnień wydajność systemu DAQ
spada ze względu na większy proporcjonalny udział okresów niestabilnych warunków
pracy związanych z włączaniem i wyłączaniem detektorów w zależności od stanu akce-
leratora.

W czasie pracy systemu akwizycji danych zostały wykonane pomiary przepustowo-
ści architektury i sieci zapewniającej dostęp do danych na poziomie drugim. Na rys. 42
przedstawiony jest rozkład czasów pobierania danych detektorowych z buforów poprzez
system ROS bez czasów przetwarzania danych na poziomie L2PU. Dwa rozkłady przed-
stawione na rys. zostały zebrane osobno dla przypadków, które zostały zaakceptowane
- czas pobierania danych jest dłuższy ze względu na pełną analizę przypadku, oraz dla
przypadków, które zostaną porzucone po osiągnięciu stanu gdy żaden w szeregów kro-
ków, nie jest kontynuowany po negatywnych wynikach weryfikacji hipotez. Średnie czasy
dla obu rozkładów, przy świetlności 3.5 ∗ 1033cm−2s−1 wynoszą kilkanaście ms.

Po prawej stronie, na rys. 43 pokazany jest średni czas przebywania przypadku na
drugim poziomie systemu filtracji, uzyskany z symulacji wykonanych na modelu peł-
nej skali na etapie projektowania architektury. Wyniki symulacji odzwierciedlają 10 s
pracy systemu w pełnej skali. W modelach L2PU nie był uwzględniany czas przetwa-
rzania przypadków, a decyzja o kontynuowaniu szeregu kroków była podejmowana na
podstawie losowania wyników weryfikacji hipotez z określonego rozkładu prawdopodo-
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Rysunek 42: Rozkład łącznego czasu pobiera-
nia danych od ROS przez L2PU w działającym
systemie w eksperymencie. Pomiaru dokonano
podczas 100s ze stabilnymi warunkami zbie-
rania danych w czasie run 191190 16-17 paź-
dziernika 2011. Za [28]

Rysunek 43: Ewolucja średniego czasu ocze-
kiwania na decyzję na poziomie drugim uzy-
skana z symulacji modelu w pełnej skali (mo-
del L2PU bez algorytmu filtracji). Dodatkowe
parametry odnoszą się do konfiguracji modułu
DFM zapewniające pracę bez oscylacji - opi-
sane w części poświęconej DFM

bieństwa. Przewidywany czas przebywania przypadków (łącznie dla zaakceptowanych i
porzuconych) na poziomie drugim oscyluje w rejonie 13 ms co odpowiada rzędowi da-
nych z pomiarów wykonanym później w rzeczywistym systemie.

Innym przykładem zgodności modelowanych i przewidywanych parametrów działa-
nia architektury w pełnej skali z pomiarami dokonanymi na rzeczywistym systemie jest
para rysunków rys. 45 oraz rys. 44 odnosząca się do procesu scalania danych przypadków
zaakceptowanych na poziomie drugim. Symulacje z modelem w pełnej skali dla pierw-
szych 10 s pracy systemu pokazują stabilną pracę ze średnią czasu budowy przypadku na
poziomie ok. 70 ms. Pomiary wykonane w rzeczywistym systemie, dla dwóch różnych
świetlności 2.5 oraz 3.5∗1033cm−2s−1, odpowiadają rzędowi wielkości przewidywanemu
przez model na etapie projektowania systemu.

6.1.3 Optymalizacja architektury

W ramach wykorzystania modelowania do optymalizacji architektury bus− based doko-
nano oceny wpływu ujednolicenia dostępu do systemu ROS przez dwa łącza sieciowe. W
pierwotnej koncepcji, przedstawionej na rys. 38, żądania odczytu danych do systemu L2
dostarczane są do systemu ROS przez jedno łącze, podczas gdy żądania odczytu danych
pochodzące od procesów scalania danych przypadku dostarczane są przez drugie. Roz-
dzielenie dostępu miało zminimalizować wpływ aktywności w jednym podsystemie na
drugi, całkowity rozdział był niemożliwy, ponieważ dane były pobierane ze wspólnych
buforów ROB. Do oceny proponowanej modyfikacji zmodyfikowano model architektury
dołączając do obu centralnych przełączników modele procesorów L2PU jak również mo-
dele procesów SFI. Dokonano symulacji obu architektur w pełnej skali; 136 systemów
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Rysunek 44: Rozkład czasu scalania da-
nych przypadków zaakceptowanych na pozio-
mie drugim w działającym systemie w ekspe-
rymencie. Pomiaru dokonano podczas 100s ze
stabilnymi warunkami zbierania danych w cza-
sie run 191190 16-17 października 2011. Za
[28]

Rysunek 45: Ewolucja czasu scalania danych
przypadków zaakceptowanych przez poziom
drugi uzyskana z symulacji modelu w pełnej
skali. Dodatkowe parametry odnoszą się do
konfiguracji modułu DFM zapewniające pracę
bez oscylacji - opisane w części poświęconej
DFM

ROS, 504 procesorów wykonujących aplikacji L2Pu oraz 100 procesorów wykonujących
aplikacje SFI. Porównanie wyników symulacji dla obu architektur jest przedstawione na
rys. 46.

W prawej części rys. 46 przedstawiony jest model oryginalnej architektury z rozdzie-
lonym ruchem dla L2 oraz EB. Zgodnie z oczekiwaniami, maksymalna długość kolejek
dla przełącznika przesyłającego dane do systemu EB jest większa niż dla systemu L2. W
lewej części rys. 46 przedstawiony jest model z zunifikowanym dostępem do danych w
systemach ROS przez oba łącza sieciowe. Zgodnie z oczekiwaniem maksymalne długości
kolejek są równe w obu przełącznikach o wartościach pomiędzy maksymalnymi w archi-
tekturze z rozdzielonym ruchem. Wynik modelowania sugeruje, że unifikacja dostępu do
danych ROS przez oba łącza nie wprowadza negatywnego oddziaływania jednego ru-
chu na drugi. Dodatkowo, architektura z ujednoliconym dostępem jest bardziej odporna
na uszkodzenia. W przypadku awarii jednego z centralnych przełączników, system może
pracować ze zmniejszoną wydajnością. W rzeczywistym systemie obsługującym ekspery-
ment ATLAS zastosowano architekturę z ujednoliconym dostępem do danych ROS przez
oba łącza sieciowe.

6.2 Architektura switch-based
W ramach optymalizacji rozmieszczenia zasobów w systemie wstępnej selekcji przypad-
ków eksperymentu ATLAS została zaproponowana koncepcja modyfikacji architektury
polegająca na zastosowaniu alternatywnego dostępu do danych ROB. Podstawową róż-
nicą pomiędzy architekturą bus-based a nowo-proponowaną switch-based jest sposób do-
stępu do danych w buforach ROB na kartach ROBIN. W przypadku architektury switch-
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Rysunek 46: Porównanie rozwoju kolejek w przełącznikach dla architektury z rozdzielonym
ruchem dla L2 oraz EB oraz dla architektury wprowadzającej ujednolicony dostęp do danych w
systemach ROS przez łącza sieciowe. Liczby przy przełącznikach obrazują maksymalne długości
kolejek do portów wyjściowych, w nawiasach średnia długość kolejek

based jest to dostęp bezpośredni do karty ROBIN poprzez zainstalowany na karcie port
Gigabitowego Ethernetu. Karty ROBIN umieszczone są fizycznie w magistralach kompu-
terów ROS, ale komunikacja przez magistralę PCI wykorzystywana jest jedynie w czasie
konfiguracji karty przez rozpoczęciem zbierania danych oraz do monitorowania w czasie
pracy. Architekturę przedstawia rys. 47. Bezpośredni dostęp do buforów karty ROBIN
pozwala uniknąć ograniczenia jakim jest pośredniczenie przez moduł ROS w przesyłaniu
żądań przysłania danych napływających z sieci Ethernet. Konsekwencją wykorzystania
bezpośredniego dostępu przez port Gigabitowego Ethernetu jest konieczność zastosowa-
nia dodatkowej warstwy przełączników koncentrujących. Zadaniem tych przełączników
jest scalanie ruchu do/z kart ROBIN w celu pełniejszego wykorzystania połączeń między
kartami ROBIN, a przełącznikami warstwy centralnej. Są to połączenia światłowodowe
pomiędzy halą eksperymentalną 100 m pod ziemią, a powierzchnią, gdzie znajduje się
główna część sieci. Przełączniki koncentrujące charakteryzują się tym, że posiadają dużą
liczbę portów o mniejszej przepustowości - np. 48 portów Gigabitowego Ethernetu, oraz
kilka portów o większej przepustowości - np 4 porty 10-cio Gigabitowego Ethernetu. Ar-
chitektura wewnętrzna przełączników koncentrujących jest optymalizowana do przekie-
rowywania ruchu pomiędzy portami o mniejszej a portami o większej przepustowości. Za-
stosowanie warstwy przełączników koncentrujących umożliwia bardziej elastyczne pro-
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jektowanie przełączników warstwy centralnej. Liczba przełączników w tej warstwie jest
wyznaczona przez liczbę portów o zwiększonej przepustowości w przełącznikach kon-
centrujących. W modelowanym przykładzie zostały użyte przełączniki koncentrujące z
czterema portami o zwiększonej przepustowości. Łączą się one z czterema przełączni-
kami w warstwie centralnej. Model architektury pokazany na rys. 47 pokazuje przydział
funkcjonalny jednego przełącznika centralnego do ruchu pakietów drugiego poziomu sys-
temu filtracji (LVL2) oraz trzech przełączników kierujących ruch pakietów związanych
ze scalaniem danych przypadków (EB). Wykorzystanie w części centralnej czterech prze-
łączników zamiast dwóch, jak w przypadku bus-based, zwiększa niezawodność pracy ar-
chitektury. W przypadku awarii jednego z przełączników EB w części centralnej, system
działa dalej z liczba zasobów zmniejszoną o komputery podłączone do niedziałającego
przełącznika. Architektura sieci w części poniżej warstwy centralnej jest taka sama jak
dla bus-based.

Rysunek 47: Schemat architektury wykorzystującej bezpośredni dostęp do danych przechowy-
wanych w buforach ROB na kartach ROBIN poprzez port gigabitowego Ethernetu.
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6.2.1 Symulacje architektury w pełnej skali

Dla oceny proponowanej modyfikacji architektury został zbudowany model systemu w
pełnej skali jak na rys. 47. Zamiast systemów ROS, dostęp do kart ROBIN z buforami
ROB realizowany jest przez łącze Gigabitowego Ethernetu zainstalowane na karcie. Wyj-
ścia z kart ROBIN podłączone są do przełączników koncentrujących. W proponowanej
architekturze wyjścia z 16-tu kart ROBIN podłączone są do przełącznika koncentrującego
wyposażonego w 24 porty Gigabitowego Ethernetu. Osiem pozostałych portów może być
użytych do podłączenia do ośmiu przełączników w warstwie centralnej. Dla modelowanej
architektury została wykonana symulacja rozwiązania z czterema centralnymi przełącz-
nikami - zainstalowanie większej liczby przełączników w warstwie centralnej polepszy
warunki pracy ponieważ całkowity ruch zostanie rozproszony na większą liczbę kompo-
nentów.

Rysunek 48: Ewolucja w czasie opóźnienia
decyzji na poziomie drugim systemu filtracji
w zależności od wartości parametru aktyw-
nych żądań TS modułu SFI. Zwiększanie war-
tości parametru TS powyżej 15 nie prowadzi
do zmniejszenia opóźnienia.

Rysunek 49: Ewolucja w czasie częstotli-
wości scalania przypadków zaakceptowanych
na poziomie drugim przy założeniu 4% -
wego stopnia redukcji. Proponowana architek-
tura spełnia wymagania dla wartości parametru
aktywnych żądań TS modułu SFI powyżej 10

Wyniki modelowania architektury switch-based w odniesieniu do globalnych wyma-
gań są przedstawione na rys. 48 oraz 49. Rys. 48 pokazuje ewolucję w czasie opóźnienia
w systemie LVL2. Parametry pracy w systemie L2 zostały ustalone następująco:

• częstotliwość wejściowa do systemu L2 wynosi 100 kHz;

• ilość danych pobieranych z buforów ROB do analizy na poziomie drugim wynosi
2 % - co oznacza, że do analizy każdego przypadku na poziomie drugim zostaną
pobrane dane z 32 buforów ROB (z łącznej liczby 1600)

• pierwszy adres bufora ROB zostanie wylosowany z płaskiego rozkładu
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• pozostałe 31 adresów będą kolejnymi - oznacza to, że żądania przysłania danych
zostaną wysłane do kart ROBIN, które podłączone są do tego samego przełącznika
koncentrującego.

• 4% przypadków analizowanych na poziomie drugim zostanie zaakceptowanych -
co oznacza, że średnia częstotliwość scalania przypadków wynosić będzie 4 kHz

Rysunek 50: Ewolucja w czasie kolejki w por-
cie wyjściowym przełącznika koncentrującego
od kart ROBIN detektora TRT do przełącznika
warstwy centralnej. Wyniki modelowania dla
różnych wartości parametru TS liczby aktyw-
nych żądań modułu SFI

Rysunek 51: Ewolucja w czasie kolejki w
porcie wyjściowym przełącznika wartwy cen-
tralnej do warstwy przełączników koncentrują-
cych. Wyniki modelowania dla różnych warto-
ści parametru TS liczby aktywnych żądań mo-
dułu SFI

Rys. 48 pokazuje ewolucję opóźnienia podejmowania decyzji na poziomie drugim w
zależności od wartości parametru aktywnych żądań modułu SFI. Dla wartości parame-
tru powyżej 15 opóźnienie wynosi ok. 20 ms i nie zmienia się, co sugeruje, że wartość
parametru aktywnych żądań modułu SFI powinna być ustalona na ok. 15, gdyż dalsze
jej zwiększanie prowadzić będzie do zwiększenia niebezpieczeństwa gubienia pakietów
w portach przełączników. Spełnienie wymagań przez proponowaną architekturę w od-
niesieniu do systemu scalania przypadków ilustruje rys. 49. Dla wartości parametru ak-
tywnych żądań powyżej 10, częstotliwość budowania danych dla zaakceptowanych przy-
padków wynosi 4 kHz i utrzymuje stałą wartość przez czas symulacji. Wyniki dla EB
potwierdzają, że zwiększanie wartości parametru TS powyżej 15 nie powoduje zwiększe-
nia przepustowości pracy systemów L2 oraz EB.

Umieszczenie w architekturze warstwy przełączników koncentrujących stwarza po-
tencjalne niebezpieczeństwo gubienia pakietów w miejscach koncentracji. Wyniki mode-
lowania rozwoju kolejek pokazuje rys. 50 oraz 51.

Na rys. 50 oraz 51 pokazana jest ewolucja w czasie maksymalnej długości kolejek pa-
kietów w portach wyjściowych pomiędzy przełącznikami koncentrującymi a przełączni-
kami warstwy centralnej. Do monitorowania kolejki danych w wyjściowym porcie prze-
łącznika koncentrującego został wybrany przełącznik obsługujący detektor TRT, który
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generuje największe fragmenty danych. W zależności od wartości parametru aktywnych
żądań modułu SFI maksymalna długość kolejki, zarejestrowana podczas 6 sekund pracy
systemu, nie przekroczyła 200 pakietów co z łatwością jest buforowane przez współcze-
sne przełączniki. Należy tutaj zaznaczyć, że grupowanie wyjść z kart ROBIN do przełącz-
nika koncentrującego nie było optymalizowane i oczekuje się, że inny sposób grupowania
lub zmniejszenie liczby kart ROBIN podłączonych do jednego przełącznika koncentrują-
cego może w znacznym stopniu zmniejszyć maksymalną długość kolejki.

Ewolucja kolejki żądań w porcie wyjściowym przełącznika warstwy centralnej w kie-
runku do przełącznika koncentrującego jest przedstawiona na rys. 51. W zależności od
wartości parametru aktywnych żądań TS modułu SFI, maksymalna wartość kolejki nie
przekracza dwudziestu pakietów, a taka liczba pakietów jest z łatwością buforowana przez
współczesne przełączniki. Podsumowując omawiane wyniki monitorowania długości ko-
lejek można stwierdzić, że wprowadzenie warstwy przełączników koncentrujących nie
zwiększa w istotny sposób niebezpieczeństwa gubienia pakietów.
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7 Zakończenie
Niniejsza monografia dotyczy zagadnień projektowania, konstrukcji i optymalizacji sys-
temów filtracji i akwizycji danych we współczesnych eksperymentach fizyki wysokich
energii. Badanie procesów o coraz mniejszych przekrojach czynnych pojawiających się
przy coraz wyższych energiach wymusza zwiększanie świetlności akceleratorów poprzez
zwiększanie częstotliwości zderzeń, zwiększanie liczby cząstek w paczkach oraz zmniej-
szanie przekrojów poprzecznych wiązek. W momencie przenikania wiązek dochodzi od
kilku do kilkudziesięciu indywidualnych oddziaływań. Aby uniknąć nakładania się sy-
gnałów z kilku oddziaływań, stosuje się dużą segmentację detektorów zwiększając liczbę
kanałów odczytu oraz rozmiar przypadku. Zwiększanie energii zderzeń wymaga nato-
miast zwiększania rozmiarów detektorów.

Wszystkie te czynniki powodują, że podstawowym problemem przed jakim staje pro-
jektant systemu filtracji i akwizycji danych jest skala systemu. Zwiększanie częstotliwo-
ści zderzeń wymusza zwiększanie buforowania, gdzie dane oczekuja na podjęcie decyzji
przez system filtracji natomiast zwięszanie liczby kanałów zwiększa wymagania na prze-
pustowość systemu akwizycji danych. Budowanie prototypów w pełnej skali staje się
zbyt kosztowne. Zaprezentowana metoda modelowania w domenie zdarzeń dyskretnych
jest sposobem na ocenę wydajności proponowanej architektury w pełnej skali oraz daje
możliwość ilościowej oceny optymalizowanych rozwiązań.

Optymalizacja architektur i rozmieszczenia zasobów systemu ma fundamentalne zna-
czenie dla jakości zbieranych danych i jest nieodzowna dla rejestracji procesów o małych
przekrojach czynnych. Nieoptymalnie skonfigurowany system może wprowadzać czas
martwy, który może być powodem zakłócenia relacji pomiędzy badanymi procesami jak
również może wydłużyć czas pracy eksperymentu dla uzyskania statystycznie ważnej
próbki dla procesów o małych przekrojach czynnych.

7.1 Podsumowanie i dalsze badania nad architekturą ATLAS-a
Na przykładzie architektur dla drugiego poziomu systemu filtracji eksperymentu ATLAS
działającego przy akceleratorze LHC, pokazałem kolejne kroki w budowie modelu i jego
weryfikacji. Pierwszym etapem budowy modelu systemu jest parametryzacja modelo-
wanych komponentów. Polega ona na uproszczeniu modelu pracy komponentu poprzez
wprowadzenie minimalnej liczby parametrów opisujących jego zachowanie, z uwzględ-
nieniem szczegółów istotnych dla modelowanego zagadnienia. Dobór parametrów jest
procesem iteracyjnym, a definicja parametrów powinna umożliwiać ich pomiar. W celu
analizy pełnej architektury zbudowałem sparametryzowane modele wszystkich kompo-
nentów wraz z techniką pomiaru wartości parametrów. Dla modeli procesów oprogramo-
wania pomiary były prowadzone przez wprowadzenie znaczników czasowych do opro-
gramowania i rejestrowaniu ilości czasu spędzanego przez oprogramowanie przy reali-
zowaniu różnych funkcjonalności (przyjęcie pakietu informacji, przygotowanie żądania
przysłania danych, wysłanie informacji itp). Pomiary przepustowości przełączników i
rozkład kolejek były prowadzone na stanowiskach badawczych, w których używano ge-
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neratorów ruchu sieciowego o znanej charakterystyce.
Poprawność parametryzacji i kalibracji zostaje zweryfikowana w kolejnym etapie bu-

dowy modelu – weryfikacji. W tym celu na stanowiskach badawczych konstruowane są
architektury systemu w małej skali w celu wykonania pomiarów odzwierciedlających
współpracę komponentów w systemie. Wykonuje się pomiary skalowalności zwiększając
liczbę komponentów biorących udział w pomiarach. Na etapie weryfikacji sparametry-
zowanych modeli komponentów zbudowałem modele architektur stanowisk badawczych
i przeprowadziłem symulacje przeprowadzonych pomiarów. W większości przypadków
wyniki modelowania były bliskie pomiarom lub odzwierciedlały kierunek zmian. Zgod-
ność wyników modelowania oraz pomiarów pozwoliła przejść do ostatniego kroku jakim
jest symulowanie architektur w pełnej skali.

W ostatniej części monografii zaprezentowałem wyniki modelowania dla zoptymali-
zowanych architektur. Dla architektury bus-based w miejsce rozdzielonego ruchu pakie-
tów danych dla procesów filtracji i scalania danych oceniłem unifikację dostępu przez
obydwa połączenia sieciowe komponentu ROS. Dla systemu filtracji i akwizycji danych
oceniłem architekturę switch-based opartą o bezpośredni dostęp do danych na kartach
ROBIN poprzez połączenie sieciowe Gigabit Ethernet. Obydwa rozwiązania oferują uzy-
skanie lepszych wyników pracy systemu. W rzeczywistym systemie filtracji i akwizycji
danych eksperymentu ATLAS unifikacja ruchu dla architektury bus-based została wpro-
wadzona, natomiast architektura switch-based była rozważana jako opcja dla unowocze-
śnionego systemu. Obserwowane w ostatnich latach zwiększenie wydajności komputerów
na których wykonywana jest aplikacja ROS spowodowało, że w ramach unowocześnienia
systemu filtracji nie będą dokonywane zmiany architektury, natomiast zostaną wymie-
nione komputery ROS.

Planowany, dalszy wzrost świetlności akceleratora LHC stawia przed systemem fil-
tracji i akwizycji danych nowe wyzwania. Aby sprostać zwiększonemu przepływowi da-
nych rozważane są modyfikacje architektury mające na celu lepsze wykorzystanie za-
instalowanych zasobów. Jedna z propozycji dotyczy integracji funkcjonalności dotych-
czas rozproszonej na kilku komponentach obecnej architektury. Nowy komponent DCM
(ang. Data Collector Manager) przejmie funkcjonalność L2PU, SFI oraz procesora farmy
Event Filter. Po przydzieleniu numeru przypadka do analizy, rozpocznie on dotychcza-
sową działalność wykonywaną przez procesory L2PU. Negatywna weryfikacja w łań-
cuchu hipotez powoduje przesłanie informacji o porzuceniu przypadku do dystrybutora
przypadków. Pomyślne zakończenie procesu filtracji na poziomie drugim uruchomi fazę
scalania przypadku realizowaną na tej samej maszynie. Zamiast wysyłania informacji o
pozytywnie zakwalifikowanym przypadku do komponentu DFM, który przydzielał dedy-
kowany procesor do scalania danych, w proponowanej modyfikacji, proces scalania bę-
dzie kontynuacją procesu pobierania danych do algorytmów filtrujących L2PU. Wszyst-
kie dane dotychczas pobrane z buforów ROS zostaną scalone z pozostałymi danymi przy-
padku rozproszonymi buforach ROS. Taka modyfikacja zminimalizuje wymianę infor-
macji pomiędzy procesami wykonywanymi na różnych maszynach oraz pozwoli uniknąć
podwójnego pobierania tych samych danych z buforów ROS (najpierw dla algorytmów
filtrujących, a później do procesu scalania danych przypadku). W obecnej architekturze,
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po zakończeniu pozytywnie zakończonego przetwarzania na poziomie drugim, pośrednie
wyniki przetwarzania były kierowane do modułu L2RH, skąd były pobierane przy sca-
laniu danych przypadku. Modyfikacja pozwala wyeliminować moduł L2RH, ponieważ
proces scalania danych przypadku, kontynuowany na tej samej maszynie, dołączy wyniki
pośredniego przetwarzania. Oprócz wyeliminowania wymiany komunikatów pomiędzy
komponentami obecnej architektury zmaleją również wymagania dotyczące przepusto-
wości sieci komputerowej poziomu drugiego, ponieważ dane pobrane do procesu filtracji
nie będą ponownie pobierane podczas procesu scalania danych przypadku. Po scaleniu
danych przypadku, możliwe będzie kontynuowanie przetwarzania przypadku z wykorzy-
staniem algorytmu Event Filtra.

Proponowane unowocześnienie architektury rozmieszczenia zasobów na poziomie
drugim systemu filtracji spowoduje zmianę wzorca ruchu generowanego w sieci. W celu
oszacowania wpływu nowego wzorca na zainstalowaną strukturę sieciową planowane jest
wykorzystanie modelowania do oceny ilościowej. Obecnie, po kilku latach pracy ekspe-
rymentu, możliwe jest ściślejsze powiązanie modelowania z aktualnie działającym sys-
temem. Podczas gdy wcześniejsze badania były oparte o symulowane rozkłady prawdo-
podobieństwa oczekiwanych procesów fizycznych, modelowanie unowocześnionej archi-
tektury będzie oparte o dane zarejestrowane w rzeczywistym systemie. Oprogramowanie
procesów L2PU zostało wyposażone w bibliotekę umożliwiającą rejestrowanie znaczni-
ków czasowych w momentach rozpoczynania lub kończenia wewnętrznych procedur. I
tak rejestrowane są momenty gdy L2PU dostaje informacje o przypadku do przetwarza-
nia, momenty wysyłania żądań przysłania danych do buforów ROB, czas procesowania
danych i czas podejmowania decyzji. Informacje te kierowane są do specjalnych strumieni
zapisu danych kalibracyjnych, zapisywane w plikach i są później dostępne do analizy. Pla-
nowane jest zmodyfikowanie modelu generatora oddziaływań fizycznych i wykorzystaniu
tych danych do odtwarzania rzeczywistych warunków pracy eksperymentu. Dysponując
pełną historią dostępów do buforów danych ROB, będzie można zamienić symulowane
rozkłady prawdopodobieństwa przez rzeczywiste transmisje i odtworzyć w modelu prze-
bieg eksperymentu. Po zbudowaniu modelu nowego komponentu integrującego funkcjo-
nalność programów L2PU oraz SFI i umieszczeniu ich w modelu architektury całego sys-
temu, będzie można ocenić jak na infrastrukturę sieciową dla drugiego poziomu wpływa
ruch generowany przez nowy moduł.

7.2 Badania innych architektur
W ramach studiów nad architekturami dla systemów filtracji i akwizycji danych zajmowa-
łem się również opracowaniem koncepcji takiego systemu dla projektowanego ekspery-
mentu PANDA (Proton and ANtiprotons at DArmstadt) [34] - opartego o wykorzystanie
detektora ogólnego przeznaczenia dla studiowania reakcji wiązki antyprotonów kiero-
wanej na stałą tarczę wodorową w laboratorium FAIR (Facility for Antiproton and Ion
Research) w ośrodku GSI-Darmstadt w Niemczech [33]. Zgodnie z dokumentem TP [34]
oczekiwana częstotliwość oddziaływań może sięgać 10 MHz co wymaga zaprojektowania
systemu o przepustowości od 15 do 40 GBs w zależności od konfiguracji detektorów. Ce-

87



chami charakterystycznymi jest doprowadzenie centralnego sygnału zegara do modułow
elektroniki czołowej i brak klasycznego sygnału systemu filtracji na najniższym pozio-
mie. Elektronika czołowa śledzi sygnały napływajace z detektorów i po przekroczeniu
określonego poziomu wysyła zarejestrowaną informację, opatrując ją znacznikiem czaso-
wym.

Pierwsza architektura, którą zaproponowałem dla systemu filtracji i akwizycji danych
oparta była o trzypoziomowy system filtracji, którego pierwszy stopień działał w reżimie
PUSH (moduły elektroniki czołowej niektórych detektorów samodzielnie decydują o wy-
słaniu informacji o przekroczeniu określonego poziomu) natomiast pozostałe w rezimie
PULL. Wymagało to zastosowania buforowania, gdzie dane oddziaływań analizowanych
na poziomie pierwszym będą oczekiwały na decyzję. W architekturze pierwszego stop-
nia główny nacisk położyłem na możliwość scalania fragmentarycznych danych ozna-
czonych znacznikami czasowymi ze wspólnego, programowalnego przedziału czasowego
(tzw. okna czasowego). Scalone dane były analizowane przez algorytmy filtrujące o sta-
łym opóźnieniu i pozytywna decyzja kwalifikowała dane zarejestrowane w analizowanym
oknie czasowym do dalszej analizy na poziomie drugim. Algorytmy filtrujące poziomu
drugiego, o zmiennym opóźnieniu, pobierały dodatkowe dane, z kolejnych detektorów.
Przypadek zaakceptowany na poziomie drugim był przekazywany do poziomu budowa-
nia kompletnego przypadku, w którym dane ze wszystkich detektorów, należące do ana-
lizowanego okna czasowego były scalane i kierowane do zapisu na trwałym nośniku. W
celu oceny skalowalności zaproponowanej architektury zbudowałem model architektury
i dokonałem szeregu symulacji w czasie których analizowałem wpływ kluczowych para-
metrów architektury na wydajność systemu w pełnej skali [32].

Rysunek 52: Schemat dwuwarstwowej archi-
tektury z wykorzystaniem standardu ATCA do
scalania danych pochodzących z jednego okna
czasowego w eksperymencie PANDA

Rysunek 53: Rozkład opóźnienia scalania da-
nych w dwuwarstwowej architekturze systemu
scalania danych w eksperymencie PANDA
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Ze względu na szeroki program fizyczny eksperymentu PANDA oszacowanie opóź-
nienia wydawania decyzji na różnych poziomach systemu filtracji jest trudne. Przedłuża-
jący się czas oczekiwania na decyzję może prowadzić do pojawienia się czasu martwego.
Minimalizowanie prawdopodobieństwa pojawienia się czasu martwego można realizo-
wać poprzez szybkie scalanie danych przypadku i zwalnianie miejsca w buforach zajmo-
wanego przez dane. Rozwój technologii szeregowego przesyłania informacji w bezpo-
średnich połączeniach (transmisja do 6 Gb/s) otworzył możliwość zbudowania systemu,
który najpierw dokona scalenia danych przypadku, a następnie wykona na nich skom-
plikowane algorytmy filtracji. Do zaprojektowania architektury takiego systemu wyko-
rzystałem informacje o reżimie pracy akceleratora. Cykl akceleratora składa się z 2 µs
w czasie których wiązka przenika kroplę wodoru jako element stałej tarczy oraz 200 ns
przerwy i wyznacza on okno czasowe do scalania danych. Rozprowadzenie sygnału cen-
tralnego zegara systemu oraz sygnału cyklu akceleratora do modułów elektroniki czo-
łowej, umożliwi generowanie pakietów z danymi i oznaczanie ich wspólnym numerem
okna czasowego. Zadaniem architektury jest scalenie danych z tego samego okna czaso-
wego i wysłanie takiego przypadku do procesora, który wykona szczegółowy algorytm
filtracji. Zgodnie z [34] wymagana przepustowość sieci powinna wynieść 100 GB/s.

Nowy standard budowy systemów teleinformatycznych ATCA, charakteryzujący się
bardzo dużą przepustowością wynikającą z wykorzystywania wielu bezpośrednich wielo-
gigabitowych połączeń szeregowych, został wybrany do proponowanej architektury sys-
temu scalania przypadków. Modułem wykonawczym w standardzie ATCA jest węzeł ob-
liczeniowy (ang. ComputeNode) [35], oparty o technologie programowalnej logiki Xilinx
FPGA. Architektura składa się z dwóch poziomów trzech kaset ATCA wypełnionych
modułami węzłów obliczeniowych połączonych między sobą - rys. 52. System pracuje w
reżimie PUSH - po otrzymaniu sygnału z akceleratora wszystkie moduły wysyłają pakiety
z danymi (lub puste jeśli nie zarejestrowano oddziaływania), co umożliwia sprawdzenie
kompletności danych. Aby ocenić skalowalność architektury zbudowałem model węzła
obliczeniowego z jego wewnętrzną strukturą połączeń pomiędzy układami FPGA, który
wykorzystałem następnie w modelu całego systemu. Symulacje działania w pełnej skali
pokazały, że stosując autorski schemat połączeń międzykasetowych i związany z tym
algorytm kierowania ruchem pakietów, architektura umożliwia budowanie przypadków
na bazie okien czasowych zapewniając przepustowość 100 GB/s. Na rys. 53 przedsta-
wiony jest rozkład opóźnienia budowania przypadków. Prezentacja architektury została
zgłoszona do międzynarodowej konferencji CHEP2012 i będzie prezentowana w sesji
równoległej poświęconej przetwarzaniu danych na bieżąco (ang. online computing).
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