
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 231
Ιούιος 2009









Στη μητέρα μου, Γερία





Πρόοος

Η παρούσα διατριή εκπονήηκε στο Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών
του Τμήματος Ηεκτροόν Μηανικών και Τενοοίας υποοιστών του
Πανεπιστημίου Πατρών. Το αντικείμενο που πραματεύεται είναι η παροή ε-
πιστημονικών εφαρμοών και κυρίς εφαρμοών ρονοπροραμματισμού σαν
υπηρεσίες διαδικτύου.

Από τη έση αυτή, αισάνομαι ειικρινά την ανάκη να εκφράσ τις πιο
ερμές μου ευαριστίες στον καηητή κ. Ευύμιο Χούσο, πρόεδρο της Τρι-
μεούς Συμουευτικής Επιτροπής, δάσκαό μου από τα προπτυιακά μου
ρόνια, ια το εονός ότι με παρότρυνε να ασοηώ με ένα τεείς δια-
φορετικό επιστημονικό αντικείμενο από εκείνο που ήμουν εξοικειμένος μέρι
τότε και ια την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Τον ευαριστώ επίσης, ια την
ανάεση του έματος, την πούτιμη υποστήριξή του στις δυσκοίες που συ-
νάντησα στη διάρκεια της διατριής, την αμέριστη συμπαράστασή του και
την καοδήησή του μέρι της συραφής και τεικής διαμόρφσης αυτής της
διατριής.

Ευαριστώ επίσης, τα μέη της τριμεούς συμουευτικής επιτροπής, κα-
ηητές κ. Νικόαο Αούρη και κ. Δημήτριο Σερπάνο, ια τις πούτιμες πα-
ρατηρήσεις τους και καοδήηση σε αυτή την προσπάεια, καώς επίσης τον
καηητή κ. Σταύρο Κουμπιά και τον επ. καηητή Κνσταντίνο Ευσταίου.

Ιδιαίτερες ευαριστίες επίσης στους φίους και συνεράτες, ια τη συμπα-
ράσταση και τη όνιμη και αποδοτική συνερασία, Δρ. Παναιώτη Αεφρα-
κή, Δρ. Χρήστο Γκόκο, Δρ. Κνσταντίνο Παπουτσή, Βασίη Μπαρκαιάννη,
Δημήτρη Κουόπουο, Δρ. Παναιώτη Φούντα, Δρ. Θεόδρο Μπίρμπα, Σπή-
ιο Γιαννούη και Δρ. Γιάννη Γιαεή.

Επίσης, α εα να ευαριστήσ του φίους που ήταν μεταπτυιακοί ε-
ρευνητές στη σοή κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάειας, ια όες τις
ευάριστες στιμές, τη στήριξη στις καημερινές δυσκοίες στο ώρο της σο-
ής και του εραστηρίου, Δρ. Νικόαο Τσειο, Δημήτρη Ράπτη, Δρ. Γιώρο
Φιτάκη, Γιώρο Καριμάνη, Λευτέρη Παπαρήστο, Μάρα Κούτρη, Θάνο
Μάνεση, Πέτρο Μάνεση, Δρ. Χρήστο Τρανώρη, Δρ. Χρήστο Φίδα, Δρ. Με-
έτη Μαραρίτη, Δρ. Κνσταντίνο Σομό, Δρ. Ηία Κααπανίδα, Ανδρέα

i



Παπαάμπρου, Δρ. Αρτέμιο Βοιατζή, Δρ. Μάνο Γερουδάκη, Βασίη Κο-
ώνια, Γιώρο Θμόπουο, Δρ. Αέξανδρο Αντνόπουο, Κυριάκο Στεφανίδη
και Δρ. Μαρία Γαμρίη. Θα ήταν σημαντική παράειψη να μην ευαριστήσ
την Γκόφ Ζαμπάρα ια την συνεή και άψοη καημερινή υποστήριξη στα
έματα του εραστηρίου.

Τέος, το μεαύτερο ευαριστώ το οφεί στη μητέρα μου Γερία, ια
την υποστήριξη και τη συμπαράσταση που μου παρείε όα αυτά τα ρόνια,
αά και ια τις προσπικές της υσίες προκειμένου ια την οοκήρση της
διατριής αυτής.

Πάτρα, Ιούιος 2009
Γεώριος Γούας



Περιεόμενα

Κατάοος σημάτν vii

Κατάοος πινάκν ix

Περίηψη xi

Abstract xiii

1 Εισαή 1
1.1 Αντικείμενο και συμοή της διατριής . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Διάρρση της διατριής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Δημοσιευμένες ερασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Επισκόπηση της Ερευνητικής Περιοής 11
2.1 Λοισμικό σαν Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Αριτεκτονική Προσανατοισμένη σε Υπηρεσίες . . . . . . . . . 13

2.2.1 Υπηρεσίες Ιστού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2 BPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.3 Apache ODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3 Χρονοπροραμματισμός ανρώπινν πόρν . . . . . . . . . . . 26
2.4 Το Υποοιστικό Πέμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5 Το Πέμα και οι Υπηρεσίες Ιστού . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.6 Παίσια εφαρμοών πέματος . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.7 Εφαρμοές Ιστού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3 Παροή Υποοιστικής Υποδομής σαν Υπηρεσία: Το σύστημα
PLEIADES 41
3.1 Εισαή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Το σύστημα PLEIADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.2.1 Βασικές Υπηρεσίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2.2 Δημιουρία Εικονικών Συστάδν iNOW . . . . . . . . . 45

iii



3.2.3 Παροή Υπηρεσίας Υποοιστικής Υποδομής — CISP . 47
3.3 Το Πρτότυπο PLEIADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3.1 Το Επίπεδο Διεπαφής PFT . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3.2 Το Υποσύστημα Διεπαφής Web GUI . . . . . . . . . . 49
3.3.3 Το Υποσύστημα Διεπαφής Επικοιννιών CAP . . . . . 50
3.3.4 Το Σύστημα Διαείρισης Υποσυστημάτν Διεπαφής

Χρήστη PFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3.5 Το Ενδιάμεσο Επίπεδο PMT . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3.6 Το Επίπεδο Διαείρισης Πόρν RMT . . . . . . . . . . 53

3.4 Ειδικές απαιτήσεις ια εκτέεση στο PLEIADES . . . . . . . . 54
3.5 Μεέτες Περίπτσης Χρήσης του PLEIADES . . . . . . . . . . . 55

3.5.1 Μεέτη Περίπτσης iNOW . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.5.2 Μεέτη Περίπτσης CISP . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.6 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4 Παροή Εφαρμοών Χρονοπροραμματισμού σαν Υπηρεσία: Το
παίσιο SchedSP 61
4.1 Εισαή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2 Παροείς Εφαρμοών σαν Υπηρεσίες . . . . . . . . . . . . . . 62
4.3 Εφαρμοές Χρονοπροραμματισμού . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.4 Το παίσιο SchedSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.5 Αριτεκτονική του SchedSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.6 Το πρτότυπο SchedSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.6.1 Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.6.2 Executive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.6.3 ACL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.6.4 Execute & Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.6.5 Filespace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.6.6 XMLTrans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.6.7 MultiServe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.6.8 SchedScripter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.6.9 Scheduling Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.6.10 LAttE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.6.11 Εραειοήκη Πεάτη του SchedSP . . . . . . . . . . . 86

4.7 Χρήση του SchedSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.7.1 SchedSP Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.7.2 MediSched . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.7.3 KTELSched . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.7.4 SchoolSched . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.8 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92



5 Υπηρεσίες Ιστού και πρότυπα Πέματος ια Παροή Εφαρμοών
Χρονοπροραμματισμού: Το παίσιο SchedSP-WS 95
5.1 Εισαή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.2 Περιορισμοί του SchedSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.3 Νέες ευκαιρίες ια το SchedSP—WS . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.4 Αρετές του SchedSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.5 Αριτεκτονική του SchedSP—WS . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.6 Βετιώσεις του SchedSP—WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.7 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6 Ροές Ερασίας ια Κατανεμημένες Εφαρμοές Χρονοπροραμμα-
τισμού: Το παίσιο ανάπτυξης SchedScripter 111
6.1 Εισαή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.2 Μοντέο Κατανεμημένης Εφαρμοής Χρονοπροραμματισμού

Ανρώπινν Πόρν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.3 Στόοι του Προτεινόμενου Παισίου . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.4 Αναμενόμενη Χρήση του Προτεινόμενου Παισίου Λοισμικού . 117

6.4.1 Συντονισμός Εφαρμοής με ρήση BPEL . . . . . . . . 118
6.4.2 Συντονισμός Κυρίου/ Εράτη . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.4.3 Συντονισμός Σμήνους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.4.4 Κατά περίπτση Συντονισμός . . . . . . . . . . . . . . 120

6.5 Υπηρεσίες της Προτεινόμενης Αριτεκτονικής . . . . . . . . . . 120
6.5.1 Κεντρικές Υπηρεσίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.5.2 Υπηρεσίες Κόμου Ερασίας . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.5.3 Υπηρεσίες Εφαρμοής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6.6 Πώς τα Σενάρια Χρήσης Υοποιούνται σε Υπηρεσίες . . . . . 132
6.7 Μεέτη Περίπτσης: Το Πρόραμμα Εξετάσεν . . . . . . . . 135
6.8 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7 Συμπεράσματα - Προοπτικές 141
7.1 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.2 Μεοντικές Κατευύνσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Βιιοραφία 147





Κατάοος σημάτν

2.1 Οι ασικοί ρόοι της Προσανατοισμένης σε Υπηρεσίες Αρι-
τεκτονικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2 Παράδειμα μηνύματος αίτησης SOAP . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Δομή φακέου SOAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Παράδειμα απάντησης σε αίτηση SOAP του σήματος 2.2 . . 20
2.5 Αναπαράσταση της σέσης τν εννοιών ενός εράφου WSDL

1.1 από το άρρο της εκυκοπαίδειας Wikipedia(http://www.
wikipedia.org)ια την WSDL(http://en.wikipedia.org/
wiki/Web_Services_Description_Language) . . . . . . . . 22

2.6 Η δομή ενός εράφου WSDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.7 Βασικές έννοιες ρονοπροραμματισμού και οι σέσεις τους [SB97] 27
2.8 Αριτεκτονική του Πέματος [FKT01] . . . . . . . . . . . . . . 32

3.1 Το σύστημα PLEIADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Υπηρεσίες του Συστήματος PLEIADES . . . . . . . . . . . . . 43
3.3 Το Πρτότυπο Σύστημα PLEIADES . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4 DTD ια υπηρεσίες διαείρισης αρείν . . . . . . . . . . . . . 51
3.5 Αίτηση ια δημιουρία καταόου με όνομα test . . . . . . . . 52

4.1 Η ιδέα του Παρόου Υποοιστικής Υποδομής σαν Υπηρεσία . 65
4.2 Δομή εφαρμοών ρονοπροραμματισμού . . . . . . . . . . . . 67
4.3 Οι υπηρεσίες του συστήματος SchedSP . . . . . . . . . . . . . 73
4.4 Η κεντρική ιδέα της ασισμένης στα Services Provisioning Components

αριτεκτονικής του SchedSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.5 Τα επίπεδα επικοιννίας του SchedSP . . . . . . . . . . . . . . 74
4.6 Αποποιημένο σενάριο αηεπίδρασης συστατικών του SchedSP 75
4.7 Μήνυμα ια ταυτοποίηση ρήστη αριστερά και αντίστοιο μή-

νυμα αποσύνδεσης δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.8 Δομή ενός μηνύματος που περιαμάνει αίτηση προς ένα SPC . 76
4.9 Η αριτεκτονική του πρτότυπου SchedSP . . . . . . . . . . . . 76
4.10 Το σήμα ‘schedsp.dtd’ ια το επίπεδο επικοιννιών SchedSP . 77

vii



4.11 Legality and Attribute evaluator meta-model [KT97] . . . . . . . 84
4.12 Η εραειοήκη πεάτη του SchedSP . . . . . . . . . . . . . . 86

5.1 Η Αριτεκτονική ιδέα του SchedSP—WS . . . . . . . . . . . . . 104
5.2 Η Αριτεκτονική του στο SchedSP—WS . . . . . . . . . . . . . 105
5.3 Παράδειμα Multiserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.4 Το παράδειμα του σήματος 5.3 σε ψευδοκώδικα . . . . . . . 108
5.5 Η περιραφή WSDL του MultiServe . . . . . . . . . . . . . . . . 109

6.1 Μοντέο Κατανεμημένν Εφαρμοών Χρονοπροραμματισμού . 114
6.2 Γενική επισκόπηση του SchedScripter . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.3 Πακέτο διανομής Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.4 Πακέτο διανομής Worker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.5 Ιεραρική οράνση διαδικασιών BPEL . . . . . . . . . . . . . 125
6.6 Διάραμμα κάσεν της Βιιοήκη Διαείρισης Ερασιών . . 132
6.7 Αποποιημένη σειρά εονότν στο Συντονισμό Κυρίου/ Ερ-

άτη. Σημείση: Το σενάριο ξεκινάει από το BulletinSvc . . . . 133
6.8 Δημιουρία ερασίας BPEL ια κόμο ερασίας . . . . . . . . 134
6.9 Συντονισμός Σμήνους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.10 Παράδειμα πορείας κόστους ύσης κατά τα ήματα επίυσης

στη σύρονη προσέιση SCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 137



Κατάοος πινάκν

4.1 Λειτουρίες του Filespace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2 Λειτουρίες του XMLTrans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

6.1 Kόστος καύτερης ύσης: Σύκριση σειριακής, ISPS και SCIA
προσέισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

ix





Περίηψη

Στην παρούσα διατριή αντιμετπίζεται το πρόημα της παροής επιστη-
μονικού οισμικού σαν υπηρεσία διαδικτύου, με έμφαση να δίνεται στις ε-
φαρμοές ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν. Για το σκοπό αυτό,
δημιουρήηκαν και παρουσιάζονται, μία αριτεκτονική σε δύο εκφάνσεις ια
την παροή εφαρμοών ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν σαν υπη-
ρεσίες διαδικτύου, καώς και ένα παίσιο ια τη δημιουρία κατανεμημένν
επιστημονικών εφαρμοών πάν από το υποοιστικό πέμα. Οι εφαρμο-
ές ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν αρακτηρίζονται από ειδικές
ανάκες σε περιάον υικού και οισμικού, καώς ανήκουν στο ενικότερο
ώρο τν NP—hard προημάτν ετιστοποίησης.

Στο πεδίο τν επιστημονικών εφαρμοών ιστού και ειδικότερα τν εφαρ-
μοών ρονοπροραμματισμού, παρατηρείται μία έειψη εραείν υποστή-
ριξης ια δημιουρία εφαρμοών ιστού. Η έειψη αυτή επιτείνεται από το
άσμα παραδείματος ανάμεσα στη δημιουρία εφαρμοών ιστού και παρα-
δοσιακών εφαρμοών, με τις τεευταίες να αποαμάνουν άμεσα υπηρεσίες
από το τοπικό ειτουρικό σύστημα. Επιπρόσετα, οι επιστημονικές εφαρ-
μοές ενικότερα και οι εφαρμοές ρονοπροραμματισμού ειδικότερα έουν
ειδικές ανάκες σε ικανότητα επεξερασίας και υποοιστικό περιάον, δη-
μιουρώντας την ανάκη ια παροή υποοιστικής υποδομής σαν υπηρεσία.

Οι πρτότυπες πατφόρμες παροής υπηρεσιών εφαρμοών καώς και ένα
παίσιο οισμικού ια τη δημιουρία επιστημονικών εφαρμοών που αναπτύ-
ηκαν και παρουσιάζονται στα παίσια της παρούσας διατριής προσπα-
ούν να δώσουν ύσεις στα παραπάν προήματα. Συκεκριμένα, οι δύο
πατφόρμες παροής υπηρεσιών, SchedSP και SchedSP—WS, έουν στόο
να παρέουν υπηρεσίες ειτουρικού συστήματος στους δημιουρούς εφαρ-
μοών ιστού ενώ παρέουν ειδικές υπηρεσίες ια την υποστήριξη εφαρμοών
ρονοπροραμματισμού. Η απαιτούμενη επεξεραστική ρητικότητα ια το
SchedSP προέρεται από το σύστημα PLEIADES, που παρουσιάζεται στη δια-
τριή και δίνει ύση στο πρόημα της παροής υποοιστικής υποδομής σαν
υπηρεσία, ενώ στο SchedSP—WS, αυτή η υποοιστική ρητικότητα παρέε-
ται από το ευρπαϊκό έρο υποδομής EGEE. Το παίσιο SchedScripter οη-
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ά τη δημιουρία κατανεμημένν εφαρμοών παρουσιάζοντας ένα μοντέο
κατανεμημένης εφαρμοής ρονοπροραμματισμού, παρέοντας κατάηες
ενικεύσεις υπηρεσιών και περιράμματα εφαρμοών με τα συστατικά τους
να είναι ααρά διασυνδεδεμένα στο πέμα. Τέος, ρησιμοποιούνται δια-
δεδομένα πρότυπα διαειτουρικότητας, όπς υπηρεσίες ιστού ια την εξτε-
ρική επικοιννία τν παραπάν συστημάτν καώς και υπηρεσίες ιστού που
ενορηστρώνονται σε ροές ερασίας ασισμένες στη ώσσα περιραφής ε-
πιειρηματικών ροών BPEL ια τις κατανεμημένες εφαρμοές.

ΛΕΞΕΙΣ—ΚΛΕΙΔΙΑ: Λοισμικό Σαν Υπηρεσία, Πάροος Υπηρεσιών Ε-
φαρμοών, Υποοιστικό Πέμα, Υπηρεσίες Ιστού, Χρονοπροραμματισμός
Ανρώπινν Πόρν



Abstract

This Ph.D. dissertation deals with the provision problem of scientific software
as internet services, with emphasis on human resources scheduling applications.
Towards this goal, an architecture, in two versions, for the provision of human re-
sources scheduling applications as internet services, as well as a framework for the
creation of distributed scientific applications over the grid, have been implement-
ed and presented. Human resources scheduling applications have special needs
from the computational environment, both in terms of software and hardware, as
they belong to the class of NP—hard optimization problems.

In the field of scientific applications and specially human resources schedul-
ing applications, there is a lack of support tools for the creation of web based
applications. This lack is further enhanced by the paradigm gap between we-
b based applications and desktop applications, since the latter enjoy the direct
access to the local operating system services. Furthermore, the scientific appli-
cations in general and scheduling applications specially, have spacial needs in
computational capacity and environment, creating the necessity for the provision
of computational infrastructure as a service.

The novel application service provisioning platforms as well as a software
framework for the creation of scientific applications that were implemented and
presented in this Ph.D dissertation try to give solutions to the above problem-
s. Specifically, the two application service provisioning platforms SchedSP and
SchedSP—WS, aim to provide operating system like services to web application
developers, while offering special services for the support of scheduling appli-
cations. The required computational capacity for SchedSP is provided by the
PLEIADES system, which is also presented in the dissertation, to face the prob-
lem of computational infrastructure service provision, while in SchedSP—WS, the
computational capacity is provided by the European Union funded project EGEE.
SchedScripter framework assists in the creation of distributed scheduling applica-
tions, starting from a distributed scheduling application model and providing with
the appropriate service abstraction in order to support an application skeleton,
with the application components being loosely coupled, running on the compu-
tational grid. Finally, industry—standard, widely used interoperability protocols,
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like web services for the communications of the above components are leveraged,
as well as web services are orchestrated into workflows, with the assistance of
the Business Process Execution Language (BPEL), in order to create distributed
applications.

KEY WORDS: Software as a Service (SaaS), Application Service Provider
(ASP), Computational Grid, Web Services, Human Resources Scheduling



Κεφάαιο 1

Εισαή

1.1 Αντικείμενο και συμοή της διατριής
Στην παρούσα διατριή παρουσιάζεται μία αριτεκτονική ια την παροή
εφαρμοών ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν σαν υπηρεσίες διαδι-
κτύου καώς και ένα παίσιο ια δημιουρία κατανεμημένν επιστημονικών
εφαρμοών πάν από το υποοιστικό πέμα. Οι εφαρμοές ρονοπροραμ-
ματισμού ανρώπινν πόρν αρακτηρίζονται από ειδικές ανάκες σε περι-
άον υικού και οισμικού, όντας στο ενικότερο ώρο τν NP—hard προ-
ημάτν ετιστοποίησης. Τέτοιες εφαρμοές απαιτούν σημαντικούς πόρους
σε μνήμη συστήματος, σημαντική υποοιστική ικανότητα και ποές φορές
ένα ειδικό περιάον οισμικού ικανό να ύνει μαηματικά προήματα
ετιστοποίησης, συνής προήματα ακέραιου και ραμμικού προραμμα-
τισμού. Τα ενικότερα προήματα που αντιμετπίζονται είναι τα παρακάτ:

Έειψη εραείν υποστήριξης δημιουρίας επιστημονικών εφαρμοών
ιστού

Οι επιστημονικές εφαρμοές, και συκεκριμένα οι εφαρμοές ρονοπροραμ-
ματισμού που αποτεούν το στόο της παρούσας διατριής, έουν ιδιαίτερες
απαιτήσεις σε υποοιστικούς πόρους και μνήμη ια την εκτέεση τους. Η πα-
ροή τέτοιν εφαρμοών σαν εφαρμοές ιστού προς τεικούς ρήστες απαιτεί
την ύπαρξη μίας συνοικής υποδομής ικανής να διαειρίζεται πιανόν κατανε-
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μημένους πόρους ια την παραή τν ύσεν τν προημάτν. Οι ενικά
προτεινόμενες στη ιιοραφία αριτεκτονικές εφαρμοών ιστού τριών και
τεσσάρν επιπέδν, είναι προσανατοισμένες στο να παρέουν επιειρημα-
τική οική (business logic) με ρήση ενός υποκείμενου συστήματος άσης
δεδομένν, ορισμένες φορές με την προσήκη ενός ακόμη επιπέδου πρόσασης
στα δεδομένα. Τα επίπεδα είναι απεικόνιση, έεος εφαρμοής, επιειρημα-
τική οική και πρόσαση στα δεδομένα, με τα δύο ενδιάμεσα επίπεδα αρκετές
φορές να συνδυάζονται σε ένα. Πέρα από κατά περίπτση (ad—hoc) ύσεις,
προτάσεις στο πρόημα της παροής επιστημονικών εφαρμοών σε τεικούς
ρήστες παρουσιάζονται στο ώρο τν πυών πέματος (grid portals) και
τν εραείν δημιουρίας πυών πέματος (grid portal toolkits). Στην περί-
πτση τν πυών πέματος, συνής στόος είναι η πρόσαση σε υπηρεσίες
του πέματος μέσα από μία εφαρμοή ιστού ενώ οι πύες εφαρμοών πέ-
ματος (grid application portals) προσπαούν να παρέουν μία συκεκριμένη
εφαρμοή μέσα από τον πακόσμιο ιστό. Σε κάε περίπτση, η παροή εφαρ-
μοών ιστού και ειδικά εφαρμοών με ιδιαίτερες υποοιστικές απαιτήσεις
προϋποέτει ένα σύνοο ενικών υπηρεσιών. Επιπρόσετα, σεδιαστικά μοτί-
α και δοκιμασμένες πρακτικές δίνουν προστιέμενη αξία και διευκούνουν το
έρο της ανάπτυξης εφαρμοών, μειώνουν το ρόνο υοποίησης και αυξάνουν
την αξιοπιστία του οισμικού με ρήση συστατικών που δοκιμάζονται από
περισσότερες από μία εφαρμοές και επαναρησιμοποιούνται. Πέρα από την
παροή επιστημονικών εφαρμοών και τις υπηρεσίες προστιέμενης αξίας που
αυτή συνεπάεται, προστίεται και η απουσία συστηματικών μεόδν επικοι-
ννίας ανάμεσα στο πρόραμμα — πεάτη που υοποιεί τη διεπαφή ρήστη
της εφαρμοής και τον εξυπηρετητή, ια αντααή δεδομένν πέρα από α-
πά περάσματα παραμέτρν.

Χάσμα προραμματιστικού παραδείματος ανάμεσα στη δημιουρία ε-
φαρμοών ιστού και τοπικών εφαρμοών με άμεση ρήση υπηρεσιών από
το ειτουρικό σύστημα

Η δημιουρία εφαρμοών ιστού και ενικότερα η δημιουρία κατανεμημένν
εφαρμοών διαφέρει σημαντικά με συματικές εφαρμοές στα σημεία που α-
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φορούν τη ρήση υπηρεσιών ενός ειτουρικού συστήματος. Η απουσία τν
άμεσν διεπαφών σε ασικές υπηρεσίες, όπς διαείριση αρείν και διαεί-
ριση διερασιών καώς και η αντααή μηνυμάτν μεταξύ εφαρμοών μέσα
από υπηρεσίες της διαείρισης μνήμης, συκεντρώνουν τη μεάη πειοψηφί-
α τν σημείν που διαφοροποιούν τον τρόπο ανάπτυξης κατανεμημένν από
μη εφαρμοών. Επιπρόσετα, εμφανίζεται και το πρόημα της διαείρισης
συμάντν από ενέρειες ρήστη, η αντιμετώπιση τν οποίν αποτεεί ένα
οό σημείο στις εφαρμοές ιστού. Ανάοα με την προσέιση διεπαφής
(thin/rich client) καώς και τις υπηρεσίες που παρέονται από τις πατφόρμες
παροής εφαρμοών ιστού, η διαείριση τν συμάντν από ενέρειες ρήστη
μπορούν είτε να εξυπηρετούνται στον πράκτορα που εκτεείται στη μηανή
του ρήστη ή σε διερασία του εξυπηρετητή.

Ανάκη ια Υποοιστική Υποδομή σαν Υπηρεσία

Η δημιουρία εικονικών συστάδν υποοιστών πάν από το διαδίκτυο ια
ρήση σε παράηη/κατανεμημένη επεξερασία καώς και η ρήση υποοι-
στικών πόρν που διατίενται με τρόπο συστηματικό είναι ένα πρόημα στο
οποίο έρονται να δώσουν ύση αρκετές ερευνητικές ερασίες καώς και εμπο-
ρικό οισμικό. Επιπρόσετα, σε αυτό το πρόημα, τίεται και η παράμετρος
της ευκαιριακής ρήσης υπορησιμοποιούμενου υποοιστικού εξοπισμού με
ειδικές ποιτικές που εξασφαίζουν τον πήρη έεο στον ιδιοκτήτη του ε-
ξοπισμού. Η παροή αυτής της υποδομής σα διαδικτυακή υπηρεσία, με συ-
κεκριμένα πρτόκοα και υπηρεσίες που προάουν τη διαειτουρικότητα,
αποτεεί ένα σημαντικό ζητούμενο. Αυτή η απόζευξη παροής υποοιστικής
υποδομής από την παροή οισμικού σαν υπηρεσία επιτρέπει νέα επιειρημα-
τικά μοντέα, όπου τόσο ο κύκος μηανής όσο και η εφαρμοή σαν υπηρεσία
ίνονται προϊόντα και οι πάροοι μπορούν να επιέουν ή να εξειδικεύονται
στην παροή συκεκριμένν υπηρεσιών καώς και να ειτουρούν σαν ένα
κατανεμημένο επιειρηματικό οικοσύστημα.

Για την αποτεεσματική αντιμετώπιση τν προημάτν που αναφέρη-
καν, η παρούσα διατριή παρουσιάζει ένα σύστημα παροής υποοιστικής
ισύος σαν υπηρεσία, δύο συστήματα παροής υπηρεσιών επιστημονικών ε-
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φαρμοών στο διαδίκτυο καώς και ένα παίσιο οισμικού δημιουρίας κα-
τανεμημένν επιστημονικών εφαρμοών στο υποοιστικό πέμα. Πιο συ-
κεκριμένα, η συμοή της διατριής έκειται στα παρακάτ:

Δημιουρία αριτεκτονικής οισμικού και ανάπτυξη πατφόρμας πα-
ροής επιστημονικών εφαρμοών σαν υπηρεσία διαδικτύου με στόο την
μείση του άσματος ανάμεσα στα παραδείματα συματικών εφαρμο-
ών με κατανεμημένες εφαρμοές ιστού

Οι πατφόρμες SchedSP και SchedSP—WS που αναπτύηκαν και υοποιή-
ηκαν στην παρούσα διατριή έουν στόο να διευκούνουν την παροή και
δημιουρία επιστημονικών εφαρμοών με έμφαση στο ρονοπροραμματισμό
σαν υπηρεσίες διαδικτύου. Οι ασικές σεδιαστικές επιοές που οδήησαν
στην αριτεκτονική τν δύο συστημάτν, πηάζουν από την απαίτηση να
παρέονται στον δημιουρό εφαρμοών υπηρεσίες αντίστοιες με αυτές ενός
συματικού ειτουρικού. Για τις πατφόρμες SchedSP και SchedSP—WS, οι
υπηρεσίες ειτουρικού συστήματος που παρέονται είναι αυτές της διαεί-
ρισης αρείν καώς και διερασιών, όπου ακοουείται το παράδειμα της
κατά δέσμες επεξερασίας (batch processing) με ρήση ενός υποοιστικού
πέματος. Οι ασικές αυτές υπηρεσίες, επαναρησιμοποιήσιμες σε επίπεδο
πατφόρμας, υποστηρίζονται από ένα σύνοο άν υπηρεσιών ια πιστοποί-
ηση ταυτότητας ρηστών, έεο πρόσασης σε πόρους, ασφάεια, διεπαφή
με σύστημα πέματος καώς και υπηρεσίες ειδικά ια ρονοπροραμματι-
σμό.

Δημιουρία και ανάπτυξη παισίου οισμικού ια τη σύνεση και α-
ηεπίδραση κατανεμημένν και ααρά συζευμένν διερασιών στο
πέμα με στόο τη δημιουρία επιστημονικών εφαρμοών με έμφαση
στο ρονοπροραμματισμό

Η σύνεση και αηεπίδραση κατανεμημένν διερασιών στο υποοιστικό
πέμα (computing grid) αποτεεί ένα ασικό κομμάτι της διαδικασίας α-
νάπτυξης μιας κατανεμημένης επιστημονικής εφαρμοής. Επίσης, δεδομένης
της ανομοιοενούς φύσης του πέματος και της μη ντετερμινιστικής φύσης
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της ανεύρεσης ή της απώειας μηανών υποοισμού, είναι απαραίτητη μία
ααρή σύζευξη τν διερασιών. Το παίσιο SchedScripter που παρουσιάζε-
ται σε αυτή τη διατριή, υποστηρίζει τις παραπάν απαιτήσεις με επικοι-
ννίες ασισμένες σε υπηρεσίες ιστού ενώ ια το συντονισμό υποστηρίζον-
ται συκεκριμένα σεδιαστικά σήματα ια δημιουρούς εφαρμοών κρύον-
τας τις υπηρεσίες ιστού. Επίσης, παρέεται η δυνατότητα ενορήστρσης τν
συστατικών τν εφαρμοών με ρήση της ώσσας επιειρηματικών διαδι-
κασιών BPEL, η οποία ρησιμοποιείται με επιτυία σε άες επιστημονικές
και κατανεμημένες εφαρμοές. Ο τρόπος ρήσης της BPEL καώς και τν
κατανεμημένν σεδιαστικών μοτίν, σε όρους υπηρεσιών ειτουρικού συ-
στήματος, μπορεί να αντιστοιηεί με τις ώσσες σεναρίν κεύφους (shell
scripts) που παραδοσιακά παρέονται σαν εραεία στις διανομές ειτουρ-
ικών συστημάτν τύπου UNIX. Βασικός στόος του SchedScripter είναι η
συνοική πορεία της εφαρμοής να οδηείται από ένα σενάριο, εύκοο στην
ααή, και να μην είναι στενά συζευμένο με επί μέρους τμήματα της εφαρ-
μοής που έουν διακριτούς και περιορισμένους εκτεεστικούς ρόους. Πέρα
από το συντονισμό της εφαρμοής, το SchedScripter ειτουρεί και σαν ρο-
νοπροραμματιστής επιπέδου εφαρμοής (application—level scheduler), όπου
ερασίες δρομοοούνται σε κόμους ανάοα με την πορεία της εφαρμοής,
ρίς τη μεσοάηση τν ρονοόρν ασύρονν διαδικασιών διαείρισης
πόρν της συνοικής υποδομής πέματος.

Δημιουρία αριτεκτονικής οισμικού και ανάπτυξη πατφόρμας πα-
ροής υποοιστικής υποδομής σαν υπηρεσία διαδικτύου

Η ύπαρξη οισμικού διαείρισης πόρν ια ρήση υποοιστικής υποδομής
είτε από σειριακές εφαρμοές είτε από παράηες/κατανεμημένες, ποές
φορές μάιστα με προσήκη ευκαιριακών πόρν σε ρόνο κατά τον οποίο
οι μηανές αυτές α παρέμεναν αδρανείς, δημιουρεί μία ευκαιρία ια έναν
ειδικό πάροο υπηρεσίας. Στη διατριή αυτή, παρουσιάζεται το σύστημα
PLEIADES, το οποίο προάει τη συστηματική παροή τέτοιας υποοιστι-
κής υποδομής σαν υπηρεσία με τον όρο Computational Infrastructure Service
Provider, μεταφέροντας ιδέες της παροής εφαρμοών σαν υπηρεσία ένα ή-
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μα παραπάν, στην παροή υποοιστικών πόρν σαν υπηρεσία.Το σύστη-
μα PLEIADES παρουσιάζει έναν πάροο τέτοιας υποδομής με επικοιννίες
ασισμένες σε πρτόκοο XML πάν από HTTP, μία ύση τύπου υπηρε-
σιών ιστού που προάει τη διαειτουρικότητα και την ευκοία συνερασίας
με επικοιννίες υποοιστή με υποοιστή. Αυτή η προσέιση προεί ένα
νέο μοντέο ανεξάρτητν παρόν εφαρμοών και υικού, ενεροποιώντας
σήματα ενός επιειρηματικού οικοσυστήματος με τους κύκους επεξερα-
στή να αποτεούν διαπραματεύσιμη οικονομική μονάδα. Επίσης, το σύστημα
PLEIADES αποτέεσε την ασική υποοιστική μηανή ια την πατφόρμα
SchedSP που παρουσιάζεται στην ίδια διατριή.

Πρότυπα διαειτουρικότητας ια παρόους εφαρμοών σαν υπηρεσίες

Ένας από τους ασικούς ρήστες της πατφόρμας παροής εφαρμοών σαν
υπηρεσίες είναι οι δημιουροί τν ίδιν τν εφαρμοών, και στόος είναι να
υποστηριτεί και να διευκουνεί το έρο τους. Οι εφαρμοές, στα Sched-
SP και SchedSP—WS, διαρίζονται στο συστατικό που αηεπιδρά με το
ρήστη και το συστατικό που έει την ευύνη της υποοιστικά ρονοόρας
διαδικασίας επίυσης. Υπάρουν διάφορα σημεία αηεπίδρασης αυτών τν
συστατικών με την πατφόρμα. Η παροή τν αφαιρέσεν και υπηρεσιών α-
σισμένν σε υπηρεσίες ειτουρικού συστήματος αποτεούν το ένα μέρος της
υποστήριξης ια τη μείση της επιπρόσετης ερασίας που απαιτείται ια
αυτόν τον τύπο κατανεμημένης εφαρμοής. Το άο σημαντικό μέρος είναι
ο τρόπος επικοιννίας τν δύο μερών της εφαρμοής μέσ υπηρεσιών της
πατφόρμας, καώς και οι επικοιννίες τν συστατικών με υποστηρικτικές
υπηρεσίες μέσα στην πατφόρμα. Στα συστήματα PLEIADES και SchedSP,
έινε ρήση υπηρεσιών ιστού, στη ενίκευσή τους, με τη μορφή αντααής
κειμένν XML πάν από HTTP, πριν οι συστάσεις αυτού που σήμερα εννοού-
με σαν υπηρεσίες ιστού παρουσιαστούν και υπάρξουν οι αντίστοιες πρότυπες
υοποιήσεις. Η συκεκριμένη προσέιση παρείε σημαντικά πεονεκτήματα
όσον αφορά την εύκοη αηεπίδραση με τα SchedSP και PLEIADES, κυρίς
άρη στον αυτοπεριραφικό αρακτήρα της XML. Στη συνέεια, η διεπαφή
αυτή ετιώηκε περαιτέρ με την εισαή τν συστάσεν τν υπηρεσιών
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ιστού, στο σύστημα SchedSP—WS, όπου πέον η επικοιννία ίνεται σεδόν
διάφανα.

1.2 Διάρρση της διατριής
Η διατριή αποτεείται από επτά κεφάαια.

Το κεφάαιο 1 αποτεεί την εισαή της διατριής και σε αυτό παρου-
σιάζεται το αντικείμενο της διατριής, η συμοή της διατριής και η διάρ-
ρση αυτής.

Το κεφάαιο 2 παρουσιάζει την ευρύτερη ερευνητική περιοή και το παί-
σιο της διατριής.

Στο κεφάαιο 3 παρουσιάζεται η ιδέα της παροής υποοιστικής υπο-
δομής σαν υπηρεσία, με υοποίηση στο σύστημα PLEIADES. Προτείνεται η
ρήση υπηρεσιών ιστού με μορφή αντααής μηνυμάτν XML πάν από το
πρτόκοο HTTP ια την παροή της υπηρεσίας ορανμένης υποοιστι-
κής υποδομής.

Στο κεφάαιο 4 παρουσιάζεται ένα πρτότυπο σύστημα ια την παροή
εφαρμοών ρονοπροραμματισμού σαν υπηρεσίες διαδικτύου. Προτείνεται η
ρήση υπηρεσιών ιστού ια την παροή επιστημονικών εφαρμοών σαν υπη-
ρεσίες διαδικτύου. Επίσης, προτείνεται η ρήση του υποοιστικού πέματος
ια την αντιμετώπιση τν ειδικών ανακών επεξερασίας στην επίυση τν
προημάτν ρονοπροραμματισμού. Τέος, προτείνεται μία συνοική αρ-
ιτεκτονική συστήματος ια την παροή εφαρμοών ρονοπροραμματισμού,
με το όνομα SchedSP. Η ασική σεδιαστική απόφαση ια να μειεί το
άσμα ανάμεσα στις συματικές εφαρμοές και τις εφαρμοές ασισμένες
στο SchedSP είναι να παρέονται υπηρεσίες προς δημιουρούς εφαρμοών
που είναι παρόμοιες με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ένα ειτουρικό
σύστημα.

Στο κεφάαιο 5 παρουσιάζεται η ετίση του παραπάν συστήματος
και η εξέιξή του, με εκμετάευση νέν δυνατοτήτν και ευκαιριών που πα-
ρουσιάστηκαν από τις εξείξεις στους ώρους τν υπηρεσιών ιστού (XML web
services) και του υποοιστικού πέματος (computing grid). Συκεκριμένα,
στην έκδοση συστήματος που ονομάστηκε SchedSP—WS, εφαρμόστηκαν α-
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ναδυόμενα πρότυπα και συστάσεις από πακόσμιους ορανισμούς τυποποίη-
σης, καώς και πρακτικές που εφαρμόζονται σε μεάες υποδομές πέματος
διαέσιμες πέον ια την ευρεία ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στο κεφάαιο 6 προτείνεται η ρήση ύσεν από το ώρο τν επιειρη-
ματικών διαδικασιών και επιειρηματικών ροών ερασίας ια το συντονισμό
της συνοικής κατανεμημένης επίυσης εφαρμοών ρονοπροραμματισμού
σε μία μεάης κίμακας υποδομή πέματος. Συκεκριμένα, στο παίσιο
SchedScripter που παρουσιάζεται, δημιουρείται ένα επικείμενο δίκτυο (over-
lay network) από υπηρεσίες ιστού πάν από το πέμα, συντονισμένο από
σενάρια τα οποία μπορούν να περιράφονται με διαδικασίες BPEL. Επίσης,
υποστηρίζονται συκεκριμένα κατανεμημένα σεδιαστικά μοτία εφαρμοών,
ώστε ο δημιουρός εφαρμοών να ρησιμοποιήσει αυτό το δίκτυο με τρόπο
διάφανο, παρέοντας τοπικά συστατικά εφαρμοών και στρατηικές επίυ-
σης. Βασικός στόος του SchedScripter είναι η ενική στρατηική και ο έε-
ος της πορείας της εφαρμοής να μην έει εξαρτήσεις σε συστατικά που
αφορούν επί μέρους εκτεεστικούς ρόους.

Στο κεφάαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μεοντικές
κατευύνσεις της διατριής.

1.3 Δημοσιευμένες ερασίες

Στα παίσια της παρούσας διδακτορικής διατριής, ο υποψήφιος συμμετεί-
ε στη συραφή έντεκα πρτότυπν δημοσιεύσεν με σύστημα αννύμν
κριτών. Από αυτές, δύο δημοσιεύτηκαν σε διενή περιοδικά με κρίση πήρους
περιεομένου [J1, J2], έξι ανακοινώηκαν σε διενή συνέδρια με κρίση πήρους
περιεομένου [C1, C2, C3, C4, C5, C6], μία παρουσιάστηκε σε διενές συνέδριο
με κρίση περίηψης [A1], και άη μία παρουσιάστηκε σε εηνικό συνέδριο
με κρίση περίηψης [A2]. Τέος, μία ερασία ια διενές περιοδικό με κρίση
πήρους περιεομένου ρίσκεται στο στάδιο της συραφής [J3].
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Δημοσιεύσεις σε διενή περιοδικά με σύστημα αννύμν κριτών

[J1] George Goulas, Panayiotis Alefragis, and Efthymios Housos. SchedSP: a Grid-
based application service provider of scheduling solutions. Software— Practice
and Experience, 35(12):1195–1216, 2005.

[J2] Dimitrios Koulopoulos, Kostas Papoutsis, George Goulas, and Efthymios
Housos. PLEIADES: an internet-based parallel/distributed system.
Software— Practice and Experience, 32(11):1035–1049, 2002.

[J3] George Goulas, Panayiotis Alefragis and Efthymios Housos. SchedScripter:
Grid-based Workflows for scheduling applications. (In Preparation), 2009.

Δημοσιεύσεις σε διενή συνέδρια με σύστημα αννύμν κριτών

[C1] Christos Gogos, George Goulas, Panayiotis Alefragis, and Efthymios Housos.
Pursuit of better results for the examination timetabling problem using grid
resources. In Proceedings of IEEE Symposium on Computational Intelligence
in Scheduling (CI—Sched), pages 22–28. IEEE, 2009.

[C2] George Goulas, Vassilios Barkayannis, Spilios Gianoulis, Christos Gogos,
Panayiotis Alefragis, Panayiotis Foundas, Christos Valouxis, Stavros Koubias,
and Efthymios Housos. ERMIS: A helicopter taxi company software support
system based on GPS, GSM and web services. In Proceedings of 11th IEEE
International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
(ETFA 2006), pages 1107–1114, Prague, Czech Republic, 20–22 Sept 2006.
IEEE.

[C3] George Goulas, Panayiotis Alefragis, and Efthymios Housos. SchedSP—WS:
Adaptation of an application service platform for scheduling solutions to web
services and grid standards. In Proceedings of the Fifth IEEE International
Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT’05),
pages 94–98, Athens, Greece, 18–21 Dec 2005. IEEE.

[C4] George Goulas, Vassilios Barkayannis, and Efthymios Housos. Security
Considerations of the SchedSP Scheduling Application Service Provider. In
Proceedings of the 9th Panhellenic Conference on Informatics, 21–23 Nov
2003.
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[C5] George Goulas and Efthymios Housos. SchedSP: Providing GRID—enabled
real-world scheduling solutions as application services. In Brian Matthews,
F. Robert A. Hopgood, and Michael Wilson, editors, Proceedings of the
Euroweb 2002: The Web and the GRID: from e—science to e—business,
Workshops in Computing, Oxford, UK, December 17–18 Dec 2002. BCS.

[C6] Dimitrios Koulopoulos, Kostas Papoutsis, George Goulas, and Efthymios
Housos. A Parallel/Distributed Platform for University Computational
Infrastructure Service Provisioning. In Proceedings of the 4th International
Workshop on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Patras,
Greece, 18–20 Sept 2002.

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια με σύστημα αννύμν κριτών και κρίση περί-
ηψης

[A1] George Goulas, Christos Gogos, Panayiotis Alefragis, and Efthymios
Housos. SchedScripter: Workflows for grid-based human resources scheduling
applications. In 4th EGEE User Forum/OGF 25 and OGF Europe’s 2nd,
Catania, Sicily, Italy, 2–6 Mar 2009. (Submitted for Publication).

[A2] George Goulas, Vassilios Barkayannis, and Efthymios Housos. Providing
Scheduling Applications as Secure Internet Services. In 16th National
Conference of the Hellenic Operations Research Society, Larissa, 25–27 Sept
2003.



Κεφάαιο 2

Επισκόπηση της Ερευνητικής
Περιοής

2.1 Λοισμικό σαν Υπηρεσία

Ο Πάροος Εφαρμοών σαν Υπηρεσίες (Application Service Provider — ASP)
είναι ένας ορανισμός που παρέει εφαρμοές σαν διαδικτυακές υπηρεσίες,
σε αντίεση με εφαρμοές που εκαίστανται στη μηανή ρήστη, συνής με
μηνιαίο, ετήσιο ή ανά ρήση δομημένο μοντέο ρέσης. Το υποοιστικό μο-
ντέο ASP συνά ορίζεται σαν μία μορφή επιεκτικής εξτερίκευσης διαδικα-
σιών (outsourcing), όπου ένας τρίτος ορανισμός ενοικιάζει ενικά διαέσιμο
εμπορικό οισμικό και σετικές υπηρεσίες (σε. 197 — [BT00])1. Η εξέιξη
του μοντέου ASP πού σύντομα έδειξε ότι διαφορετικοί τύποι εφαρμοών
έουν διαφορετικές ανάκες σε όρους σεδιασμού και υποδομής. Έτσι, προ-
έκυψαν ειδικοί τύποι παρόν υπηρεσιών, συοικά αναφερόμενοι σαν xSP,
όπου το ράμμα x δήνε την ειδίκευση του παρόου. Τέτοιοι πάροοι πε-
ριαμάνουν Βάσεις δεδομένν, Διαείριση, Ασφάεια, Αποηκευτικό ώρο,
Υποοιστική Υποδομή και άους.

Το μοντέο “οισμικού σαν υπηρεσία” SaaS (Software as a Service) είναι
ένα μοντέο διανομής οισμικού όπου δίνεται κατ’ απαίτηση η άδεια ρή-

1‘a form of selective outsourcing where a third-party organization rents generally available
packaged software and related services’ (σε. 197 — [BT00]).
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σης της εφαρμοής, ενώ η εφαρμοή παρέεται σαν υπηρεσία σε πεάτες,
όταν αυτοί το ζητήσουν. Η κατ’ απαίτηση αδειοδότηση ρήσης και η ρήση
της εφαρμοής εευερώνει το ρήστη από την ανάκη να εκαταστήσει την
εφαρμοή σε κάε μηανή στην οποία α την εκτεέσει. Επίσης, μειώνει το
έμα της συντήρησης τν παραδοσιακών αδειών τεικού ρήστη (EULA —
End User License Agreement), μειώνει το κόστος της εφαρμοής διορτικών
εκδόσεν και μειώνει την πουποκότητα που τα παραπάν εισάουν στην
υποοιστική υποδομή ενός ορανισμού. Η αδειοδότηση κατ’ απαίτηση μετα-
τρέπει το οισμικό σε ένα μεταητό κόστος, σε αντίεση με το εφ’ άπαξ
κόστος κατά τη στιμή της αοράς. Επίσης ενεροποιεί αδειοδότηση με άση
τη ρήση του οισμικού και όι με αριμό αδειών ανά μηανή. Το SaaS
επίσης επιτρέπει στον αοραστή να μοιράσει άδειες ρήσης μέσα στον ορ-
ανισμό και μεταξύ ορανισμών, ώστε να μοιραστεί το κόστος τν EULA σε
ταυτόρονους ενερούς ρήστες και όι σε εκατεστημένες μηανές.

Η ρήση SaaS μπορεί να μειώσει αισητά το αρικό κόστος της αοράς
οισμικού με μία ιότερου κόστους τιμοόηση, ασισμένη σε ρήση κατ’
απαίτηση. Το SaaS επιτρέπει στις εταιρίες οισμικού να εέουν και να
περιορίζουν την ρήση του οισμικού τους και να περιορίζουν πειρατικά αν-
τίραφα. Το μοντέο SaaS μπορεί να επιτύει εκεί που το μοντέο απομα-
κρυσμένης πρόσασης στην επιφάνεια ερασίας του υποοιστή, πιανόν και
συνδυασμένο με virtualized υποοιστικούς πόρους αδυνατεί να δώσει ύσεις
ό εμάτν ασφαείας και του εονότος ότι οι σταμοί ερασίας πρέπει
να μείνουν ενεροί κα’ όη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, και μάιστα με
σεδόν μηδενική ρήση.

Στο [OISS07] περιράφεται ο πάροος υπηρεσίας GridASP, ο οποίος α-
σίζεται στην ιδέα ότι ια να παρέονται εφαρμοές απαιτούνται τρεις ανε-
ξάρτητες οντότητες, ένα πάροος εφαρμοών, ένας πάροος υποοιστικών
πόρν και ένας πάροος υπηρεσιών στον οποίο ενώνονται οι δύο παραπάν
πάροοι και παρουσιάζει στο ρήστη μία ενοποιημένη εικόνα. Στο [JG99],
παρουσιάζεται το MMM (Middleware for Method Management), ένα ενδιάμεσο
οισμικό ια τη διαείριση της παροής, διανομής και οοκήρσης υπηρε-
σιών εφαρμοών μέσ του πακόσμιου ιστού με αρικό προσανατοισμό το
διαμοιρασμό εφαρμοών στατιστικής. Το συστατικό πεάτη του MMM προ-
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σφέρει εικονικό αποηκευτικό ώρο, σύνεση υπηρεσιών, υποστήριξη εκτέε-
σης και εραεία οπτικοποίησης δεδομένν. Οι ρόοι και οι αηεπιδράσεις
διάφορν τύπν εταιριών, στις οποίες ασίζεται το MMM, περιράφονται
στα [TG99, TG00], όπου πάροοι Εφαρμοών σαν υπηρεσίες, πάροοι δεδο-
μένν, πάροοι εξυπηρετητών εφαρμοών και πάροοι υποδομών/ενδιάμεσοι
συνεράζονται σε ένα επιειρηματικό οικοσύστημα ια να προσφέρουν εφαρ-
μοές στον τεικό ρήστη. Το ευρπαϊκό έρο GRASP (Grid-based Application
Application Service Provision) [DRY+03, WSD+04, GRA] επιείρησε να προ-
σφέρει τη διάσταση του παρόου υπηρεσιών με πόρους από το υποοιστι-
κό πέμα, ρησιμοποιώντας το OGSI ια πρόσαση σε υπηρεσίες πέμα-
τος καώς και τη BPEL ια ενορήστρση υπηρεσιών. Επίσης, στο [FG01]
παρουσιάζονται προσπάειες ια παροή ενός συνόου επιυτών ετιστο-
ποίησης σαν υπηρεσίες διαδικτύου, με κύρια παραδείματα το NEOS Serv-
er [CMM98], ο πεάτης υπηρεσίας iNEOS με δυνατότητες προεπεξερασίας
του μοντέου [GGNP02] και το MetaNEOS [MET] που ασίζεται σε κατανεμη-
μένη υποδομή ορανμένη από το σύστημα διαείρισης πόρν Condor [CRM].
Τέος, το ευρπαϊκό έρο ASP—NG (ASP—New Game) στοεύει στην πα-
ροή παινιδιών και ψυαίας σαν υπηρεσίες με ρήση υπηρεσιών ιστού
σε Java καώς και ένα ειδικό πρόραμμα — πεάτη το οποίο εκαίστα-
ται και ανανεώνεται αυτόματα στον υποοιστή του ρήστη μέσ διαδικτύ-
ου [BGN+05, ASPb].

2.2 Αριτεκτονική Προσανατοισμένη σε Υπηρε-
σίες

Η Προσανατοισμένη σε Υπηρεσίες Αριτεκτονική (SoA — Service–Oriented
Architecture) παρέει δυνατότητες ανάπτυξης συστημάτν οισμικού και ο-
οκήρσης πηροφοριακών συστημάτν όπου η ειτουρικότητα τν συστη-
μάτν ομαδοποιείται ύρ από επιειρησιακές διαδικασίες και παρουσιάζον-
ται σαν διαειτουρικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα δομικά στοι-
εία της αριτεκτονικής SoA και είναι προσάσιμες μέσ δικτύου ώστε οι
ρήστες να μπορούν να τις συνδυάσουν και επαναρησιμοποιήσουν στην πα-
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ραή επιειρησιακών εφαρμοών. Στην παραπάν έκφραση, η έννοια του
δικτύου πρέπει να ιδεί στη ενίκευσή της, σαν ένα μέσο ενικής ρήσης
το οποίο παρέει ανεμπόδιστη πρόσαση σε διάφορους πόρους όπς οι υ-
πηρεσίες της SoA. Ο Ορανισμός ια την Προώηση Προτύπν Δομημένης
Πηροφορίας OASIS 2 ορίζει την SoA ς [MLM+06]

Η Προσανατοισμένη σε Υπηρεσίες Αριτεκτονική είναι ένα πα-
ράδειμα ια την οράνση και ρήση κατανεμημένν δυνατοτή-
τν που μπορούν να είναι υπό τον έεο μερών που προέρονται
από διαφορετική ιδιοκτησία. Παρέει ένα ομοιόμορφο μέσο ια
δυνατότητες παροής, εύρεσης, αηεπίδρασης και ρήσης ώστε
να παραούν τα επιυμητά αποτεέσματα σε συνέπεια με με-
τρήσιμες προϋποέσεις και προσδοκίες.

Ο όρος υπηρεσία, σε εξικά ορίζεται σαν ”ερασία από ένα άτομο ή ο-
μάδα που φεεί κάποιον άο”3. Το [MLM+06] ορίζει την υπηρεσία σαν ”το
μέσο με το οποίο ααά και κατανατής συνδέονται με τις ικανότητες ενός
παρόου”, όπου έαια σαν ααό εννοεί την επεξερασία. Το ασικό μο-
ντέο SoA ρησιμοποιεί τρεις ρόους συστημάτν οισμικού που φαίνονται
στο σήμα 2.1. Ο πάροος υπηρεσίας (service provider) υοποιεί μία υπηρεσία
και ανακοινώνει την περιραφή της στο μητρώο υπηρεσιών (service registry).
O πεάτης υπηρεσιών (service requestor) αναζητά υπηρεσίες στο μητρώο υπη-
ρεσιών (service registry) ια να ρει την κατάηη υπηρεσία, ανασύρει την
τοποεσία της και συνδέεται με το ακραίο σημείο της (service endpoint), από
όπου τεικά κάνει ρήση τν ειτουριών της υπηρεσίας.

Η Προσανατοισμένη σε Υπηρεσίες Αριτεκτονική προϋποέτει τις αρές
που αναφέρονται και περιράφονται παρακάτ. Η ααρή σύζευξη (loose cou-
pling) αφορά την σέση που επιτρέπει την υποκείμενη οική μίας υπηρεσίας
να αάξει ρίς καμία επίδραση σε άες υπηρεσίες που συμμετέουν στην
ίδια αριτεκτονική. Η ααρή σύζευξη επιτρέπει την ενααή υπηρεσιών που

2OASIS: Organization of the Advancement of Structured Information Standards: http://
www.oasis-open.org

3Πρόκειται ια την πρώτη ερμηνεία που δίνει το εξικό Webster online dictionary: <http:
//www.websters-online-dictionary.org>.

http://www.oasis-open.org
http://www.oasis-open.org
http://www.websters-online-dictionary.org
http://www.websters-online-dictionary.org


2.2. Αριτεκτονική Προσανατοισμένη σε Υπηρεσίες 15

παρέουν παρόμοια υπηρεσία μεταξύ τους, ανάοα με την ποιότητα υπηρεσί-
ας και άα κριτήρια επιοής που τίενται. Το συμόαιο υπηρεσίας (service
contract) αναπαριστά περιραφές της υπηρεσίας και άα κείμενα που περι-
ράφουν πώς μπορεί να αποκτήσει ένα οισμικό πρόσαση στην υπηρεσία.
Η αφαιρετικότητα (abstraction) της υποκείμενης οικής σημαίνει ότι η υπηρε-
σία παρουσιάζει δημόσια μόνο οική που περιράφεται στο συμόαιο της
υπηρεσίας και αποκρύπτει όες τις επτομέρειες υοποίησης. Με άση την α-
φαιρετικότητα, οι υπηρεσίες αηεπιδρούν μεταξύ τους μόνο με τις δημόσιες
διεπαφές τους. Η επαναρησιμοποιησιμότητα (reusability) σε όρους προσανα-
τοισμού σε υπηρεσίες επιτυάνεται με κατανομή της οικής της εφαρμοής
σε υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να ρησιμοποιηούν με παρα-
πάν από έναν πεάτη υπηρεσίας. Η συνετικότητα (composability) τν υπη-
ρεσιών αφορά την ικανότητα τν υπηρεσιών να ομαδοποιούνται σε σύνετες
υπηρεσίες, οι οποίες συντονίζουν μία αντααή δεδομένν μεταξύ τν ομα-
δοποιημένν υπηρεσιών. Η μη ρήση κατάστασης (statelessness) σημαίνει ότι
οι υπηρεσίες δεν διατηρούν την κατάσταση τους αναφορικά με μία ενέρεια.
Με τη μη ρήση κατάστασης κάε κήση υπηρεσίας οδηεί στο ίδιο απο-
τέεσμα κάε φορά και οδηεί σε ααρή σύζευξη, επαναρησιμοποίηση και
συνετικότητα. Η διαειτουρικότητα (interoperability) μεταξύ υπηρεσιών επι-
τυάνεται εφόσον οι υπηρεσίες αηεπιδρούν με διεπαφές καά ορισμένες,
αν είναι δυνατόν από πρότυπα, που είναι ανεξάρτητες από πατφόρμες και
υοποιήσεις. Η δυνατότητα εύρεσης (dicoverability) ια μία υπηρεσία αφορά
τυπικούς μηανισμούς που κάνουν δυνατή την ανεύρεση τν περιραφών μίας
υπηρεσίας. Η αυτονομία (autonomy) σημαίνει ότι μία υπηρεσία εέει μόνο
τη οική την οποία περικείει. Ο διαρισμός της οικής της εφαρμοής
σε ένα σύνοο αυτόνομν υπηρεσιών οδηεί σε ευέικτες ύσεις στην Προ-
σανατοισμένη σε Υπηρεσίες Αριτεκτονική, με επίτευξη ααρής σύζευξης,
επαναρησιμοποίηση και συνετικότητα.

2.2.1 Υπηρεσίες Ιστού

Οι τενοοίες Υπηρεσιών Ιστού (XML Web Services) παρέουν ένα σύνοο
συστάσεν και προτύπν που προσπαεί να υοποιήσει τις ιδέες της Προσα-
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Service
Requestor

Service
Provider

Service
Registry

Bind

Publish

Find

Σήμα 2.1: Οι ασικοί ρόοι της Προσανατοισμένης σε Υπηρεσίες Αριτε-
κτονικής

νατοισμένης σε Υπηρεσίες Αριτεκτονικής. Οι τενοοίες Υπηρεσιών Ιστού
παρέουν έναν αποδοτικό τρόπο ια το διαμοιρασμό της ειτουρικότητας
μιας εφαρμοής σε έναν αριμό μηανών τα οποία τρέουν διαφορετικά ει-
τουρικά συστήματα και ρησιμοποιούν διαφορετικά περιάοντα ανάπτυ-
ξης. Για να το πετύουν αυτό, ρησιμοποιούν ένα σύνοο από τενοοίες
που έουν προκύψει μετά την XML [BPSMM08], όπς SOAP [ML07], WS-
DL [W3C01], XML Schema [FW04] και άες, ώστε να παρέουν ένα σύνοο
συστάσεν και προτύπν προς μία προσέιση η οποία να ξεπερνά τα όρια
που τίενται από διαφοροποιήσεις σε πατφόρμες και ώσσες προραμματι-
σμού. Μία κατανοητή εισαή στο αντικείμενο τν Υπηρεσιών Ιστού παρου-
σιάζεται στο [CDK+02], ενώ στο [WCL+05] παρουσιάζονται σαν ένα ενιαίο
σύνοο οι τενοοίες και τα κυρίαρα πρότυπα τν Υπηρεσιών Διαδικτύ-
ου μέσα από τις ιδέες της Προσανατοισμένης σε Υπηρεσίες Αριτεκτονικής.
Οι Υπηρεσίες Ιστού μπορούν να μεταάξουν το διαδίκτυο από το μέσο στο
οποίο οι ρήστες απώς έπουν περιεόμενο σε μία κατανεμημένη υποο-
ιστική πατφόρμα [VN02]. Σύμφνα με την Κοινοπραξία του Πακόσμιου
Ιστού (W3C)4:

Mία Υπηρεσία Ιστού είναι ένα σύστημα οισμικού σεδιασμένο
ια να υποστηρίξει διαειτουρικές, μεταξύ μηανημάτν, αη-
επιδράσεις πάν από ένα δίκτυο. Διαέτει μία διεπαφή που πε-
ριράφεται σε μορφή επεξεράσιμη από τη μηανή (συκεκριμένα
WSDL). Άα συστήματα αηεπιδρούν με την Υπηρεσία Ιστού

4World Wide Web Consortium: http://www.w3c.org

http://www.w3c.org
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με τρόπο που προδιαράφεται από την περιραφή της, με ρήση
μηνυμάτν SOAP που τυπικά μεταφέρονται με HTTP με σειρια-
κοποίηση XML σε συνδυασμό με άα πρτόκοα σετιζόμενα
με τον Πακόσμιο Ιστό [BHM+].

Οι υπηρεσίες ιστού έουν ένα τεράστιο πεονέκτημα από το εονός ότι
πέον αποτεούν ένα πρότυπο που ακοουείται από τη ιομηανία οισμι-
κού, υποστηρίζεται τόσο από εμπορικές όσο και από ύσεις εεύερου οισμι-
κού και σεδόν κάε δημοφιές εραείο ανάπτυξης οισμικού υποστηρίζει
δημιουρία και ρήση υπηρεσιών ιστού. Η ρήση τν πρτοκόν υπηρεσιών
ιστού πάν από πρτόκοο μεταφοράς HTTP επιτρέπει την ευκοότερη επι-
κοιννία σε δύσκοες περιπτώσεις ια προηούμενες αντίστοιες τενοοίες,
όπς πάν από τοίη προστασίας (firewalls) καώς και εξυπηρετητές τύπου
proxy. Τα πρτόκοα τν υπηρεσιών ιστού είναι αρκετά ευέικτα ώστε να
επιτρέπουν τη ρήση διάφορν υποκείμενν τρόπν μεταφοράς, με τυπική τη
ρήση του πρτοκόου HTTP ενώ είναι δυνατό να ρησιμοποιηεί ακόμη
και το SMTP (Simple Mail Transport Protocol) [Pos82]. Επίσης τα πρτόκο-
α τν υπηρεσιών ιστού είναι ασισμένα στην XML και ουδέτερα ς προς
συκεκριμένες εμπορικές ύσεις καώς είναι ανεξάρτητα από ώσσες προ-
ραμματισμού και πατφόρμες συστημάτν.

Λό της φύαρης κδικοποίησης XML, η επικοιννία με υπηρεσίες ιστού
μπορεί να είναι σημαντικά πιο αρή σε σέση αντανιστικές ύσεις. Για το
σκοπό αυτό εισάεται μία ειδική σύσταση ια ενυάκση δυαδικών αντι-
κειμένν στην XML, η SOAP Message Transmission Optimization Mechanism
(MTOM) [GMNR05]. Όταν ρησιμοποιείται το HTTP σαν πρτόκοο μετα-
φοράς μηνυμάτν ρίς τη ρήση WS—Addressing [GHR06] ή Επιειρησιακού
Διαύου Υπηρεσιών [SHLP05], οι ρόοι τν διερασιών που συμμετέουν εί-
ναι προκαορισμένοι και μόνο ο πεάτης μπορεί να ρησιμοποιήσει υπηρεσίες,
ενώ επιάεται ρήση polling αντί ια notification. Επίσης, όταν ρησιμο-
ποιείται το HTTP ια μεταφορά μηνυμάτν, ένα τοίος προστασίας μπορεί
να το ερήσει σαν απή κίνηση ιστού ή να είναι υπορεμένο να μπει σε
περαιτέρ ανάυση του περιεομένου του αν πρέπει να εέξει πρόσαση σε
συκεκριμένες υπηρεσίες. Τέος, συνηίζεται το τρίνο της αριτεκτονικής
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<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”
xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<soapenv:Body>
<req:echo xmlns:req=”http://localhost:8080/axis2/services/MyService/”>

<req:category>classifieds</req:category>
</req:echo>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Σήμα 2.2: Παράδειμα μηνύματος αίτησης SOAP

SoA να εκφυίζεται, κυρίς ό προημάτν στα πρότυπα μητρών και τις
υοποιήσεις τους, με αποτέεσμα οι υπηρεσίες ιστού να μετατρέπονται σε
από RPC [MRP+07].

SOAP

Το πρτόκοο SOAP [ML07] μαζί με το WSDL [W3C01] που παρουσιάζον-
ται παρακάτ αποτεούν ένα σύνοο που στο ευρύ κοινό ερείται ισοδύ-
ναμο με τη άση τν πρτοκόν ια υπηρεσίες Ιστού. Το SOAP είναι ένα
πρτόκοο αντααής μηνυμάτν που ρησιμοποιείται ια να μεταφέρει
δεδομένα εφαρμοών πάν από ένα πρτόκοο μεταφοράς, όπς το HTTP.
Οι διεπαφές ασισμένες στο SOAP αηεπιδρούν μεταξύ τους με μηνύματα
SOAP, ειδικά διαμορφμένα κείμενα XML που μεταφέρουν δεδομένα καώς
και μεταδεδομένα. Η ενική δομή ενός μηνύματος SOAP περιαμάνει έναν
φάκεο, ο οποίος περικείει όο το μήνυμα, μία προαιρετική επικεφαίδα που
περιαμάνει μεταδεδομένα σετικά με τη μήνυμα, καώς και το σώμα του
μηνύματος που περιαμάνει το φέιμο μέρος του μηνύματος (σήμα 2.3).
Στο σήμα 2.2 φαίνεται ένα παράδειμα μηνύματος SOAP ια αίτηση ια
υπηρεσία, ενώ στο σήμα 2.4 φαίνεται μία απάντηση στη παραπάν αίτη-
ση. Τα μηνύματα τν σημάτν προέρονται από το άρρο της διαδικτυακής
εκυκοπαίδειας Wikipedia5 ια το SOAP6. Η προδιαραφή SOAP ορίζει ένα
μοντέο επεξερασίας τν συκεκριμένν επικεφαίδν καώς και τι πρέπει

5www.wikipedia.org
6http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP

www.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP
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να κάνει ένας ενδιάμεσος μεταφορέας μηνυμάτν SOAP σε περίπτση που α-
δυνατεί να αντιμετπίσει μία επικεφαίδα. Το σώμα μπορεί να περιαμάνει
ένα προαιρετικό σφάμα, το οποίο περιράφει κάποιο άος που πιανόν συ-
νέη. Επίσης, ορίζεται η δυνατότητα ύπαρξης ενδιάμεσν κόμν SOAP, οι
οποίοι επεξεράζονται τις επικεφαίδες, ενώ ο τεικός προορισμός του μη-
νύματος είναι αυτός που επεξεράζεται το σώμα. Τα δεδομένα στο σώμα
είτε ακοουούν το XML Schema είτε την ειδική κδικοποίηση SOAP όπς
περιράφεται στο πρότυπο SOAP. Η προδιαραφή περιαμάνει μηανισμούς
σύνδεσης (bind) μηνυμάτν SOAP σε διαφορετικά δικτυακά πρτόκοα με-
ταφοράς. Το SOAP αρικά ήταν ακρώνυμο του Simple Object Access Protocol,
το οποίο όμς στην πορεία εκαταείφηκε καώς παραπέμπει σε αντικειμε-
νοστραφές πρτόκοο, κάτι που δεν έει σέση με το SOAP.

SOAP Envelope

SOAP Header

Header Block

Header Block

..

SOAP Body

Body Element

..

Σήμα 2.3: Δομή φακέου SOAP

Το SOAP υποστηρίζει δύο μοντέα προραμματισμού, το μοντέο κήσης
απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call - RPC) και το μοντέο
ασισμένο σε έραφα (document centric). Το μοντέο RPC μεταφέρει εξει-
δικευμένες διεπαφές εφαρμοής πάν από μία υποκείμενη ενική διεπαφή.
Σαν αποτέεσμα, προσδιορίζει τόσο συμπεριφορές συστημάτν όσο και ση-
μασιοοία της εφαρμοής. Το μοντέο RPC ενικά ερείται ότι δεν διευκο-
ύνει τις ιδέες της Αριτεκτονικής Προσανατοισμένης σε Υπηρεσίες, καώς
η ενικότερη οική RPC είναι περισσότερο καοδηητική παρά περιραφι-
κή [He03]. Αυτά τα προήματα οδήησαν το ασικό προφί WS-I [BEG+04]
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<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”
xmlns:wsa=”http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing”>

<soapenv:Header>
<wsa:ReplyTo>
<wsa:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:Address>
</wsa:ReplyTo>
<wsa:From>

<wsa:Address>http://localhost:8080/axis2/services/MyService</wsa:Address>
</wsa:From>
<wsa:MessageID>ECE5B3F187F29D28BC11433905662036</wsa:MessageID>

</soapenv:Header>
<soapenv:Body>

<req:echo xmlns:req=”http://localhost:8080/axis2/services/MyService/”>
<req:category>classifieds</req:category>

</req:echo>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Σήμα 2.4: Παράδειμα απάντησης σε αίτηση SOAP του σήματος 2.2

και το SOAP 1.2 να ερούν τη ρήση του RPC προαιρετική, παρόο που ο
αρικός σεδιασμός του SOAP στόευε στο RPC, όπς δείνει και το αρικό
όνομα του που αρότερα εκαταείφηκε, πρτόκοο απής πρόσασης σε
αντικείμενα (Simple Object Access Protocol). Αν και δε ίνεται αναφορά στην
Αριτεκτονική Προσανατοισμένη σε Υπηρεσίες καώς δεν ήταν ακόμη ιδιαί-
τερα δημοφιής τότε, στο [Vog03] παρουσιάζεται με άκρς κατανοητό τρόπο
το αντέρ πρόημα του RPC, κυρίς όσον αφορά την κατανόηση του κοινού
σε σέση με τις αριτεκτονικές ιδέες που έρεται να καύψει το SOAP.

To SOAP υποστηρίζει διάφορα μοτία αντααής μηνυμάτν (Message
Exchange Patterns), που περιαμάνουν σύρονη ή ασύρονη αηεπίδρα-
ση, καώς και μηνύματα προς μία κατεύυνση ή σε σήμα αίτησης/απάντησης.
Η επίδραση της σκέψης RPC με την οποία είναι ενικά εξοικειμένη η κοινότη-
τα οδήησε σε συντριπτική αποδοή του σύρονου σήματος αίτησης — α-
πάντησης, το οποίο μάιστα στις ιιοήκες προραμματιστή παρουσιάζει
αυτό το σήμα σαν κήση μεόδου, με τα ορίσματα εισόδου της μεόδου να
σηματίζουν το σώμα του μηνύματος αίτησης και ο τύπος της περιστρεφόμε-
νης τιμής της μεόδου να σηματίζει το σώμα του μηνύματος απάντησης.
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WSDL

Η Γώσσα περιραφής Υπηρεσιών Ιστού WSDL (Web Services Description
Language) αποτεεί το μέσο με το οποίο περιράφεται η εξτερική διεπα-
φή τν Υπηρεσιών Ιστού [W3C01]. Ένα έραφο WSDL ασίζεται στην XML
και παρέει πήρς ότι απαιτείται ια να ρησιμοποιηεί μία Υπηρεσία Ι-
στού από ένα πρόραμμα — πεάτη. Ένα έραφο WSDL αποτεείται από
δύο μέρη, ένα επαναρησιμοποιήσιμο αφηρημένο μέρος που περιαμάνει τη
ειτουρική συμπεριφορά τν υπηρεσιών και ένα συκεκριμένο που συνδέει
τις υπηρεσίες με υοποιήσεις τους. Οι περιραφές μένουν στους συντακτικούς
όρους της διεπαφής, η σημασιοοία τν στοιείν που αποτεούν τα μηνύ-
ματα επικοιννίας τν υπηρεσιών είναι εκτός εύρους της WSDL. Η δομή ενός
εράφου WSDL φαίνεται στο σήμα 2.6.

Βασικές έννοιες στις αφηρημένες περιραφές είναι το portType , το opera-
tion , το binding και το port. Το portType είναι ισοδύναμο ενός interface στη
ώσσα java, δηώνει τις ειτουρίες (operations) που παρέει η υπηρεσία, οι
οποίες στην ίδια ισοδυναμία είναι αντίστοια με μεόδους. Το binding περι-
ράφει το πρτόκοο σύνδεσης τν μηνυμάτν, παράδειμα SOAP, ενώ το
port περιράφει την αναφορά ακραίου σημείου και την πραματική διεύυνση
της υπηρεσίας στο δίκτυο. Τα μηνύματα που ανταάσσονται περιράφονται
με στοιεία types και message, ενώ ια κάε operation στο portType ορίζονται
τα μηνύματα που ανταάσσει. Το στοιείο types ορίζει τύπους δεδομένν με
κάποια ώσσα περιραφής σήματος δεδομένν, συνής XML Schema. Η
δομή message περιράφει τα μηνύματα που ανταάσσει η Υπηρεσία Ιστού και
αποτεείται από parts (τμήματα) που ορίζονται σαν types. Με το να υπάρει
ταυτόρονα το types και το message, είναι δυνατό ένα μήνυμα να περιράφε-
ται τμηματικά με διάφορα συστήματα τύπν. Οι τύποι υρών (portTypes) πε-
ριαμάνουν ένα σύνοο operations με τέσσερα είδη ειτουριών, Μονόδρο-
μες (one-way), Αίτησης-απόκρισης (request-response), παράκησης-απόκρισης
(solicit-response) και ειδοποίησης (notification). Οι δύο πρώτοι τύποι είναι ει-
σερόμενες ειτουρίες και οι δύο τεευταίοι είναι εξερόμενες ειτουρίες ια
την υπηρεσία. Βέαια, μόνο με το SOAP, ρίς το WS-Addressing, είναι δυνα-
τές μόνο οι εισερόμενες ειτουρίες, καώς ια τις εξερόμενες, ρειάζεται ο
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Σήμα 2.5: Αναπαράσταση της σέσης τν εννοιών ενός εράφου WSDL
1.1 από το άρρο της εκυκοπαίδειας Wikipedia(http://www.wikipedia.
org) ια την WSDL (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_
Description_Language)

διακομιστής της υπηρεσίας να νρίζει που να τις αποστείει. Τέος το στοι-
είο service δείνει τη έση που ρίσκεται μία υπηρεσία όπς περιράφεται
στο portType, με υατρικά στοιεία port.

Το ασικό προφί υπηρεσιών ιστού από το WS-I [BEG+04] απαιτεί οι δομές
message να έουν μόνο ένα μέρος. Επίσης απαιτεί τη ρήση μόνο κυριοεκτικών
(literal) κδικοποιήσεν, τόσο ια τη ειτουρία αντααής εράφν όσο
και τη ειτουρία RPC. Οι κανόνες του WS-I έουν προσδιοριστεί με άση την
εμπειρία ρηστών σε έματα διαειτουρικότητας.

http://www.wikipedia.org
http://www.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language
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<definitions>

<types name="..">

..

</types>

<message name="..">

..

</message>

<portType name="..">

..

</portType>

<binding name="..">

..

</binding>

<service name="..">
..

</service>

</definitions>

Σήμα 2.6: Η δομή ενός εράφου WSDL

UDDI

Το UDDI [BCvR03], Universal Description and Discovery Interface, ή διασύνδεση
πακόσμιας Περιραφής και Εντοπισμού, αποτεεί την τυπική ευρές ανα-
νρισμένη προδιαραφή μητρώου υπηρεσιών ιστού. Καορίζει μία υπηρεσία
συοής μεταδεδομένν και πρτόκοα ια την αναζήτηση και ενημέρση
μία κοινής αποήκης πηροφοριών υπηρεσιών ιστού. Ένα μητρώο μπορεί να
παρασεεί σαν υπηρεσία είτε σαν Δημόσιο, είτε σαν Ενδοεπιειρησιακό εί-
τε σαν Διεπιειρησιακό UDDI, ανάοα με τον αριμό τν ορανισμών που
έουν πρόσαση σ’ αυτό.

Τα κύρια στοιεία του μοντέου δεδομένν του UDDI είναι η επιειρημα-
τική οντότητα (businessEntity), η επιειρηματική υπηρεσία (businessService),
το πρότυπο σύνδεσης, το τενικό μοντέο (tModel) και ο ισυρισμός εκδότη
(publisherAssertion). H επιειρηματική οντότητα αναπαριστά οποιονδήποτε
πάροο μίας υπηρεσίας, ενώ επιειρηματικές οντότητες μπορούν να σετίζον-
ται μεταξύ τους με ισυρισμούς εκδότη. Η επιειρηματική υπηρεσία αναπα-
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ριστά είτε μία μοναδική υπηρεσία είτε ένα σύνοο σετικών ειτουριών που
μπορούν να κηούν με διαφορετικούς τρόπους. Μία επιειρηματική υπηρεσία
μπορεί να έει πρότυπα σύνδεσης τα οποία δηώνουν τον τρόπο πρόσασης
στην υπηρεσία, όπς διευύνσεις ακραίν σημείν. Όταν οι το UDDI ρησι-
μοποιείται ια να ανερεούν υπηρεσίες που περιράφονται με WSDL, συκε-
κριμένα στοιεία από τα έραφα WSDL αποτυπώνονται σε δομές τενικών
μοντέν ια να είναι δυνατή η αναζήτηση. Επίσης, το UDDI υποστηρίζει
διάφορα σήματα κατηοριοποίησης ώστε να μπορούν να αναζητηούν υπη-
ρεσίες με άση προδιαεραμμένες κατηορίες.

2.2.2 BPEL

Η BPEL είναι μία ώσσα ασισμένη στις ερασιακές ροές (workflows) και συ-
ναροίζει υπηρεσίες ια να ενορηστρώσει την αηεπίδραση τους. Η BPEL
έρεται να καύψει ένα κενό στην σύνεση υπηρεσιών ιστού με στόο τη δη-
μιουρία επιειρησιακών διαδικασιών. Υπάρουν δύο προσείσεις ια την
σύνεση υπηρεσιών, η ενορήστρση και η οροραφία. Στη μεν ενορήστρ-
ση οι υπηρεσίες συντονίζονται από μία κεντρική οντότητα, ενώ στην ορορα-
φία οι υπηρεσίες μόνες τους έουν τη δυνατότητα να ορανούν και να συν-
τονιστούν ώστε να επιτεέσουν την απαιτούμενη ροή ερασίας [Pel03]. Με το
όνομα BPEL εννοούνται δύο διαφορετικές εκδόσεις, η πααιότερη BPEL4WS
1.1 [OAS03] και η νεότερη WS—BPEL 2.0 [BPE07]. Τα αρακτηριστικά που
παρουσιάζονται παρακάτ αφορούν κυρίς την πρόσφατη WS—BPEL 2.0, η
οποία επεκτείνει την αρική έκδοση ρίς να αάζει ασικές έννοιές στο
πρότυπο.

Τα έραφα BPEL είναι XML ενώ ο ορισμός τν ροών ερασίας είναι
αναδρομικός, με την έννοια ότι και αυτές περιράφονται με ώσσα WS-
DL, εκτίενται σαν υπηρεσίες ιστού και μπορούν να συμμετέουν σε άες
ροές ερασίας. Η προσπέαση και ο ειρισμός δεδομένν ίνεται με τη ρή-
ση της ώσσας XPath [CD99] ενώ η αντααή τν ακραίν σημείν τν
συντεειμένν υπηρεσιών ίνεται με τη μορφή αναφορών ακραίν σημείν
WS—Addressing [GHR06]. Υποστηρίζονται εκτεέσιμες και αφηρημένες διαδι-
κασίες, με τις αφηρημένες να έουν την ιδιαιτερότητα ότι παρουσιάζουν μόνο
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τις συνδέσεις με τις υπηρεσίες που οροραφούνται και όι την εστερική
οική της διαδικασίας.

Η BPEL ορίζει ένα σύνοο ασικών δομών όπς συνήκες εέου ροής,
ρόους, αντααή μηνυμάτν με υπηρεσίες ιστού είτε σε σήματα ήψης —
αποστοής, αποστοής — ήψης αά και μονόδρομης αποστοής ή ήψης. Η
BPEL ασίζεται στην WSDL ια να εκφράζονται οι τύποι τν μηνυμάτν τν
υπηρεσιών ιστού αά και οι τύποι τν μηνυμάτν που δέεται και προσφέρει
η διαδικασία BPEL. Οι δομές τν μηνυμάτν μπορούν να υπόκεινται σε μετα-
σηματισμούς, να ανατίενται εν μέρει ή οόκηρα σε μεταητές, οι οποίες
με τη σειρά τους α μπορούσαν να ρησιμοποιηούν σε άα μηνύματα. Επί-
σης υποστηρίζονται δομές διαείρισης συμάντν και αντιμετώπισης αών
με ειριστές αντιστάμισης, καώς και ειριστές τερματισμού, ακόμη και σε
επίπεδο τοπικού πεδίου. Πέρα από τις τυπικές δομές εέου που μοιάζουν με
ώσσες προραμματισμού, η BPEL ορίζει και ένα σύνοο δομών οι οποίες
έουν στόο να εκτεούνται παράηα και ορίζει τα σημεία όπου ίνεται ο
διαρισμός σε παράηες διαδικασίες και τα σημεία που ενώνονται ξανά
σε ένα νήμα οι παράηες εκτεέσεις.

Η BPEL τυάνει πού καής υποστήριξης από εραεία ανάπτυξης ο-
ισμικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιειρησιακή διαδικασία αναπαρί-
σταται με ραφικό τρόπο, που διευκούνει την οπτικοποίησή της και την κατα-
νόηση της. Μάιστα το μοντέο που προείται από ώσσες οροραφίας
όπς η BPEL αρακτηρίζεται σαν ‘προραμματισμός από ψηά’ (programming
in the large) [DK75] και αναφέρεται στο εονός ότι η BPEL περιράφει α-
ηεπιδράσεις ανάμεσα σε αφαιρετικές έννοιες ενός ανώτερου επιπέδου. Υ-
πάρει μια πηώρα μηανών διαείρισης επιειρησιακών διαδικασιών, τόσο
στο ώρο του εμπορικού οισμικού όσο και στο ώρο του ανοιτού κώδικα,
όπς είναι το Apache ODE [ODE] που περιράφεται αμέσς μετά.

2.2.3 Apache ODE

Το Apache ODE (Orchestration Director Engine) [ODE] είναι μία ανοιτού
κώδικα ύση που συντηρείται από το ίδρυμα Apache, ια την εκτέεση Ε-
ταιρικών Διαδικασιών (Business Processes), ραμμένν με άση το πρότυπο
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WS—BPEL. Επικοιννεί με web services, αποστέει και αμάνει μηνύματα,
ανααμάνει τη διαείριση δεδομένν και ανάκαμψη από άη όπς περι-
ράφεται στον ορισμό τν διαδικασιών. Υποστηρίζει την εκτέεση, τόσο ια
διαδικασίες μεάης διάρκειας, όσο και μικρής και ενορηστρώνει όες τις
υπηρεσίες που αποτεούν μέρος της εφαρμοής και αποτεούν μέη της εται-
ρικής διαδικασίας.

Το Apache ODE παρέει υποστήριξη ταυτόρονα τόσο ια το νεότερο
πρότυπο WS—BPEL 2.0 [BPE07] όσο και ια το προηούμενο πρότυπο της
BPEL, BPEL4WS 1.1 [OAS03]. Υποστηρίζει δύο επίπεδα επικοιννιών. Στο
ένα ίνεται ρήση του Apache Axis 2 [AA2], το οποίο αποτεεί την ιιο-
ήκη υπηρεσιών ιστού που παρέεται από το ίδρυμα Apache, και στο άο
ρησιμοποιείται το πρότυπο JBI (Java Business Integration), μέσ του Apache
ServiceMix [SM]. Υποστηρίζει αντιστοίηση (mapping) τν μεταητών μιας
διαδικασίας με έναν πίνακα από άση δεδομένν επιοής του ρήστη. Το API
της εστερικής μηανής του ODE επιτρέπει την ενσμάτσή του με οποιοδήπο-
τε μέσο επικοιννίας. Υποστηρίζεται άμεση ενεροποίηση (hot—deployment)
τν διαδικασιών. Παρέει μία μεταττισμένη προσέιση στις διαδικασίες
BPEL που παρέει επτομερή ανάυση και επιεαίση είτε στη ραμμή εν-
τοών είτε στην ενεροποίηση. Τέος παρέεται διαειριστική διεπαφή ια
τις διερασίες, τα στιμιότυπα και τα μηνύματα που αφορούν ενερές επιει-
ρηματικές διαδικασίες.

2.3 Χρονοπροραμματισμός ανρώπινν πόρν
Σαν ρονοπροραμματισμό εννοούμε τη διαδικασία του συρονισμού πόρν
με δραστηριότητες ώστε να ικανοποιηούν απαιτήσεις στο ρόνο, ενώ ταυ-
τόρονα δεν παραιάζονται συκεκριμένοι περιορισμοί [SB97]. Βασικές έννοιες
στο ρονοπροραμματισμό είναι οι δραστηριότητες, οι πόροι, οι απαιτήσεις
οι περιορισμοί και τα προϊόντα, που μπορεί να είναι είτε ααά είτε υπηρεσί-
ες. Μία δραστηριότητα είναι μία διαδικασία που ρησιμοποιεί πόρους ια να
παράει ένα προϊόν, ικανοποιώντας μία απαίτηση. Προϊόντα, απαιτήσεις και
πόροι από μόνα τους και σε συνδυασμό επιάουν περιορισμούς στην ανάε-
ση δραστηριοτήτν στην παραή προϊόντν. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν
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να προέρονται είτε από αποφάσεις είτε από αντικειμενικούς παράοντες
όπς την ρητικότητα πόρν στην διενέρεια δραστηριοτήτν. Οι σέσεις
τν ασικών εννοιών του ρονοπροραμματισμού παρουσιάζονται στο σή-
μα 2.7.

Activity

Resource

Product

Demand

Constraint

Produces

Imposes

Satisfies

ImposesImposes

Requires

Restricts

Σήμα 2.7: Βασικές έννοιες ρονοπροραμματισμού και οι σέσεις τους [SB97]

Προήματα ρονοπροραμματισμού μπορούμε να ρούμε σε διάφορα
έματα από την καημερινή ζή, και η αποδοτική επίυσή τους μπορεί να
έει άμεσα και σημαντικά οικονομικά οφέη. Μία κατηορία προημάτν
είναι η διαείριση πόρν ιομηανικής μονάδας (Job—shop και Flow-shop
problem), όπου απαιτείται σστή κατανομή ερασιών και πόρν σε ιομη-
ανικές μονάδες με σκοπό την αύξηση παραής και παραικότητας. Η
δρομοόηση συκοιννιακών μέσν (Vehicle Scheduling problem) είναι ένα
άο ενδιαφέρον πρόημα με οικονομικές και περιαοντικές επιπτώσεις,
όπου αναφερόμαστε στον προραμματισμό διαδρομών, δρομοοίν, προσ-
πικού, εφορείν, φορτηών, τραίνν, αεροσκαφών, κπ. Ο προραμματι-
σμός μαημάτν εκπαιδευτικών ιδρυμάτν (Course Timetabling problem) και
ο προραμματισμός εξετάσεν (Examination Timetabling problem) ια τη δη-
μιουρία ροοίν προραμμάτν διδασκαίας και προραμμάτν εξετάσε-
ν έουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
καώς και στην ποιότητα ζής διδασκόντν και μαητών.

Το προϊόν μιας εφαρμοής ρονοπροραμματισμού είναι ένα πρόραμμα
ερασιών, το οποίο αποτεεί ύση στο πρόημα που τίεται, η οποία πρέπει
να διαέτει συκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά αρακτηριστικά. Κατ’ αρήν
το πρόραμμα πρέπει να είναι εφικτό, δηαδή να ικανοποιεί όους τους περιο-
ρισμούς. Στην περίπτση που αναζητούνται εφικτές ύσεις ρίς μεταξύ τους
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αξιοόηση, το πρόημα ρονοπροραμματισμού εκφυίζεται στο πρόη-
μα αναζήτησης σε ένα τεράστιο ώρο ύσεν, όπς α δούμε παρακάτ.
Η καταηότητα τν ύσεν, δηαδή η μεταξύ τους συκριτική ποιότητα,
μπορεί να προσδιοριστεί με την εισαή μίας μεοδοοίας αξιοόησης
την οποία ονομάζουμε αντικειμενική συνάρτηση (objective function) ή συνάρ-
τηση καταηότητας (fitness function). Η αντικειμενική συνάρτηση συνής
εκφράζεται σαν συνάρτηση κόστους ή συνάρτηση οφέους. Το πρόημα ρο-
νοπροραμματισμού με την εισαή συνάρτησης κόστους ανήκει στα προ-
ήματα ετιστοποίησης. Σε κάε περίπτση, η ύπαρξη εφικτής ύσης είναι
ένα ασικό ερώτημα.

Τα προήματα ρονοπροραμματισμού ενικά ανήκουν στην κατηορί-
α NP–hard ενώ ια ορισμένες περιπτώσεις τους έει αποδειτεί ότι ανήκουν
στην κατηορία NP–complete. Έστ το σύνοο M τν m δραστηριοτήτν που
απαιτείται να εκτεεστούν όπς ορίζεται σε ένα πρόημα ρονοπροραμμα-
τισμού. Από το σύνοο M δημιουρείται ένας αριμός j υποσυνόν του M ,
Pj, δημιουρώντας σύνετες δραστηριότητες.

Pj ⊆ M, j ∈ N (2.1)

όπου, αν μπορούν να οριστούν n διαφορετικά υποσύνοα Pj, είναι

N = {1, 2, .., n}

Τότε, το πήρες σύνοο τν σύνετν δραστηριοτήτν Pj είναι

P = Pj, j ∈ N

Το πήος τν στοιείν του συνόου P , δηαδή τν διαφορετικών Pj που
μπορούν να οριστούν από το σύνοο M είναι n = 2m, στην περίπτση που η
διάταξη τν δραστηριοτήτν δεν ορίζει διαφορετικές σύνετες δραστηριότητες.
Για την επίυση του προήματος απαιτείται η επιοή ενός αριμού σύνετν
δραστηριοτήτν. Μπορούμε να ορίσουμε έστ k πήος συνόν Lk, τα οποία
αποτεούν υποσύνοα του P .

Lk ⊆ P
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Ο μέιστος αριμός τν διαφορετικών Lk που μπορούν να προκύψουν με την
επιοή μερικών Pj είναι 2n, δηαδή

k ≤ 22
m

Αν η ύση που ζητείται απαιτείται να είναι ένα σύνοο Lk που καύπτει
κάε δραστηριότητα ακριώς μία φορά με τη έτιστη τιμή της συνάρτησης
καταηότητας, τότε έουμε το Set Partitioning Problem (SPP). Αν αντίστοι-
α κάε δραστηριότητα μπορεί να καύπτεται μία ή περισσότερες φορές με τη
έτιστη τιμή της συνάρτησης καταηότητας, τότε έουμε το Set Covering
Problem (SCP).

Έστ οι μεταητές
xj, j ∈ {1, 2, ..n}

με τιμή 1 αν το Pj ανήκει στο Lk και 0 αιώς. Με αυτό τον τρόπο, το xj

καορίζει αν το Pj αποτεεί μέρος της ύσης.

xj =

1, αν Pj ∈ Lk,
0, αιώς

Τώρα, έστ ο πίνακας Α = [αij] διαστάσεν m×n, όπου τα στοιεία του
συσετίζουν τα στοιεία τν συνόν M και P , ή αιώς ορίζουν σύνετες
δραστηριότητες με άση τις απές. Τα στοιεία του πίνακα Α είναι

αij =

1, αν i ∈ Pj

0, αιώς

με
i ∈ {1, 2, ..m}, j ∈ {1, 2, ..n}

Τα προήματα SPP και SCP είναι να ρεεί η ύση που να ικανοποιεί ένα
σύνοο περιορισμών και ταυτόρονα δίνει έτιστη τιμή στην αντικειμενική
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συνάρτηση. Για το SPP οι περιορισμοί είναι:

Ax = 1

x ∈ {0, 1}

Ενώ ια το SCP:
Ax ≥ 1

x ∈ {0, 1}

Η αντέρ εκδοή τν προημάτν δεν κάνει επώνυμη ανάεση δραστη-
ριοτήτν σε πόρους. Αυτή η ανάεση μπορεί να ίνει στη συνέεια, αμάνον-
τας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες τν πόρν σε σέση με δραστηριότητες. Στη
συνή περίπτση που η ανάεση εξαρτάται και από αρακτηριστικά του κάε
πόρου, αυτό πρέπει να ηφεί υπ’ όψη κατά τη δημιουρία σύνετν δρα-
στηριοτήτν. Με άση την παραπάν ανάυση, έπουμε ότι η σέση του
μεέους του προήματος σαν αριμός δραστηριοτήτν που απαιτείται να
προραμματιστούν με τις δυνατές επιοές στην τεική ύση είναι εκετική.
Μικρή αύξηση στον αριμό τν δραστηριοτήτν οδηεί σε έκρηξη του αριμού
τν πιανών ύσεν, η οποία αναφέρεται στη ιιοραφία σαν συνδυαστική
έκρηξη (combinatorial explosion). Είναι προφανές ότι το μέεος 22

m τν πι-
ανών ύσεν που μπορούν να προκύψουν δεν αντιστοιεί σε αριμό εφικτών
ύσεν, ο αριμός τν οποίν είναι σημαντικά μικρότερος. Παρά το εονός
αυτό, εξακοουεί να είναι αδύνατο να επιυεί ένα πραματικό πρόη-
μα ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν με την αφεή προσέιση της
παραής όν τν δυνατών νόμιμν προραμμάτν, υποοισμού της συ-
νάρτησης καταηότητας και επιοής της καύτερης ύσης, όταν ο αριμός
τν δραστηριοτήτν έει ένα ικανό μέεος. Η διαφορά της μέιστης τιμής k

με την πραματική ια το πρόημα δεν μπορεί να φεήσει στην παραπάν
προσέιση, αν δεν υπάρει μία συστηματική μεοδοοία που να μας οδη-
εί σε πήρη απαρίμηση μόνο εφικτών ύσεν. Άστε, όσο μικρό κάντο
ρόνου επεξερασίας ια μία μοναδική εντοή επεξεραστή και να ερήσου-
με, το k εύκοα παίρνει τιμές που πάνε σε τάξεις μεέους μεαύτερης της
ηικίας του σύμπαντος σε δευτερόεπτα.

Για την επίυση προημάτν ρονοπροραμματισμού υπάρουν διάφο-
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ρες τενικές, ανάοα με το μέεος του προήματος και τα αρακτηριστικά
του, ενώ είναι ενικά ένα ενερό ερευνητικό πεδίο. Ανάοα με το πρόη-
μα και το μέεός του, υπάρουν τενικές που οδηούν στη έτιστη ύση
και τενικές που οδηούν σε μία ικανοποιητική ύση. Το ζήτημα της έτι-
στης ύσης εξαρτάται από τις επιοές που α ίνουν στην υοποίηση της
αντικειμενικής συνάρτησης, καώς και τις δυνατότητες της μεόδου επίυσης
να εκφράσει σύνετες έννοιες σαν καταηότητα. Παράδειμα, τενικές που
αφορούν 0—1 ακέραιο προραμματισμό, είναι περιορισμένες στο να ρησιμο-
ποιούν ραμμικές εκφράσεις ια τη συνάρτηση καταηότητας.

Στις τενικές που δεν οδηούν σε έτιστη ύση, μπορούν να αναφερούν
ευρετικές μέοδοι, στρατηικές που ρησιμοποιούν την επίυση ενός ευκοότε-
ρου προήματος ια να ρουν μία καή ύση σε ένα πιο πούποκο πρόη-
μα, ρίς να αποδεικνύεται ότι έουν τη δυνατότητα να ρουν καή ύση ή
απά ύση. Ποές φορές μοιάζουν με τακτικές που ρησιμοποιεί ο ανρώπι-
νος νους ια να αντιμετπίσει κατά προσέιση διάφορα προήματα ετι-
στοποίησης με διαισητικούς τρόπους. Τα μετα—ευρετικά είναι τενικές που
με ευρετικό τρόπο επιέουν την επόμενη κατάστασή τους ια να μεταούν
σ’ αυτή. Στο ρονοπροραμματισμό, οι καταστάσεις είναι ύσεις του προ-
ήματος, και τα μετα-ευρετικά προσπαούν να κινηούν σε ειτονιές ύσεν
προσπαώντας να ετιστοποιήσουν τη συνάρτηση καταηότητας, ενώ η κί-
νηση μέσα στο ώρο αυτό δε ίνεται απαραίτητα ανάμεσα σε εφικτές ύσεις.
Ένα κοινό πρόημα είναι ότι καώς τα ευρετικά μετακινούνται από ύση σε
ύση με μικρή απόσταση μεταξύ τους, οι ευρετικές τενικές εύκοα παιδεύ-
ονται σε τοπικά έτιστα και απαιτείται η εισαή διαδικασιών ανάκαμψης.
Τα υπερ—ευρετικά από την άη είναι τενικές που με διάφορους τρόπους,
όπς μηανική μάηση, προσπαούν να επιέξουν ευρετικές μεόδους και να
ρησιμοποιήσουν συνδυασμούς τους κατά τρόπο που να οδηήσει στη έ-
τιστη ή σε μία καή ύση [CT08, OBK08, OP08]. Η διαφορά ανάμεσα στα
μετα—ευρετικά και τα υπερ—ευρετικά είναι ότι τα μετα—ευρετικά κάνουν α-
ναζήτηση στο ώρο ύσεν ενώ τα υπερ—ευρετικά κάνουν αναζήτηση στο
ώρο τν ευρετικών μεόδν.
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2.4 Το Υποοιστικό Πέμα
Για το τι είναι υποοιστικό πέμα (computing grid) υπάρουν διάφοροι ορι-
σμοί και εκδοές. Η πέον αποδεκτή εκδοή έει δοεί στο [FKT01], όπου το
πέμα αφορά συντονισμένο διαμοιρασμό πόρν και επίυση προημάτν
σε δυναμικούς, που—ιδρυματικούς εικονικούς ορανισμούς. Στο [Fos02] επι-
ειρείται μία συκεκριμένη περιραφή όπου ένα σύστημα πέματος συντονί-
ζει πόρους που δεν υπόκεινται σε κεντρικό έεο ρησιμοποιώντας πρότυπα,
ανοιτά, ενικής ρήσης πρτόκοα και διεπαφές ια να παρέει μη τετριμ-
μένη ποιότητα υπηρεσίας. Είναι σημαντικό το εονός ότι ένα πέμα ενικά
δεν περιορίζεται σε έναν ορανισμό, σε ένα διαειριστικό τομέα, καώς τότε
αποποιείται σε ένα τοπικό σύστημα διαμοιρασμού πόρν. Επίσης, η φυσική
ετεροένεια τν πόρν που συμμετέουν σε ένα πέμα φέρνει την ανάκη
ια ανοιτά πρτόκοα τα οποία ορίζουν την κοινή ώσσα επικοιννίας.

Fabric

Connectivity

Resource

Collective

Applications

Σήμα 2.8: Αριτεκτονική του Πέματος [FKT01]

Η αριτεκτονική του πέματος εκφράζεται με ένα διάραμμα επιπέδν
όπς το σήμα 2.8. Το επίπεδο fabric αναφέρεται στους πόρους που διαμοι-
ράζονται στο πέμα, υποοιστές, υπερ—υποοιστές, συστάδες, δικτυακή
αποήκευση, άσεις δεδομένν και άα. Το επίπεδο connectivity αναφέρε-
ται στα πρτόκοα διασύνδεσης ανάμεσα στους πόρους όπς τα εμειώδη
πρτόκοα του διαδικτύου. Επιπρόσετα, δεδομένου ότι το πέμα απαιτεί
ασφαείς επικοιννίες, σε αυτό το επίπεδο προστίεται ένα σύνοο πρτο-
κόν, όπς αυτά που απαρτίζουν την υποδομή ασφάειας πέματος Grid
Security Infrastructure — GSI). Στο επίπεδο resource ρίσκουμε υπηρεσίες και
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πρτόκοα ια πρόσαση και διαείριση σε έναν μόνο πόρο του πέματος.
Συκεκριμένα, στο resource παρουσιάζονται υπηρεσίες ια ερασίες όπς εκ-
κίνηση ενερειών, παρακοούηση προόδου και αποοιστικές ενέρειες. Οι
ασικές κατηορίες πρτοκόν του επιπέδου είναι τα πρτόκοα πηρο-
φορίας που μας επιτρέπουν πρόσαση σε πηροφορία σετικά με τον πόρο,
και τα πρτόκοα διαείρισης που μας επιτρέπουν τον περιορισμένο έεο
του πόρου σύμφνα με τις τοπικές ποιτικές πρόσασης.

Το επίπεδο collective αφορά υπηρεσίες και αντίστοια πρτόκοα ια τη
διαείριση συνόν πόρν. Βασισμένο σε υπηρεσίες του επιπέδου resource,
αυτό το επίπεδο επιτρέπει την ρήση μιας ομάδας πόρν ια την από κοινού
ερασία προς ένα συνοικό στόο. Στο επίπεδο collective μπορούν να υπάρ-
ξουν μεταξύ άν υπηρεσίες μητρών πόρν, υπηρεσίες δέσμευσης και προ-
ραμματισμού ερασιών, υπηρεσίες παρακοούησης και διαείρισης πρόσα-
σης και μεταφοράς δεδομένν. Οι εφαρμοές στέκονται πάν από το επίπεδο
collective και αηεπιδρούν κυρίς με τις υπηρεσίες του, ενώ μπορούν να
αηεπιδράσουν και απ’ ευείας με υπηρεσίες τν resource και connectivity
ανάοα με τις ανάκες τους.

2.5 Το Πέμα και οι Υπηρεσίες Ιστού
Οι υπηρεσίες τν επιπέδν του πέματος αηεπιδρούν διαρκώς μεταξύ
τους και με την φυσική ετεροένεια ενός περιάοντος, δημιουρείται ένα ε-
πικοιννιακό άος στο οποίο απαιτείται η ρήση προτύπν ώστε να μπει τάξη
και να εξασφαιστεί η διαειτουρικότητα. Η αριτεκτονική Open Grid Services
Architecture (OGSA) έρεται να παρουσιάσει το σύνοο τν απαιτήσεν ια
τις διεπαφές τν υπηρεσιών σε ένα τέτοιο περιάον [FKNT02]. Σαν τρόπος
επικοιννίας ια την OGSA επεέη η αριτεκτονική τν υπηρεσιών ιστού, α-
ά αυτές έουν την ασική έειψη της υποστήριξης κατάστασης, κάτι που
είναι εμειώδης απαίτηση σε ένα περιάον πέματος. Στην OGSA, ορί-
ζεται η συμπεριφορά και τα αρακτηριστικά υπηρεσιών ιστού με κατάσταση
(stateful services), αά και εφήμερη ζή(transient services). Για την υοποί-
ηση της OGSA και τν stateful services, δημιουρήηκε αρικά το Open Grid
Services Infrastructure (OGSI) [TCF+03], στα παίσια του GGF, και αρότερα
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από το OASIS το Web Services Resource Framework (WSRF) [OASb].

Οι όοι που οδήησαν από το OGSI στο WRRF ήταν οι εενείς αδυ-
ναμίες του OGSI. Συκεκριμένα, σε ένα κείμενο ρίσκονταν συκεντρμένες
όες οι υοποιήσεις τν απαιτήσεν της OGSA, κάτι που έκανε πού δύσκοη
την συμμόρφση με αυτές. Στο WSRF αυτό αντιμετπίζεται με ένα σύνοο
συστάσεν σε διαφορετικά επίπεδα ια διαφορετικές έννοιες του OGSA. Ε-
πίσης, το OGSI ινόταν ασύματο με όα τα εραεία που ήταν συματά
με τις συστάσεις τν υπηρεσιών ιστού καώς έκανε σημαντικές επεμάσεις
στη δομή τους ια να επιάει το stateful αρακτήρα του. Τέος, το OGSI
κατηορήηκε σαν υπεροικά αντικειμενοστραφές, καώς προσπαεί να επι-
άει αντικειμενοστραφή αρακτηριστικά σε πρτόκοα όπς το SOAP και
το WSDL τα οποία δεν έουν τέτοιο αρακτήρα. Στο WSRF, η επέκταση τν
SOAP και WSDL ίνεται με έναν τρόπο που παραμένει συματός με τα πρότυ-
πα και επομένς οι ρήστες του αποαμάνουν τις υπηρεσίες που παρέει η
συματότητα με τα δημοφιή ενικά εραεία ανάπτυξης οισμικού.

Το WSRF αποτεείται από ένα σύνοο προτύπν. Το WS—Resource ορίζει
σαν WS—Resource το ζευάρι ενός πόρου και μίας υπηρεσίας ιστού μέσ της
οποίας αποκτούμε πρόσαση στον πόρο [GKM+06]. Το WS—ResourceProperties
περιράφει μία διεπαφή ια να συσετίζονται τιμές και ονόματα ιδιοτήτν
με πόρους και κατασκευές WS—Resource [GT06]. Το WS—ResourceLifetime
περιράφει την διάρκεια ζης ενός WS—Resource, ώστε να ικανοποιηεί η
απαίτηση ια εφήμερη ζή τν υπηρεσιών [SB06]. Το WS—BaseFaults πα-
ρουσιάζει τον τρόπο περιραφής αών κατά τη ρήση του WSRF [LM06]. To
WS—ServiceGroup περιράφει μία διεπαφή ια ειτουρίες σε συοές από
υπηρεσίες τύπου WS—Resource [MSB06]. Επίσης, ια να μεταφερεί πηρο-
φορία ασύρονν εονότν ανάμεσα σε υπηρεσίες ιστού, ρησιμοποιείται
το WS—Notification [NG05], ενώ το WS—Addressing [GHR06] ρησιμοποιείται
ια να δημιουρηούν αναφορές ακραίου σημείου που περιαμάνουν τόσο
ακραίο σημείο υπηρεσίας όσο και αναφορά στον πόρο, ια να δημιουρηεί
το WS—Resource.
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2.6 Παίσια εφαρμοών πέματος

Το Globus Toolkit [GT] είναι η defacto υοποίηση τν σετικών με την τενο-
οία πέματος προτύπν. Παρέει υπηρεσίες ια ταυτοποίηση ρηστών, α-
δειοδότηση σε ρήση πόρν, αντιστοίηση ταυτοτήτν ρηστών ανάμεσα σε
διαφορετικά πεδία διαείρισης, εύρεση, δέσμευση και παρακοούηση πόρν
και διαείριση δεδομένν.

Στο [Sob07] παρουσιάζεται η ιδέα της διάφανης πρόσασης στο υπερυπο-
οιστικό πέμα με τη ρήση Aspect-Oriented Programming (AOP) τενικών.
Χάρη στη ρήση aspects, η ρήση του πέματος ή μίας τοπικής συστάδας
μπορεί να ενεροποιηεί ή να απενεροποιηεί ρίς μεταοές του πηαίου
κώδικα της εφαρμοής. Στη συκεκριμένη ερασία, παρεμποδίζεται η κανο-
νική δημιουρία τν αντικειμένν που έουμε να εκτεεστούν στο πέμα,
αντικαίστανται με τοπικούς αντιπροσώπους, και δημιουρούνται αντίστοι-
α αντικείμενα σε πόρους του πέματος με ρήση ενός εροστασίου αν-
τικειμένν [GHJV94]. Η συκεκριμένη ερασία συνείζεται στο έρο Aspect-
Grid [AG].

Στο [EBC+06] ρησιμοποιείται η BPEL, συκεκριμένα η BPEL4WS [OAS03],
ια έρευνα στην υποοιστική κρυσταική δομή ορανικών ενώσεν, όπου
αρικά παράονται οι δυνατές κρυσταικές δομές με εξαντητικό τρόπο και
κατόπιν υποοίζονται φυσικές ιδιότητες της δομής ώστε να φανεί αν η εν
ό κρυσταική δομή έει πιανότητα ερμοδυναμικά να υπάρξει. Δεδο-
μένου ότι η συκεκριμένη ερασία αποτεεί συνέεια προηούμενν ερα-
σιών της συκεκριμένης ομάδας με ειδικούς από το ώρο της υποοιστικής
ημείας, ίνεται σύκριση της προσέισης BPEL με τις προηούμενες, ει-
ροκίνητες μεόδους, μεόδους με σενάρια κεύφους καώς και την περίπτση
ορισμού ροής ερασίας μέσα σε ένα πρόραμμα java. Παρά τα πεονεκτήματα
της BPEL, ένα σόιο τν ερευνητών του [EBC+06] ήταν ότι οι ρήστες τους
δεν μπόρεσαν τεικά να ρησιμοποιήσουν την BPEL σαν ώσσα περιραφής
ώστε να πάρουν πίσ το ειρισμό της ροής ερασίας τους και παρατηρούν ότι
απαιτείται μία αποδοτική διεπαφή ρήστη. Κάποια από τα προήματα στα
οποία αναφέρονται έουν εξαειφεί στην WS—BPEL 2.0, αά η δυσκοία
εξοικείσης στη BPEL από μη ειδικούς σε υπηρεσίες ιστού παραμένει ένα έμα
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το οποίο παρατηρήηκε και κατά την παρούσα ερασία στο παίσιο Sched-
Scripter (κεφάαιο 6). Σε πέμα ασισμένο σε WSRF, η BPEL παρουσιάζει
άου είδους προήματα, ό του εονότος ότι πρέπει να απεικονιστούν
οι σέσεις τν υπηρεσιών ιστού με συκεκριμένους πόρους ια να δημιουρηεί
το WS—Resource, όπς περιράφεται στα [Slo06, Lay06, TT06]

Ορισμένες υοποιήσεις ερασιακών ροών πάν από την υποδομή πέ-
ματος EGEE παρουσιάζονται στο [MGC+08]. Συκεκριμένα, αναφέρονται 4
εφαρμοές με έντονο αρακτήρα επεξερασίας μεάν συνόν δεδομένν,
από 3 επιστημονικά πεδία, την πυρηνική σύντηξη, την αστροφυσική και την
ιατρική απεικόνιση. Ο τρόπος αντιμετώπισης στο πρώτο πεδίο εφαρμοών εί-
ναι ένας συνδυασμός από σενάρια σε ώσσα Python και σε κέυφος UNIX,
στο δεύτερο πεδίο ένα πρόραμμα παράει τις περιραφές τν ερασιών και
η ροή ερασίας είναι ενσματμένη στο πρόραμμα του κόμου ερασίας.
Μόνο στην ιατρική απεικόνιση ρησιμοποιείται ένα ενικού σκοπού εραεί-
ο ειρισμού ροών ερασίας με δυνατότητες ετιστοποίησης της διαείρισης
τν ροών, το MOTEUR7 [GMLP08] [GMP06]. Το MOTEUR ρησιμοποιεί την
ασισμένη στην XML ώσσα Scufl ια την περιραφή τν ροών. Η Scufl
με τη σειρά της καεί υπηρεσίες ιστού ια τις οποίες νρίζει εκ τν προ-
τέρν μία περιραφή WSDL, ενώ στη συκεκριμένη εφαρμοή η υπηρεσία
ιστού που ρησιμοποιείται αμάνει μία ραμμή εντοών ια να εκτεέσει
το κατάηο πρόραμμα επεξερασίας. Η Scufl ρησιμοποιείται επίσης στο
Taverna Workbench [OAF+04] που παρέει ραφική διόρση ροών ερασί-
ας, εκτέεση τους, καώς και εισαή εξτερικών αρρμάτν (plug-ins)
ια την οπτικοποίηση δεδομένν, με κύριο στόο εφαρμοής τις επιστήμες
ζής και τη ιοπηροφορική. To Taverna είναι το εραείο ια ροές ερασί-
ας του ρηματοδοτούμενου από την ευρπαϊκή ένση έρου myGrid[SRG03].
Ένα κύριο αρακτηριστικό του Taverna είναι η αναζήτηση υπηρεσιών οι οποί-
ες μπορούν να αναζητηούν από μία υπηρεσία ιστού ή έναν ιστοτόπο και να
ρησιμοποιηούν σε ροές ερασίας. Άα πού νστά εραεία ια ρήση
ροών ερασίας στο πέμα είναι το Triana [TSWH05], που ρησιμοποιείται
σε επεξερασία σήματος, εικόνν και κειμένου με αξιοσημείτο το έρο GEO
600 [GEO] ια την ανίνευση αρυτικών κυμάτν, και το Kepler [LAB+06],

7MOTEUR workflow enactor: http://egee1.unice.fr/MOTEUR

http://egee1.unice.fr/MOTEUR
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που ρησιμοποιείται σε οικοοία, εοία, ιοοία και αστρονομία. Οι
Yu και Buyya κάνουν μία επτομερή κατηοριοποίηση συστημάτν διαείρι-
σης ερασιακών ροών πάν από το υποοιστικό πέμα που αναφέρονται
στη ιιοραφία [YB05] .

2.7 Εφαρμοές Ιστού
Οι εφαρμοές ιστού (Web Applications) αναφέρονται σε εφαρμοές τν οποί-
ν η διεπαφή ρήστη παρουσιάζεται εξ’ οοκήρου σε ένα παράυρο φυο-
μετρητή διαδικτύου και προσφέρονται μέσ του διαδικτύου (Internet) ή ενός
ενδοδικτύου(intranet). Αποτεούν τη διεπαφή ρήστη προς τις εφαρμοές που
παρέονται σαν υπηρεσίες με το μοντέο SaaS. Έει δημιουρηεί μία πη-
ώρα από πατφόρμες ανάπτυξης εφαρμοών ιστού, οι οποίες μπορούν να
ριστούν σε δύο κύριες κατηορίες. Η πρώτη κατηορία ρησιμοποιεί ιιο-
ήκες προραμματιστή και άες υπηρεσίες προς τους δημιουρούς εφαρμο-
ών ια να παράει υπερκείμενο κατανοητό από τον φυομετρητή, πιανόν
εμπουτισμένο με συκεκριμένες διαδραστικές δυνατότητες υοποιημένες σε
ECMAscript8. Η δεύτερη κατηορία ρησιμοποιεί αρρώματα που επεκτείνουν
τη ειτουρία του φυομετρητή και προσφέρουν πηρέστερη εμπειρία ρήστη
με περισσότερες δυνατότητες πουμεσικού περιεομένου.

Το Apache Struts [STR], ασισμένο στη ώσσα Java, ρησιμοποιεί το σε-
διαστικό μοτίο MVC (Model View Controller) [GHJV94]. Το Java Server Faces
(JSF) [JSF] προσφέρει σε ειριστήρια διεπαφής ρήστη ασισμένα στο Apache
Struts, τη δυνατότητα ειρισμού εονότν αντίστοιη με αυτή της ιιοή-
κης Swing της Java. Το μεάο πεονέκτημα του JSF είναι ότι ο προραμμα-
τιστής μπορεί να αναπτύξει τα δικά του επαναρησιμοποιήσιμα συστατικά.
Τα portlets [JSR] ορίζουν δικτυακά συστατικά ραμμένα σε Java, τα οποία
διαειρίζεται ένας κατάηος υποδοέας (portlet container), ο οποίος επεξερ-
άζεται αιτήσεις και δημιουρεί δυναμικό περιεόμενο. Τα portlets ρησιμο-
ποιούνται από δικτυακές πύες (portals) σαν συστατικά διεπαφής ρήστη και
συνής κατααμάνουν και διαειρίζονται κάποιο συκεκριμένο ώρο στη

8ECMAScript: Γνστή και ς Javascript
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σείδα της πύης, ενώ σε αυτό το παίσιο, μπορούν να ειτουρούν σαν πα-
ράυρα. To Ruby on Rails [ROR] είναι ένα περιάον ανάπτυξης εφαρμοών ι-
στού ασισμένο στη ώσσα Ruby. Η Ruby έει το σημαντικό πεονέκτημα ότι
επιτρέπει την εύκοη δημιουρία σσών ια συκεκριμένο πεδίο εφαρμοής
(domain—specific language) καώς και ια μέτα—προραμματισμό. Το Ruby
on Rails ασίζεται επίσης στο σεδιαστικό μοτίο MVC. Το Catalyst [CAT]
είναι μία πατφόρμα ανάπτυξης εφαρμοών ιστού σε Perl που ρησιμοποιεί
επίσης το μοτίο MVC, ενώ μεάο πεονέκτημά του είναι η πρόσαση στην
τεράστια ιιοήκη προραμματιστή της Perl, διαέσιμη από το CPAN [CPA].
Το Zope [ZOP] είναι ένας αντικειμενοστραφής εξυπηρετητής ια εφαρμοές
ιστού ραμμένος σε Python. Η κεντρική ιδέα στο Zope είναι ότι κάε εφαρμοή
αποτεείται από αντικείμενα και οι διευύνσεις URL αποτεούν δείκτες σε αυ-
τά. Το WebForms αποτεεί τη ύση της Microsoft 9 στην ανάπτυξη εφαρμοών
ιστού, ανήκει στην τενοοία της εταιρίας ASP.NET [ASPa], και προσπαεί
να αντιράψει το μοντέο τν “πούσιν” εφαρμοών που εκτεούνται στο
τοπικό ειτουρικό σύστημα. Το προραμματιστικό μοντέο στο Web Forms
στηρίζεται σε εονότα που παράονται από ειρισμό τν συστατικών της
διεπαφής ρήστη, με ασικά πεονεκτήματα την δυνατότητα ανάπτυξης σε
οποιαδήποτε ώσσα υποστηρίζει η πατφόρμα Microsoft .NET και την ε-
ξαιρετική ποιότητα του οοκηρμένου περιάοντος ανάπτυξης Microsoft
Visual Studio .NET. Το Apache Struts, το JSF, τα portlets, το Ruby on Rails,
το Zope, το Catalyst και το WebForms αποτεούν ύσεις που παράουν σεί-
δες υπερκειμένου, πιανόν και με ρήση Javascript ια πιο πούσια εμπειρία
αηεπίδρασης.

Ένα άο σύνοο από πατφόρμες, παρέουν ύσεις ια εφαρμοές ιστού
που επεκτείνουν τη ειτουρικότητα του φυομετρητή διαδικτύου και φιοξε-
νούνται σε ώρο μέσα σε σείδες υπερκειμένου. Οι ύσεις αυτές έουν έντονο
πουμεσικό αρακτήρα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εμπορικές, πα-
ρέουν μία πηρέστερη εμπειρία ρήστη και αναφέρονται σαν ύσεις rich client
σε αντίεση με τις προηούμενες που αναφέρονται σαν ύσεις thin client. Οι
πρώτες τέτοιες ύσεις ήταν η τενοοία ActiveX της Microsoft καώς και τα
Applets στην τενοοία ύρ από τη ώσσα Java. Η ύση της Microsoft,

9Microsoft Corp: http://www.microsoft.com
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Silverlight [MSS] προσφέρει διεπαφή αντίστοιη με το Windows Presentation
Foundation που αποτεεί το ειριστήριο διεπαφής του ειτουρικού Microsoft
Windows Vista, προσφέροντας πουμεσικό περιεόμενο, ραφικά και αηε-
πίδραση με το ρήστη σε ένα ενιαίο περιάον. Αντίστοιη, αά με σετική
καυστέρηση σε αρακτηριστικά με το Silverlight είναι το ανοιτού κώδικα
Moonlight [MOO], από την ομάδα που δημιουρεί το έρο Mono [MON] ια
τη μεταφορά του .NET σε πατφόρμες ανοιτού κώδικα. Η πιο κοινή στους
ρήστες ύση αυτής της κατηορίας είναι η τενοοία Flash της Adobe 10,
ασισμένη στη ώσσα ActionScript. Η τενοοία αυτή έει ενσματεί
στο Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) [AIR], που ενώνει τα Adobe Flash,
Adobe Flex, HTML και AJAX.

10Adobe Corp: http://www.adobe.com
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Κεφάαιο 3

Παροή Υποοιστικής Υποδομής
σαν Υπηρεσία: Το σύστημα
PLEIADES

3.1 Εισαή

Το σύστημα PLEIADES [KPGH02b, KPGH02a] δημιουρήηκε στα παίσια
του έρου ΠΕΝΕΔ 99/ΠΛΕΙΑΔΑ [PLE01] με αρικό στόο να παρέει την α-
παραίτητη υποδομή ια τη δημιουρία εικονικών συστάδν (cluster) πάν από
το διαδίκτυο. Σκοπός του συνοικού έρου ΠΛΕΙΑΔΑ ήταν η μεέτη της συμ-
περιφοράς παράην/κατανεμημένν αορίμν ρονοπροραμματισμού
ανρώπινν πόρν, με έμφαση σε προήματα στις αερομεταφορές, όταν η
συστάδα δεν αποτεείται από υποοιστές σε τοπικό δίκτυο αά στο διαδί-
κτυο. Το σύστημα PLEIADES, που είναι το αντικείμενο αυτού του κεφααίου,
επεκτάηκε σημαντικά σε σέση με τους στόους του προαναφερέντος έρου
προς την κατεύυνση να παρέει την συνοική υποδομή δημιουρίας εικονικών
συστάδν στο διαδίκτυο σαν υπηρεσία διαδικτύου. Το PLEIADES δημιουρ-
ήηκε σαν Πάροος Υπηρεσίας Υποοιστικής Υποδομής (Computational
Infrastructure Service Provider — CISP), με στόο την παροή υποοιστικών
πόρν με συστηματικό τρόπο πάν από το διαδίκτυο, είτε μεμονμένα ια σει-
ριακές εφαρμοές, είτε σαν εικονικές συστάδες ια παράηη/κατανεμημένη
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επεξερασία. Η συκεκριμένη υπηρεσία υοποιείται με ρήση πρτοκόν
και προτύπν που προάουν τη διαειτουρικότητα, ενώ η αποσύνδεση του
παρόου εφαρμοών από τον πάροο υποοιστικής υποδομής επιτρέπει τη
δημιουρία νέν επιειρηματικών μοντέν, όπου τόσο η εφαρμοή σαν υπη-
ρεσία, όσο και ο κύκος μηανής αποτεούν προϊόντα προς εκμετάευση. Για
το σύστημα PLEIADES, η μεάη μάζα τν υποοιστικών πόρν διατίεται
εεοντικά, κατά το ρόνο που οι πόροι αυτοί παραμένουν υπο — ρησιμο-
ποιούμενοι, ενώ τίεται το έμα της άμεσης επιστροφής και της διατήρησης
του εέου του εξοπισμού από τους ιδιοκτήτες του.

3.2 Το σύστημα PLEIADES
Η ύπαρξη ενός μεάου αριμού ισυρών, μόνιμα διασυνδεδεμένν και υ-
πορησιμοποιούμενν υποοιστών [alw01] σε συνδυασμό με την τεράστια
εξέιξη στη ρήση του διαδικτύου ήταν ασικό κίνητρο ια την δημιουρία
του συστήματος PLEIADES. Στόος του συστήματος ήταν να ικανοποιήσει
τις υποοιστικές ανάκες ενός πανεπιστημιακού περιάοντος, στο οποίο
συνής υπάρει ένας μεάος αριμός υπορησιμοποιούμενν υποοιστών
διασυνδεδεμένν με δίκτυο υψηών ταυτήτν. Το σύστημα PLEIADES στο-
εύει στο να παρέει ρόνο στους ρήστες του σε υποοιστικές μονάδες,
είτε μεμονμένα είτε σε συστάδες, όταν δεν ρησιμοποιούνται ια άους
σκοπούς. Κεντρικό σημείο ια το σύστημα PLEIADES είναι η δυνατότητα τν
ιδιοκτητών τν υποοιστικών μονάδν να διαέτουν εεοντικά ρόνο στις
μηανές τους. Οι ρήστες του συστήματος PLEIADES ρησιμοποιούν τους
διαέσιμους υποοιστές με άση τις προδιαραφές τν προραμμάτν τους.

Το σύστημα PLEIADES παρέει στους ρήστες τη δυνατότητα να δη-
μιουρούν συστάδες υποοιστών οι οποίοι ειτουρούν παρόμοια με ένα
NOW [ACP95], αντιμετπίζουν και επιύουν μεάα υποοιστικά ή μεάα
σε απαιτήσεις μνήμης προήματα, ρησιμοποιώντας παράηη/ κατανεμη-
μένη επεξερασία. Επιπρόσετα, το PLEIADES είναι ένα ανοιτό και ευέικτο
σύστημα που μπορεί να ειτουρήσει σαν Πάροος Υπηρεσίας Υποοιστι-
κής Υποδομής (Computational Infrastructure Service Provider — CISP). Η πα-
ροή εφαρμοών σαν υπηρεσία είναι μια προσέιση στην διάεση οισμικού
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που προεί την ρήση μέσ διαδικτύου, ρίς τη διάεση και εκατάσταση
οισμικού στους υποοιστές τν ρηστών. Με άση την προσέιση CIS-
P, ένας Πάροος Υπηρεσίας Εφαρμοών (Application Service Provider, ASP)
δεν διαέτει απαραίτητα όους τους υποοιστικούς πόρους ια τις ανάκες
επεξερασίας τν εφαρμοών που παρέει, αά διαπραματεύεται υποο-
ιστικό ρόνο από έναν τρίτο Πάροο, τον CISP. Το σύστημα PLEIADES, με
τους διάφορους ρήστες και τους διαέσιμους υποοιστές — Computational
Nodes (CN) — παρουσιάζονται στο σήμα 3.1.
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3.2.1 Βασικές Υπηρεσίες

Το σύστημα PLEIADES παρέει τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο σή-
μα 3.2 ώστε να επιτρέπει στους ρήστες να εκτεέσουν όες τις απαιτούμε-
νες ειτουρίες που περιράφονται παραπάν και δημιουρούν την ψευδαί-
σηση της εκατάστασης ενός εικονικού υποοιστή. Αυτές οι υπηρεσίες δη-
μιουρήηκαν με άση τις ανάκες ενός τυπικού ακαδημαϊκού περιάοντος.
Η εύρεση κύκν επεξεραστή σε κατάηα υποοιστικά συστήματα ια
τα εκτεέσιμα προράμματα ρήστη είναι η κεντρική υπηρεσία που παρέε-
ται. Η υποοή ερασιών (job submission) επιτρέπει στο ρήστη να επιέξει
τα αρεία προς εκτέεση και αρεία εισόδου/εξόδου, καώς και τον αριμό
και υποοιστική πατφόρμα τν μηανημάτν που απαιτούνται. Στην πε-
ρίπτση που τα εκτεέσιμα αρεία απαιτούν υποοιστική πατφόρμα που
δεν υπάρει διαέσιμη στο PLEIADES, η υπηρεσία δια–μεταώττισης (Cross
Compile) επιτρέπει τη δημιουρία εκτεέσιμν αρείν ια τους τύπους μη-
ανών που είναι διαέσιμες στο PLEIADES. Επίσης, η υπηρεσία (Cross Com-
pile) ενεροποιεί πρόσαση σε μεαύτερο μέρος τν υποοιστικών πόρν
του PLEIADES, παρέοντας εκτεέσιμα αρεία ια μεαύτερο αριμό δια-
έσιμν μηανών. Ακοουώντας την υποοή μίας ερασίας, οι υπηρεσίες
παρακοούησης πόρν και ερασιών (resource and process monitoring) πα-
ρακοουούν την κατάσταση κάε ερασίας και πόρου στο PLEIADES και
επιτρέπουν στους ρήστες να παρατηρούν την πρόοδο τν ερασιών τους και
να αμάνουν σετικές ειδοποιήσεις. Παρέεται επίσης, στους ιδιοκτήτες τν
μηανημάτν, υπηρεσία διαείρισης υποοιστικών κόμν (Computational
Node Management), ώστε να ορίζουν τις συνήκες κάτ από τις οποίες μπο-
ρούν να επανακτούν οική η μερική ρήση τν υποοιστών τους. Το σύστημα
PLEIADES έει τη δυνατότητα να ερεί διαέσιμο ένα μηάνημα όταν δεν
ρησιμοποιείται ια κάποιο ρονικό διάστημα, παρόμοια με ένα πρόραμμα
screen saver, ή όταν το υποοιστικό του φορτίο είναι κάτ από ένα καο-
ρισμένο όριο. Επιπρόσετα, η υπηρεσία διαείρισης υποοιστικών κόμν
υποστηρίζει την εισαή ενός μηανήματος στο σύστημα PLEIADES και
τους μηανισμούς ια την αφαίρεσή του. Υπηρεσίες ασφάειας και καταρα-
φής εονότν (security and logging services) παρέονται ια διάφορα μέρη



3.2. Το σύστημα PLEIADES 45

του συστήματος. Ο κάε ρήστης επιτρέπεται να έει πρόσαση σε συκεκρι-
μένους πόρους και υπηρεσίες ανάοα με τις ανάκες και τους περιορισμούς
που αφορούν την ομάδα ρηστών στην οποία ανήκει. Βασικό έμα ασφάειας
αποτεεί η προστασία τν παρεόμενν συστημάτν από κακόουες διερα-
σίες. Δεδομένου του ακαδημαϊκού περιάοντος που δέεται αυξημένη ανοή
σε έματα διαεσιμότητας συστήματος, οι τυπικές στρατηικές ια ασφάεια
είναι αρκετές ια το σύστημα PLEIADES. Η παροή ασφάειας τέτοιν συ-
στημάτν αποτεούσε κατά τη σεδίαση του συστήματος και εξακοουεί
να αποτεεί ενερή ερευνητική περιοή στο ώρο του υπέρ — υποοιστικού
πέματος.

Για την αποδοτική διαείριση και οράνση τν ερασιών τν ρηστών,
παρέεται η υπηρεσία διαείρισης αρείν (File Management). Για κάε ρή-
στη παρέεται ξεριστός ώρος, όπου αρεία μπορούν να μεταφερούν, διορ-
ούν και διαειριστούν, ώστε να επιτρέπεται εύκοη πρόσαση και έεος
τν εκτεέσιμν αρείν εφαρμοών και τν αρείν εισόδου/εξόδου. Δεδο-
μένου ότι οι εφαρμοές συνά αναπτύσσονται σε ένα συκεκριμένο σταμό
ερασίας, τα εκτεέσιμα αρεία ια τις διαέσιμες πατφόρμες του PLEIADES
δεν είναι εύκοο να δημιουρηούν. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόημα ρή-
σης, εισάεται η υπηρεσία διαμεταώττισης (cross — compile) που επιτρέπει
στους ρήστες να μεταττίσουν τις εφαρμοές τους ια όσες πατφόρμες
από τις διαέσιμες πατφόρμες επιυμούν, ρησιμοποιώντας μηανήματα από
το PLEIADES.

3.2.2 Δημιουρία Εικονικών Συστάδν iNOW

Παρά την διαρκή αύξηση τν επιδόσεν μεμονμένν υποοιστικών συστη-
μάτν, υπάρουν υποοιστικά προήματα που εξακοουούν να απαιτούν
τη συνδυασμένη ρήση ποών υποοιστών με παράηο/κατανεμημένο
τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέεος του προήματος επιάει την
παράηη/κατανεμημένη επεξερασία, ενώ σε άες περιπτώσεις, η παρά-
ηη/κατανεμημένη επεξερασία μπορεί να οδηήσει σε καύτερες, πιο ακρι-
είς ή πιο αξιόπιστες ύσεις, ή να παρέει ύσεις μέσα σε πιο στενά ρονι-
κά παίσια. Η ρήση ομάδν σταμών ερασίας ια τη ύση προημάτν
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ξεκίνησε από το έρο NOW [ACP95], ενώ στο έρο Beowulf [BEO], η προ-
σέιση αυτή ενισύηκε με τη ρήση κοινότυπν συστημάτν προσπικών
υποοιστών και δικτύν (commodity hardware). Οι προσείσεις του NOW
και του Beowulf εφαρμόστηκαν και επεκτάηκαν σε ποά μεταενέστερα
έρα [GKYL00, MVZ97, SET, GpG00].

Η ρήση του διαδικτύου, σε αντίεση με τοπικό δίκτυο υποοιστών σαν
το διασυνδετικό μέσο ια τη δημιουρία συστάδν υποοιστών ια ρήση
σε παράηη/κατανεμημένη επεξερασία παρέει μεαύτερη ευειξία και
δυναμική ια μεαύτερα μεέη [GKYL00, MKD99, GpG00]. Αυτός ο τύπος
συστάδας υποοιστή διασυνδεδεμένου μέσ του διαδικτύου α ονομαστεί
iNOW. Η ρήση του διαδικτύου σαν διασυνδετικό μέσο έτει πρόσετες α-
παιτήσεις που πρέπει να ακοουούνται από τις παράηες/κατανεμημένες
εφαρμοές καώς και ορισμένους κανόνες ώστε να υπάρει όφεος από τη
ρήση μίας τέτοιας αριτεκτονικής. Αν οι διασυνδεδεμένοι υποοιστές συν-
δέονται με υψηής ταύτητας δίκτυο που δεν είναι υπερφορτμένο κατά τη
ρήση της εικονικής συστάδας, η αναμενόμενη διαφορά σε επιδόσεις μεταξύ
NOW και iNOW είναι μικρή. Επομένς, εφαρμοές ια συστάδες υποοιστών
α έουν ικανοποιητικές επιδόσεις σε ένα περιάον iNOW αν έουν ση-
μαντικό ποσό επεξεραστικού φόρτου και έουν δυνατότητα να υοποιήσουν
ποιτικές ια ανοή σε σφάματα, δυναμική διαείριση πόρν και δυναμική
μεταοή μεέους της συστάδας.

Το σύστημα PLEIADES, ρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρουσιάστη-
καν παραπάν, παρέει τη δημιουρία περιάοντος iNOW όπου ο ρήστης
έει δυνατότητα να ορίσει τον αριμό και την πατφόρμα τν απαιτούμε-
νν επεξεραστών και μεέους μνήμης. Τα απαιτούμενα εκτεέσιμα αρεία
και αρεία εισόδου/εξόδου ια την κάε εφαρμοή α πρέπει να μεταφερούν
στο ώρο αρείν του englPLEIADES εκ τν προτέρν και να έουν οοκηρ-
εί όσες ερασίες μεταώττισης απαιτούνται με ρήση της υπηρεσίας Cross
Compile.
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3.2.3 Παροή Υπηρεσίας Υποοιστικής Υποδομής— CISP

Η ρήση της Παροής Υπηρεσίας Εφαρμοών από το διαδίκτυο (ASP) ια την
επίυση διάφορν προημάτν αποτεεί μία σημαντική τάση, κυρίς άρη
στα οφέη και μειώσεις κόστους που συνεπάεται όταν κοινές εφαρμοές
με σημαντικές υποοιστικές απαιτήσεις συντηρούνται, μοιράζονται, φιοξε-
νούνται και εκτεούνται σε ένα κεντρικό περιάον [BV00]. Σε ένα ακαδη-
μαϊκό περιάον, που είναι το αντικείμενο της συκεκριμένης ερασίας, η ύ-
παρξη ορισμένν ιδρυματικών ASP σε συνερασία με το σύστημα PLEIADES
μπορούν να οηήσουν στην αυξημένη διαεσιμότητα ρήσιμν εφαρμοών
και την αντιμετώπιση της υπορησιμοποίησης υποοιστικών πόρν. Το σύ-
στημα PLEIADES απαιτείται να έει μία απή και καά ορισμένη διεπαφή
προς τις υπηρεσίες του, σεδιασμένη ια ρήση από άους υποοιστές κα-
ώς και ρήστες. Μέσ αυτής της διεπαφής, ένας ASP έει τη δυνατότητα να
υποάει υποοιστικές ερασίες στο PLEIADES, το οποίο α ενερεί σαν
CISP ια διάφορους ASP. H αποσύνδεση του παρόου εφαρμοών από τον
πάροο υποοιστικής υποδομής επιτρέπει τη δημιουρία νέν επιειρηματι-
κών μοντέν όπου τόσο η εφαρμοή σαν υπηρεσία όσο και ο κύκος μηανής
αποτεούν προϊόντα προς εκμετάευση.

3.3 Το Πρτότυπο PLEIADES
Η αριτεκτονική του συστήματος PLEIADES ακοουεί μία δομή επιπέδν,
όπς φαίνεται στο σήμα 3.3. Η ειτουρικότητα του επιπέδου 1, PLEIADES
Front — end Tier (PFT) ανααμάνει από τη μία την αηεπίδραση με
ρήστες που υποάουν ερασίες ια εκτέεση και από την άη τη διεπαφή
με άα υποοιστικά συστήματα όπς ASP. Κάε ASP αντιμετπίζεται σαν
εικονικός ρήστης και η διεπαφή αυτή οφείει να παρέει όες τις δυνατότητες
που παρέονται και στους κανονικούς ρήστες. Οι ιδιαιτερότητες της κάε
κατηορίας ρήστη αντιμετπίζονται από αντίστοια συστατικά του PFT,
οι πραματικοί ρήστες εξυπηρετούνται από το Web GUI ενώ οι ASP από το
CAP (CISP Access Point).

Το δεύτερο επίπεδο, PLEIADES Middle Tier (PMT), παρέει τη δυνατότη-
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τα ανεξαρτησίας του συστήματος από το σύστημα διαείρισης πόρν στο
κατώτερο επίπεδο. Η υπηρεσία που παρέει είναι η ενίκευση ενός συστήμα-
τος διαείρισης υποοιστικών πόρν. Το τρίτο επίπεδο, PLEIADES Resource
Management Tier (RMT) παρέει υπηρεσίες διαείρισης πόρν και ερασιών.
Το κάε επίπεδο με τα αντίστοια συστατικά και επτομέρειες υοποίησης
παρουσιάζεται και συζητείται παρακάτ.

Job
Information
and Data

Job Submission
and Management

Front-End
Manager (PFM)

Web GUI
CISP Access Point

(CAP)

XML XML

XML
Front-END
Tier (PFT)

XML

Middle-Tier (PMT)

Submit and
manage

availability

Application

Service

Provider
(ASP)

Submit and
manage jobs

User (donor)

Submit and
manage jobs

User (acceptor)

Administer
System

Administrator

Resource Management Tier (RMT)

Computational Nodes

PLEIADES pool

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Σήμα 3.3: Το Πρτότυπο Σύστημα PLEIADES

3.3.1 Το Επίπεδο Διεπαφής PFT
Το PFT περιαμάνει το PLEIADES Front — end Manager PFM και τα δύο
αρρώματα Web GUI και CISP Access Point (CAP) που ειρίζονται αντίστοι-
ες διεπαφές. Το Web GUI υοποιεί ραφική διεπαφή ρήστη ασισμένη σε
τενοοίες πακοσμίου ιστού (web based) ια την αηεπίδραση με τους
διάφορους ρήστες του συστήματος. Το CAP παρέει τη δυνατότητα στους
ASP να ρησιμοποιούν αποτεεσματικά το PLEIADES ια εκτέεση τν ερ-
ασιών τους. Το PFM έει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ποαπά σημεία
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επαφής με ρήστες όπς το Web GUI και το CAP και παρέει δομημένη και
διάφανη ροή εέου και πηροφορίας από τα υποσυστήματα διεπαφών στα
κατώτερα επίπεδα. Η επικοιννία μεταξύ του PFM και τα αρρώματα διεπα-
φών ίνεται με μηνύματα XML [BPSMM08].

3.3.2 Το Υποσύστημα Διεπαφής Web GUI

Η ειτουρικότητα του Web GUI, εκτός από τα τυπικά αρρώματα διεπαφής
που απαιτούνται ια την μεταφορά και εκτέεση προραμμάτν ρήστη, ε-
πιτρέπει επίσης την αηεπίδραση με το ώρο αρείν του κάε ρήστη.
Χρησιμοποιώντας το Web GUI, είναι δυνατές όες οι τυπικές ερασίες με αρ-
εία όπς διόρση, αντιραφή, μετονομασία, διαραφή, κπ. Επίσης, είναι
δυνατή η εμφάνιση τν περιεομένν τν αρείν εισόδου και εξόδου, η υπο-
οή, η διαείριση και η παρακοούηση ερασιών ρήστη. Για την ειτουρία
της υποοής ερασίας, το Web GUI επιτρέπει στο ρήστη να ορίσει, ρησι-
μοποιώντας μία ειδική φόρμα, όες τις απαιτούμενες επτομέρειες ια τα
εκτεέσιμα αρεία, τις ανάκες σε πατφόρμα και αριμό επεξεραστών, και
την τοποεσία τν αρείν εισόδου και εξόδου. Επιπρόσετα, δίνει τη δυνα-
τότητα ενημέρσης με ρήση ηεκτρονικού ταυδρομείου ια την οοκήρση
της εκτέεσης μίας συκεκριμένης ερασίας.

To Web GUI παρέει στους ιδιοκτήτες τν υποοιστικών συστημάτν το
απαραίτητο οισμικό ια την εισαή τν μηανημάτν στο PLEIADES.
Ένα άο σημαντικό έρο του Web GUI είναι η διεπαφή της υπηρεσίας δια-
μεταώττισης (Cross Compile). Αυτή η υπηρεσία διευκούνει σημαντικά τη
δημιουρία εκτεέσιμν ια κάε πατφόρμα διαέσιμη στο σύστημα. Επίσης,
το Web GUI παρέει στους διαειριστές του συστήματος το κέντρο διαείρισης
του PLEIADES, με εραεία ια διαείριση ρηστών και ερασιών, καώς και
πήρη πρόσαση στο ώρο αρείν.

Το Web GUI υοποιήηκε σε PHP [PHP], και παρέεται μέσ του εξυπη-
ρετητή ιστοσείδν Apache web server [AWS]. Το ασικό επίπεδο ασφάειας,
που φαίνεται αποδεκτό ια το συκεκριμένο πρτότυπο δεδομένης της εκα-
τάστασής του σε ένα ακαδημαϊκό περιάον, παρέεται με τη ρήση του
πρτοκόου Secure Sockets Layer (SSL) [FKK96], ενώ το οισμικό ανοιτού
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κώδικα openSSL [OSS] ρησιμοποιείται ια τη δημιουρία τν απαραίτητν
ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου X.509 [CCI88]. Σε μία εταιρική εκατάσταση,
α ήταν απαραίτητο να υποραφούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά από κάποια
Υπηρεσία Πιστοποίησης. Η ταυτοποίηση ρηστών και διαείριση συνόδν (ses-
sion) ρήστη παρέεται από το phpSecurePages [PSP], το οποίο στηρίζεται στο
σύστημα διαείρισης άσεν δεδομένν MySQL [SQL]. Για τη διεπαφή της υ-
πηρεσίας διαείρισης αρείν, ρησιμοποιήηκε το WebExplorer [WE], μετά
από σημαντικές παρεμάσεις στη ειτουρικότητά του ώστε να καύψει τις
ιδιαιτερότητες του συστήματος PLEIADES.

3.3.3 Το Υποσύστημα Διεπαφής Επικοιννιών CAP

Η ειτουρικότητα CISP είναι ένα ιδιαίτερο στοιείο του συστήματος PLEIADES
και παρέεται στους ASP μέσ του υποσυστήματος CAP. Το CAP παρέει ένα
σημείο αντααής πηροφορίας ώστε οι ASP να μπορούν να ρησιμοποιή-
σουν το PLEIADES ια τις υποοιστικές τους ανάκες. Η πηροφορία που
ανταάσσεται μεταξύ του PLEIADES και ενός ASP έει τη μορφή μηνυμάτν
XML. Δεδομένου ότι η αηεπίδραση ανάμεσα στο PLEIADES και έναν ASP
είναι διαδικασία κατά δέσμες (batch — processing), η συκεκριμένη διεπαφή
δεν διατηρεί κατάσταση (stateless), δηαδή δεν υπάρει μνήμη σε σέση με τις
ενέρειες που έουν ίνει. Η αντίεση φαίνεται με μία διεπαφή ραμμής εντο-
ών, η οποία διατηρεί μνήμη ια την κατάστασή της, όπς τρέν κατάοος,
μεταητές περιάοντος και επιστρεφόμενη τιμή από την τεευταία διερα-
σία. Κάε μήνυμα XML που μεταφέρεται μέσ του CAP περιαμάνει πήρη
στοιεία ταυτοποίησης ρήστη καώς και της ερασίας που απαιτείται να
εκτεεστεί. Οι απαντήσεις του CAP προς τον ASP είναι και αυτές μηνύματα
XML, και η μεταφορά τν μηνυμάτν XML ίνεται με ρήση του πρτοκό-
ου HTTP[FGM+99]. Το CAP, εκτός από το να προεί αιτήσεις παροής
υπηρεσίας προς το PFM, επίσης έει ευύνη ια την ταυτοποίηση ρηστών.
Οι απαντήσεις από το PFM προούνται προς τον ASP μέσ του CAP.

Το CAP υοποιείται σαν CGI script, και εκτεείται από τον ίδιο διακομιστή
ιστοσείδν Apache με το Web GUI. Έει ραφτεί σε C++ και ια την επε-
ξερασία μηνυμάτν XML ρησιμοποιείται το IBM XML4C [XML], το οποίο
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αποτεείται από το Apache Xerces C++ [XER] ια την επεξερασία XML και
το ΙΒΜ ICU [ICU] ια υποστήριξη διενών κδικοσείδν. Για την ταυτοποίηση
ρηστών, το CAP ανακτά τα στοιεία ρηστών από τη άση δεδομένν του
Web GUI.

<!ELEMENT filespace (userdata, cmd)>

<!ELEMENT userdata EMPTY>

<!ATTLIST userdata username CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST userdata password CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT cmd (mkdir | rmdir | mvdir | touchfile |

rmfile | mvfile | dir | cat | store)>

<!ELEMENT mkdir EMPTY>

<!ATTLIST mkdir dirname CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT rmdir EMPTY>

<!ATTLIST rmdir DIRNAME CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT dir EMPTY>

<!ATTLIST dir dirname CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT cat EMPTY>

<!ATTLIST cat filename CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT store (#PCDATA) >

<!ATTLIST store filename CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT rename EMPTY>

<!ATTLIST rename oldname CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST rename newname CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT rmfile EMPTY>

<!ATTLIST rmfile filename CDATA #REQUIRED>

Σήμα 3.4: DTD ια υπηρεσίες διαείρισης αρείν

3.3.4 Το Σύστημα Διαείρισης Υποσυστημάτν Διεπαφής
Χρήστη PFM

Το PFM σεδιάστηκε με στόο να υποστηρίξει ποαπά αρρώματα δια-
είρισης της διεπαφής ρήστη. Στο πρτότυπο του PLEIADES, υπάρουν δύο
υποσυστήματα — πεάτες ια το PFM, το Web GUI και το CAP. Τα αρρώμα-
τα διαείρισης της διεπαφής ρήστη έουν και την ευύνη της ταυτοποίησης
ρήστη, καώς ια διαφορετικά πρτόκοα ακοουούνται διαφορετικές δια-
δικασίες. Οι αιτήσεις παροής υπηρεσίας προς το PFM ίνονται με μηνυμάτν
XML, και η μορφή τν μηνυμάτν ορίζεται από ένα σύνοο Document Type
Definitions (DTD). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αιτήσεις ια υπηρεσία
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προούνται προς το επίπεδο PMT. Το PFM ειρίζεται τοπικά τις αιτήσεις ια
την υπηρεσία διαείρισης αρείν. Οι απαντήσεις στις αιτήσεις ια υπηρεσία
προούνται από το ενδιάμεσο επίπεδο μέσ του PFM και τν αρρμάτν
διαείρισης διεπαφών προς το ρήστη. Τα αρεία και η δομή αρείν που πα-
ρουσιάζονται στην υπηρεσία διαείρισης αρείν είναι πραματικά αρεία,
σε συκεκριμένο ώρο στο σύστημα αρείν του εξυπηρετητή του συστήματος
PLEIADES. Στο σήμα 3.4 παρουσιάζεται το DTD ια τις αιτήσεις προς την
υπηρεσία διαείρισης αρείν, ενώ το σήμα 3.5 παρουσιάζει ένα παράδει-
μα μίας τέτοιας αίτησης, ια δημιουρία ενός καταόου με όνομα “test”.
Το PFM είναι ραμμένο σε C++ και ια τη διαείριση τν μηνυμάτν XML,
ρησιμοποιείται η ιιοήκη IBM XML4C.

<?xml version="1.0" ?>

<!DOCTYPE filespace SYSTEM "filespace.dtd">

<filespace>

<userdata username="kpap" password="123" />

<cmd>

<mkdir dirname="test" />

</cmd>

</filespace>

Σήμα 3.5: Αίτηση ια δημιουρία καταόου με όνομα test

3.3.5 Το Ενδιάμεσο Επίπεδο PMT
Το ενδιάμεσο επίπεδο του συστήματος — PLEIADES Middle Tier, PMT — πα-
ρουσιάζει υπηρεσίες ενός ενικευμένου διαειριστή πόρν και ερασιών ώστε
το σύστημα PLEIADES να έει δυνατότητα να ενσματώσει ένα διαφορετικό
σύστημα διαείρισης πόρν από αυτό του πρτότυπου. Με άα όια, το
PMT επιτρέπει την αηεπίδραση ανάμεσα στο επίπεδο διεπαφής και το επί-
πεδο διαείρισης πόρν με ένα ορανμένο και διάφανο τρόπο. Οι υπηρεσίες
που παρέει το PMT περιαμάνουν υποοή ερασίας, παρακοούηση και
έεο διερασιών, και διαείριση τν υποοιστών του συστήματος.

Για κάε ερασία που υποάεται στο PMT, καταρείται αντίστοι-
η πηροφορία στη άση δεδομένν του συστήματος PLEIADES. Περιοδι-
κά, ίνεται έεος της κατάστασης όν τν ερασιών και ενημερώνεται
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η άση δεδομένν. Οι ερτήσεις ρήστη ια την κατάσταση της ερασίας
ικανοποιούνται με στοιεία από τη άση δεδομένν και όι άμεσα από το
RMT. Η πηροφορία παραμένει στη άση και μετά την οοκήρση της ερ-
ασίας, ια ιστορική, αποοιστική και στατιστική ρήση. Οι υπηρεσίες του
PMT έουν ραφτεί σε C++ και η επικοιννία με το RMT έει προσαρμοστεί
πάν στο σύστημα Condor που ρησιμοποιείται στο πρτότυπο PLEIADES,
ενώ ια τη διαείριση XML ρησιμοποιείται η ιιοήκη IBM XML4C. Η άση
δεδομένν είναι κοινή με το σύστημα διεπαφής ρήστη, και υοποιείται στο
σύστημα διαείρισης άσεν δεδομένν MySQL.

3.3.6 Το Επίπεδο Διαείρισης Πόρν RMT

Το πρτότυπο σύστημα PLEIADES ρησιμοποιεί το σύστημα διαείρισης πόρν
Condor [CRM, BL99, LBRT97] που έει δημιουρηεί από το Πανεπιστήμιο
Wisconsin — Madison. Ένα από τα πιο εκυστικά αρακτηριστικά του συ-
στήματος Condor είναι η δυνατότητά του να δημιουρεί αποδοτικές υποοι-
στικές συστάδες από ένα σύνοο διαέσιμν μηανών. Επίσης, το Condor δεν
απαιτεί Network File System (NFS) μεταξύ τν κόμν ια να ειτουρήσει.
Το Condor εκτός από την εκτέεση σειριακών εφαρμοών στα μηανήματα
επιτρέπει εκτέεση παράην/κατανεμημένν προραμμάτν ασισμένν
στις ιιοήκες περάσματος μηνύματος PVM [GBD+94] και MPI [GLS94]. Η
εάιστη απαίτηση ια ένα σταμό ερασίας να ίνει μέος στο σύστημα
PLEIADES είναι η εκατάσταση του συστήματος Condor, με κατάηες ρυ-
μίσεις που παρέονται.

Το Condor παρέει υπηρεσίες ια υποοή, παρακοούηση και έεο
σειριακών ή παράην εφαρμοών. Για να οριστεί το κατάηο περιά-
ον εκτέεσης, δηαδή ο αριμός τν επεξεραστών και η πατφόρμα τους,
ρησιμοποιείται ένα ειδικό αρείο υποοής ερασίας. Το αρείο αυτό περι-
ράφει όες τις παραμέτρους που ρειάζεται να νρίζει το Condor ώστε να
διαειριστεί και να προραμματίσει σστά τη συκεκριμένη ερασία. Το Con-
dor, ασισμένο στο παραπάν αρείο περιραφής ερασίας και την πηροφο-
ρία που συντηρεί ια τους διαέσιμους σε αυτό πόρους, εκτεεί ένα πούποκο
αόριμο ταιριάσματος ώστε να κάνει τη έτιστη ανάεση [RLS00, RLS98].
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3.4 Ειδικές απαιτήσεις ια εκτέεση στο PLEIADES

Μία εφαρμοή ρήστη ια να εκτεεστεί στο σύστημα PLEIADES, πρέπει
να άει υπ’ όψη ορισμένες οδηίες. Αυτές οι οδηίες εφαρμόζονται κύρια
στη ρήση του PLEIADES ια την εκτέεση παράην/κατανεμημένν ερ-
ασιών. Μία σειριακή εφαρμοή μπορεί να εκτεεστεί στο PLEIADES ρίς
σημαντικές ααές εκτός από την πιανή δημιουρία νέν εκτεέσιμν, ρη-
σιμοποιώντας την υπηρεσία διαμεταώττισης(Cross Compile), ια την εκμε-
τάευση τν διάφορν τύπν μηανών που είναι διαέσιμοι. Οι επτομερείς
απαιτήσεις από παράηες/κατανεμημένες εφαρμοές περιράφονται στο
“PLEIADES Ready Requirements” που είναι διαέσιμο από την ιστοσείδα του
συστήματος PLEIADES ώστε νέοι ρήστες να εκμεταευτούν αποδοτικά το
σύστημα.

Για παράηη/κατανεμημένη επεξερασία, το προραμματιστικό μοντέο
που ταιριάζει περισσότερο στο σύστημα PLEIADES είναι το παράδειμα κυρί-
ου/εράτη (master/worker). Δεδομένης της υποκείμενης υποστήριξης του Re-
source Management Tier από το σύστημα Condor, η προτιμώμενη ιιοήκη
μεταφοράς μηνυμάτν είναι το PVM [GBD+94]. Αυτή η επιοή πρτοκόου
μεταφοράς μηνυμάτν ίνεται κυρίς ό της εενούς ικανότητας του PVM
να αντιμετπίσει την απρόσμενη ή προραμματισμένη απώεια κάποιν από
τους κόμους — εράτες που είναι μέρος της εικονικής συστάδας που ρησιμο-
ποιείται. Φυσικά, η προσήκη νέν επεξεραστών σε μία ήδη ενερή συστάδα
υποοιστών είναι σημαντική ι αυτό τον τύπο εφαρμοών, και δεδομένου ότι
το PVM υποστηρίζει πήρς αυτό το αρακτηριστικό, δίνει επιπέον πεονε-
κτήματα ια την επιοή του. Στην πράξη, όταν η κύρια διαδικασία (master)
ζητά ένα νέο μηάνημα, το Resource Management Tier ενεροποιείται εμόι-
μα στην αίτηση αυτή και προσπαεί να εντοπίσει ένα διαέσιμο μηάνημα
ια να ρησιμοποιηεί με την συκεκριμένη εικονική μηανή PVM. Η κύρια
διαδικασία, που ορίζεται από το ρήστη, είναι υπεύυνη ια την υοποίηση
σημάτν check — pointing ώστε να επιτύει ένα συκεκριμένο αμό ανο-
ής σε σφάματα οποτεδήποτε κάποιοι από τους κόμους ερασίας άνονται
ό δυσειτουρίας του μηανήματος ή του δικτύου, ή ό της απαίτη-
σης του ιδιοκτήτη να ρησιμοποιήσει το μηάνημά του. Επιπρόσετα, η κύρια



3.5. Μεέτες Περίπτσης Χρήσης του PLEIADES 55

ερασία πρέπει περιοδικά να παρακοουεί μηνύματα ια τη διαεσιμότητα
νέν κόμν που μπορούν να προστεούν στην τρέουσα εικονική συστάδα.
Φυσικά, είναι σαφές ότι ο κώδικας της διαδικασίας εράτη πρέπει να μετα-
ττιστεί σε διάφορες πατφόρμες ώστε να μπορεί να ρησιμοποιηεί σε όσο
το δυνατό περισσότερες μηανές μπορεί να διαέσει το σύστημα PLEIADES.

Πρέπει να τονιστεί ότι, σε αντίεση με την περίπτση του ασισμένου σε
τοπικό δίκτυο NOW, οι ικανότητες ανοής σφαμάτν της κύριας διαδικασί-
ας είναι εξαιρετικά σημαντικές στην περίπτση εφαρμοών στο PLEIADES,
καώς η σύσταση της δυνητικής εικονικής μηανής μπορεί να αάξει οποιαδή-
ποτε στιμή με προσήκες και αφαιρέσεις μηανών από τους πόρους που είναι
διαέσιμοι στο PLEIADES. Η σημασία της κύριας διαδικασίας και οι ακραίες
συνέπειες της απώειας της, δημιουρούν την ανάκη ενός μικρού συνόου
αφιερμένν μηανημάτν ια το PLEIADES, ια να φιοξενούν τις κύριες
διαδικασίες τν εφαρμοών, ώστε να υπάρει ο έεος και η ασφάεια που
απαιτείται. Επίσης, μία κύρια διαδικασία στο παράδειμα κυρίου/εράτη δεν
άζει μεάο υποοιστικό φόρτο στη μηανή όπου εκτεείται, με αποτέε-
σμα να μπορούν να φιοξενούνται αρκετές κύριες διαδικασίες σε ένα μόνο
μηάνημα ρίς σημαντική επίδραση στις συνοικές επιδόσεις της κατανεμη-
μένης εφαρμοής.

3.5 Μεέτες Περίπτσης Χρήσης του PLEIADES

3.5.1 Μεέτη Περίπτσης iNOW
Το σύστημα PLEIADES ρησιμοποιήηκε ια την επίυση ενός τυπικού συ-
στήματος ανάεσης πηρώματος αεροπορικής εταιρίας με ικανοποιητικά α-
ποτεέσματα. Το εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών1 έει εκτεταμένη
εμπειρία στη ρήση ενός NOW ασισμένου σε τοπικό δίκτυο ια την επίυση
συνδυαστικών προημάτν με έμφαση σε προήματα ρονοπροραμματι-
σμού [HE96, ASTW00, AGH+98, GAH98a, GAH98b]. Για να δοκιμαστεί το
περιάον και η υποοιστική υποδομή του PLEIADES, ρησιμοποιήηκε η

1Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών — Computer Systems Laboratory: http://www.
csl.ece.upatras.gr

http://www.csl.ece.upatras.gr
http://www.csl.ece.upatras.gr
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διαδικασία παραής ζευαριών (pairing generation) μιας εφαρμοής τυπι-
κής αεροπορικής εταιρίας [HE96].

Σε αυτή την περίπτση, τα παράηα ήματα περιαμάνουν μία πα-
ράηη διαδικασία αναζήτησης ια την παραή νέν ταξιδιών τα οποία
ικανοποιούν ένα μεάο σύνοο κανόνν και κανονισμών. Αυτό είναι το πιο
ρονοόρο ήμα στη συνοική διαδικασία καταναώνοντας μέρι και 80%
του υποοιστικού ρόνου που απαιτείται ια το πήρες σύστημα. Οι υπο-
οισμοί που υπεισέρονται στη διαδικασία παραής είναι τέτοιοι, ώστε
κάε κόμος ερασίας ρειάζεται να επικοιννήσει μόνο με την κύρια διαδι-
κασία ια να άει μεμονμένη ερασία προς εκτέεση και κατόπιν να επι-
στρέψει νόμιμα ταξίδια ια περαιτέρ επεξερασία και ετιστοποίηση. Αυτή
η εφαρμοή ικανοποιεί πήρς τις ασικές απαιτήσεις ια αποδοτική πα-
ράηη/κατανεμημένη επεξερασία, η οποία μπορεί να παρουσιαστεί σαν
διαδικασίες με μεάα ανεξάρτητα υποοιστικά συστατικά και μικρά μεσο-
διαστήματα αντααής πηροφορίας μεταξύ της κύριας διαδικασίας με τις
διαδικασίες ερατών.

Η διαδικασία παραής ταξιδιών περιαμάνει μία ακοουία ημάτν
αναζήτησης κατά άος (depth — first search) τα οποία μπορούν να εκτε-
εστούν παράηα. Οι κόμοι της δομής αναζήτησης είναι ασικά σύνοα
ενερειών οι οποίες, όταν συνδέονται με άση ένα σύνοο κανόνν και κανονι-
σμών, δημιουρούν νόμιμα ταξίδια ια το πήρμα της αεροπορικής εταιρίας.
Στην εφαρμοή ρονοπροραμματισμού πηρώματος, κάε ασικό σύνοο ε-
νερειών που πρόκειται να συνδεεί περιαμάνει ένα σύνοο πτητικών σκε-
ών όπου ένα πτητικό σκέος ορίζεται σαν ένα αδιαίρετο τμήμα ερασίας
με μοναδική αναώρηση και μοναδικό προορισμό σετιζόμενο με αυτά. Για
την παράηη/κατανεμημένη έκδοση του τμήματος της παραής ταξιδιών
αυτής της εφαρμοής, είναι δυνατή η επίτευξη σεδόν έτιστης επιτάυνσης
στην περίπτση του περιάοντος NOW [GAH98b].

Στο πρτότυπο περιάον του συστήματος PLEIADES, που περιαμάνει
κυρίς αφοσιμένους υποοιστές συνδεδεμένους με ένα ενδοπανεπιστημια-
κό δίκτυο υψηής ταύτητας, η παρατηρούμενη απώεια στην απόδοση από
το [GAH98b] ήταν περίπου στο 1%. Αυτό οφείεται κυρίς στο εονός ότι οι
καυστερήσεις ό δικτύου ια τη συκεκριμένη εφαρμοή κατά μεάο α-
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μό επικαύπτονται με φέιμο υποοιστικό φόρτο καώς η εφαρμοή είναι
εξαιρετικά παραηοποιήσιμη από τη φύση της και ταυτόρονα μπορεί να
εκτεεστεί με ασύρονο τρόπο. Τα παραπάν αρακτηριστικά την κάνουν
μία από τις πιο κατάηες εφαρμοές ια το σύστημα PLEIADES.

3.5.2 Μεέτη Περίπτσης CISP

Για να δοκιμαστεί η ειτουρία CISP του PLEIADES, που απαιτεί ένα άο
σύστημα οισμικού να εέει με αποδοτικό τρόπο το PLEIADES, δημιουρ-
ήηκε μία πρτότυπη διεπαφή ια εφαρμοή ρονοπροραμματισμού μέσης
εκπαίδευσης. Η συκεκριμένη εφαρμοή ήταν διαέσιμη και σε κοινή ρήση στο
Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών [BDH97]. Υποέτουμε ότι ο διαειρι-
στής του ASP εκ τν προτέρν ορανώνει καταόους στο ώρο αρείν του
PLEIADES ια ρήση από διάφορες εφαρμοές ASP. Οι προεκατεστημένες
εφαρμοές πέον μπορούν να ρησιμοποιηούν από κανονικούς ρήστες του
συστήματος ASP. Να σημειεί ότι οι κανονικοί ρήστες του ASP δεν αντι-
αμάνονται ότι το σύστημα PLEIADES εμπέκεται στη διαδικασία και ότι οι
δικοί του πόροι είναι αυτοί που παρέουν τις ύσεις στα προήματά τους. Για
κάε αίτηση ρήστη ια επίυση προήματος ρονοπροραμματισμού, ο εξυ-
πηρετητής του ASP δημιουρεί το κατάηο μήνυμα XML και το αποστέει
στο PLEIADES CISP Access Point. Μετά την επισήμανση της οοκήρσης, ο
εξυπηρετητής του ASP ζητάει το παραέν αποτέεσμα, το οποίο μεταφέρεται
ενσματμένο σε ένα μήνυμα διαμορφμένο σαν κείμενο XML. Τότε, ο ASP
μεταφράζει την έξοδο σε μία τυπική μορφή ροοίου προράμματος.

Για τον εξυπηρετητή του ASP, μία διεπαφή ρήστη δημιουρήηκε σαν ε-
φαρμοή ιστού (web application) με ρήση της τενοοίας Active Server Pages
της Microsoft [MS]. Ο εξυπηρετητής ιστού που ρησιμοποιήηκε είναι ο Inter-
net Information Server της Microsoft. Για τη διαείριση κειμένν XML στον
ASP ρησιμοποιήηκε το συστατικό MSXML της Microsoft ενώ ια τη μετα-
φορά δεδομένν πάν από το πρτόκοο HTTP [FGM+99] ρησιμοποιήηκε
το Inet της Microsoft.
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3.6 Συμπεράσματα

Σε αυτό το κεφάαιο παρουσιάστηκε το σύστημα PLEIADES ια τη δημιουρ-
ία εικονικών συστάδν υποοιστών που εκμεταεύεται την ύπαρξη υψηής
απόδοσης διασυνδετικών δικτύν μεταξύ τν περισσότερν πανεπιστημίν και
ερευνητικών ιδρυμάτν στην Εάδα. Το PLEIADES ρησιμοποιεί την ευκο-
ία και ομοιομορφία του διαδικτύου ώστε να ενεροποιήσει με τρόπο εφικτό
και παραικό το διαμοιρασμό πόρν μεταξύ διαφορετικών ακαδημαϊκών
ιδρυμάτν, ερευνητικών ομάδν και ερευνητικών κέντρν. Η απόδοση τν ει-
κονικών συστάδν εμφανίστηκε συκρίσιμη με συστάδες υποοιστών ασι-
σμένες σε τοπικό δίκτυο (LAN), όταν το δίκτυο δεν είναι υπερφορτμένο και
οι εφαρμοές μπορούν να εκτεεστούν με παράηο/κατανεμημένο τρόπο.

Επιπρόσετα, εξετάστηκε η πιανότητα το σύστημα PLEIADES να ρησι-
μοποιηεί ια την εκτέεση τυπικών σειριακών εφαρμοών που ρειάζονται
υποοιστικούς πόρους, και υποάονται είτε από έναν ASP είτε από ένα
πραματικό ρήστη. Η ρήση της XML ια την αντααή της απαραίτη-
της πηροφορίας ανάμεσα στους ASP και το PLEIADES, καώς και μεταξύ
τν εστερικών συστημάτν του PLEIADES, δίνει επιπέον ευειξία και ανε-
ξαρτησία τν συστατικών του σεδιασμού. Το PMT επιτρέπει στο σύστημα
να ενσματώσει νέα συστήματα διαείρισης πόρν όπς αυτά εμφανίζονται
διαέσιμα, ρίς να απαιτούνται ααές στο PFT.

Η ειδική φύση τν προσφερόμενν υποοιστών που ρησιμοποιούνται σε
απομακρυσμένα μηανήματα, όπου ο ιδιοκτήτης του κάε υποοιστή μπο-
ρεί να ανακτήσει την πήρη ρήση του μηανήματος σε οποιαδήποτε στιμή,
απαιτεί τη ρήση μίας ιιοήκης μεταφοράς μηνυμάτν η οποία επιτρέπει
τέτοιο εονός να συμεί ρίς σημαντική απώεια υποοιστικού έρου. Ε-
πιπρόσετα, πρέπει να εξασφαίζεται ότι όταν ένα μηάνημα ανακτάται από
τον ιδιοκτήτη του, οι υπόοιπες συνεραζόμενες διαδικασίες που εκτεούνται
στους υπόοιπους υποοιστές της εικονικής συστάδας δε α παρασυρούν
σε ανεπιτυή τερματισμό. Για τον τρινό διαειριστή πόρν του PLEIADES,
αυτό το εονός οδηεί στην ρήση της ιιοήκης μεταφοράς μηνυμάτν
PVM ια τη δημιουρία παράην/κατανεμημένν εφαρμοών, παρόο που
εφαρμοές ασισμένες σε MPI δίνουν καύτερα αποτεέσματα όταν στη συ-
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στάδα περιαμάνονται και ειδικά συστήματα πουεπεξεραστών.
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Κεφάαιο 4

Παροή Εφαρμοών
Χρονοπροραμματισμού σαν
Υπηρεσία: Το παίσιο SchedSP

4.1 Εισαή
Σε αυτό το κεφάαιο παρουσιάζεται το SchedSP1 [GAH05b, GH02, GBH03a,
GBH03b], μία πατφόρμα ια τη δημιουρία και παροή επιστημονικών εφαρ-
μοών με έμφαση σε εφαρμοές ρονοπροραμματισμού σαν υπηρεσίες δια-
δικτύου. To SchedSP στοεύει στη δημιουρία ενός παισίου που διευκούνει
τη δημιουρία εξειδικευμένν προραμμάτν — πεατών ια τις διεπαφές ει-
σόδου, εξόδου και εέου τν διάφορν εφαρμοών ρονοπροραμματισμού.
Οι ασικές σεδιαστικές επιοές που διέπουν την αριτεκτονική του SchedSP
πηάζουν από την απαίτηση να παρέονται στον δημιουρό εφαρμοών υ-
πηρεσίες αντίστοιες με αυτές ενός συματικού ειτουρικού συστήματος. Οι
υπηρεσίες ειτουρικού που ερήηκαν απαραίτητες ια το SchedSP είναι
αυτές της διαείρισης αρείν καώς και διαείρισης διερασιών, όπου ακο-
ουείται το παράδειμα της κατά δέσμες επεξερασίας (batch processing) με
ρήση ενός υποοιστικού πέματος. Οι ασικές αυτές υπηρεσίες, επανα-
ρησιμοποιήσιμες σε επίπεδο πατφόρμας, υποστηρίζονται από ένα σύνοο

1SchedSP: Scheduling Service Provider



62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παροή Εφαρμοών Χρονοπροραμματισμού σαν

Υπηρεσία: Το παίσιο SchedSP

άν υπηρεσιών ια πιστοποίηση ταυτότητας ρηστών, έεο πρόσασης
σε πόρους, ασφάεια, διεπαφή με σύστημα πέματος καώς και υπηρεσί-
ες ειδικά ια ρονοπροραμματισμό. Το SchedSP διαειρίζεται το έρο της
προετοιμασίας και εκτέεσης τν απαραίτητν διερασιών και επιτρέπει στο
δημιουρό εφαρμοών να επικεντρεί στην διεπαφή και τις ανάκες της ε-
φαρμοής του και όι στις ιδιαιτερότητες μίας διαδικτυακής εφαρμοής, τις
οποίες ιδιαιτερότητες ανααμάνει η πατφόρμα με επαναρησιμοποιήσιμα
μέρη. Οι εφαρμοές που παράονται με αυτό τον τρόπο είναι αντανιστι-
κές σε όους τους τομείς με τοπικά εκτεούμενες εφαρμοές. Στο κεφάαιο
αυτό παρουσιάζονται ο σεδιασμός και η υοποίηση της αριτεκτονικής του
παισίου SchedSP. Επιπρόσετα, παρουσιάζεται η μεοδοοία με την οποία
δημιουρήηκαν περιπτώσεις ρήσης του παισίου SchedSP σε συκεκριμένα
πεδία εφαρμοών.

4.2 Παροείς Εφαρμοών σαν Υπηρεσίες
Ο Πάροος Εφαρμοών σαν Υπηρεσίες (Application Service Provider) είναι
ένας ορανισμός που παρέει εφαρμοές σαν υπηρεσίες από το διαδίκτυο,
συνής με μηνιαίο, ετήσιο ή ανά ρήση δομημένο μοντέο ρέσης. Το υπο-
οιστικό μοντέο ASP συνά ορίζεται σαν μία μορφή επιεκτικής εξτερίκευ-
σης διαδικασιών (outsourcing), όπου ένας τρίτος ορανισμός ενοικιάζει ενικά
διαέσιμο εμπορικό οισμικό και σετικές υπηρεσίες2 (σε. 197 — [BT00]). Η
εξέιξη του μοντέου ASP πού σύντομα έδειξε ότι διαφορετικοί τύποι εφαρ-
μοών έουν διαφορετικές ανάκες σε όρους σεδιασμού και υποδομής. Έτσι
προέκυψαν ειδικοί τύποι παρόν υπηρεσιών, συοικά αναφερόμενοι σαν
xSP, όπου το ράμμα x δηώνει την ειδίκευση του παρόου. Τέτοιοι πάρο-
οι περιαμάνουν Βάσεις δεδομένν, Διαείριση, Ασφάεια, Αποηκευτικό
ώρο, Υποοιστική Υποδομή και άους.

Η ποιότητα της υπηρεσίας που παρέεται από έναν ASP στους πεάτες
του περιράφεται σε ένα κείμενο που έεται συμόαιο επιπέδου υπηρεσίας
(Service Level Agreement — SLA). Αυτό το κείμενο ορίζει διάφορες ευήσεις

2‘a form of selective outsourcing where a third—party organization rents generally available
packaged software and related services’ (σε. 197 — [BT00]).
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ια το επίπεδο κατώτερν ορίν ειρότερης και μέσης επίδοσης σε όρους με-
τρήσιμν απόψεν ποιότητας τν παρεόμενν υπηρεσιών περιαμάνοντας
τη διαεσιμότητα τν εφαρμοών και ρόνν απόκρισης σε συκεκριμένες ε-
νέρειες ρήστη. Ορισμένα άα μέτρα ειδικά ια κάε εφαρμοή μπορούν
να οριστούν και να περιηφούν στο SLA, περιαμάνοντας και διαεσιμότη-
τα σε αποηκευτικό ώρο όταν παρέεται διαείριση αρείν ή άσεν δε-
δομένν. Η διαεσιμότητα εφαρμοών είναι δύσκοο να προεφεί, καώς
εξαρτάται από την αξιοπιστία του πηροφοριακού και του δικτυακού εξοπι-
σμού, της στρατηικής πεοναζόντν πόρν (redundancy) και την ποιότητα
του οισμικού που ρησιμοποιείται. Οι ρόνοι απόκρισης σε ενέρειες ρη-
στών από την άη είναι άμεσα σετιζόμενοι με την άποψη του ρήστη ια
την αποδοτικότητα της εφαρμοής και είναι άμεσα εξαρτημένοι από τη δια-
έσιμη υποοιστική ισύ και ικανότητα κιμάκσης τν υπηρεσιών και της
δικτυακής υποδομής του ASP. Ο σεδιασμός αυτών τν δύο απόψεν πρέπει
να παρέει κατάηα περιώρια ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ενός
οικού αριμού ταυτόρονν ρηστών.

Μια ειδική περίπτση παρόου υπηρεσιών που μας ενδιαφέρει σε αυτό το
κεφάαιο είναι ο CISP, του οποίου το έρο είναι να παρέει υποοιστική
υποδομή σαν διαδικτυακή υπηρεσία. Η υποοιστική υποδομή, με πρόσετη
υποστήριξη από το κατάηο οισμικό δημιουρίας πέματος, εξυπηρετεί
την εκτέεση τόσο τυπικών σειριακών όσο και παράην/ κατανεμημένν
εφαρμοών. Ο διαειριστής πόρν Condor (Condor Resource Manager) [CRM],
το LSF της Platform Computing [PC] και ενδιάμεσα οισμικά ια δημιουρί-
α πέματος [KF98, FK03] μπορούν να ρησιμοποιηούν ια την οράνση
τν υποοιστικών πόρν του CISP. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο CISP
παρέει μία διεπαφή τύπου απομακρυσμένης κήσης διαδικασίας (remote pro-
cedure call) παρόμοια με την σειρά πρτοκόν υπηρεσιών ιστού προς τους
πεάτες του [WSA]. Μία τέτοια διεπαφή επιτρέπει σε έναν ASP να ρησι-
μοποιήσει τους πόρους του CISP ώστε να αποκτήσει πρόσαση σε πρόσετη
υποοιστική ισύ ια το υποοιστικά απαιτητικό μέρος τν εφαρμοών
του. Η ιδέα σκιαραφείται στο σήμα 4.1, όπου ένας ASP ρησιμοποιεί τους
υποοιστικούς πόρους ενός CISP ια να ανταπεξέει στο φόρτο ερασίας,
επιπρόσετα από τους δικούς του ιδιόκτητους πόρους.
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Τα πεονεκτήματα του CISP είναι κυρίς οραντικά καώς παρέει ένα
οικό μηανισμό ια τη διαείριση του κινδύνου και τη μείση της αρικής
επένδυσης του ASP. Δεδομένου ότι οι πόροι του CISP μοιράζονται ανάμεσα
σε διαφορετικούς ASP, όα τα εμπεκόμενα μέρη φαίνονται να επφεούνται
από μία τέτοια διαμόρφση. Φυσικά, τα SLA που περιράφουν τις σέσεις
ανάμεσα στους ASP και τον CISP πρέπει να παρέουν τη δυνατότητα στον
ASP να παρέει με τη σειρά του επφεή SLA με τους δικούς του τεικούς
ρήστες — πεάτες. Ένα άο πιανό σήμα είναι ένας ASP να ορανεί
εστερικά με άση το μοντέο CISP, ώστε να επφεείται εμπορικά από την
περίσσεια ανενερής υποοιστικής ισύος.

Το σύστημα PLEIADES, που περιράφεται στο κεφάαιο 3 και έει α-
ναπτυεί από το Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών, αποτεεί ένα πρ-
τότυπο σύστημα CISP ια την οράνση υποοιστικών πόρν σε πέμα και
παροή τους σαν υποοιστική υπηρεσία. Το σύστημα PLEIADES [KPGH02b,
KPGH02a] επιτρέπει την πρόσαση και ρήση σε ένα σύνοο πόρν πέ-
ματος που ορανώνονται από το Διαειριστή Πόρν Condor [CRM, BL99,
LBRT97] μέσα από έναν τύπο διεπαφής ‘XML πρτοκόου πάν από μηνύ-
ματα HTTP’. Επιπρόσετα στη διεπαφή μηνυμάτν, μία διεπαφή ρήστη υ-
οποιημένη σαν εφαρμοή ιστού επιτρέπει την απευείας αηεπίδραση τν
ρηστών με το σύστημα. Η ασική ειτουρικότητα του PLEIADES ονομάζε-
ται iNOW και επιτρέπει την δημιουρία υποοιστικών συστάδν ασισμένν
στο Διαδίκτυο ια την εκτέεση συκεκριμένν ερασιών. Οι υπηρεσίες που
προσφέρονται από το PLEIADES φαίνονται στο σήμα 3.2 και περιαμάνουν
υποοή ερασιών, παρακοούηση, έεο ερασιών και εικονικό αποηκευ-
τικό ώρο αρείν τα οποία ρησιμοποιούνται ια σκοπούς εισόδου εξόδου. Το
PLEIADES επίσης παρέει μία υπηρεσία διαμεταώττισης (Cross Compile), η
οποία ρησιμοποιεί μηανήματα διάφορν αριτεκτονικών και ειτουρικών
συστημάτν ώστε να παράει τα αντίστοια εκτεέσιμα ια κάε διαέσιμη
πατφόρμα.
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Σήμα 4.1: Η ιδέα του Παρόου Υποοιστικής Υποδομής σαν Υπηρεσία

4.3 Εφαρμοές Χρονοπροραμματισμού
Ο σκοπός μίας εφαρμοής ρονοπροραμματισμού είναι η ανάεση ενός συ-
νόου πόρν σε ένα σύνοο ερασιών ώστε να παραεί ένα εφικτό, δίκαιο
και αποδοτικό πρόραμμα ερασίας. Υπάρουν αρκετά είδη εφαρμοών ρο-
νοπροραμματισμού, ια τα οποία κανείς μπορεί να ανατρέξει στο [EJK+04].
Οι εφαρμοές ρονοπροραμματισμού πρέπει να ικανοποιήσουν ένα σύνοο
κανόνν νομιμότητας και άν κανονισμών καώς προσπαούν να ρουν τη
έτιστη ανάεση πόρν σε ερασίες. Παράδειμα, σε προήματα ροοί-
ν προραμμάτν, κανόνες προερόμενοι από διδάσκοντες, αίουσες διδασκα-
ίας και ομάδες μαητών πρέπει να ηφούν υπ’ όψη ώστε να παραεί ένα
εφικτό πρόραμμα. Επιπρόσετα πρέπει να ηφούν υπ’ όψη ρονικοί περιο-
ρισμοί, που επιάουν συκεκριμένη ρονική σειρά ανάμεσα στις ερασίες,
όπς ώρες εραστηρίν να ακοουούν τις ώρες του αντίστοιου μαήματος
και να διεξάονται μέσα στην ίδια μέρα.

Οι εφαρμοές ρονοπροραμματισμού που εμπέκουν ανρώπινους πόρους
είναι ακόμη περισσότερο περιορισμένοι όσον αφορά διάφορους κανόνες και
κανονισμούς που πρέπει να ικανοποιούνται και ρησιμοποιούνται καημερινά
σε διάφορους ορανισμούς και εταιρίες. Η ευρεία ρήση τέτοιν εφαρμοών
ρονοπροραμματισμού πηάζει από το εονός ότι υπάρουν σημαντικά
πεονεκτήματα που παράονται τόσο από την ετίση της ποιότητας τν
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σημάτν ερασίας τν υπαήν όσο και από την εαιστοποίηση τν α-
παιτούμενν ρών ερασίας ια την επίτευξη τν ερασιών. Ακριό οισμικό
ετιστοποίησης με σημαντικές υποοιστικές απαιτήσεις συνής αποτεεί
το ασικό συστατικό εφαρμοών ρονοπροραμματισμού, κυρίς επειδή τα
προήματα ρονοπροραμματισμού μοντεοποιούνται σαν μεάης κίμα-
κας προήματα ετιστοποίησης μικτού ακέραιου προραμματισμού. Ακόμη
και οι αποποιήσεις τν παραπάν προημάτν σε 0—1 set covering ή 0—1
set partitioning εξακοουούν να ανήκουν στην κατηορία τν NP—hard προ-
ημάτν.

Δεδομένου ότι οι εφαρμοές ρονοπροραμματισμού δεν ρησιμοποιούν-
ται διαρκώς αά μόνο σε τακτά διαστήματα, δημιουρείται μία αρνητική
αρική εικόνα ια την απαιτούμενη επένδυση. Μία μικρού ή μεσαίου μεέους
επιείρηση α είε πρόημα να δικαιοοήσει τον ακριό εξοπισμό και ο-
ισμικό που απαιτείται να μένει ανενερός μεταξύ τν περιόδν ρονοπρο-
ραμματισμού, παρά το εονός ότι η συνοική επίδοση της επιείρησης α
μπορούσε να ετιεί. Μία πιανή εναακτική προσέιση σε αυτή την πε-
ρίπτση μπορεί να περιάει την εξτερίκευση της υπηρεσίας ρονοπροραμ-
ματισμού σε εξτερικό ορανισμό ASP, δεδομένου ότι παρέεται ευημένη
ασφάεια δεδομένν και διαεσιμότητα υπηρεσίας. Μία τέτοια προσέιση
έει τη δυνατότητα δραστικής μείσης κόστους σε συνδυασμό με δραστική
αύξηση της ποιότητας της υπηρεσίας από άποψη δυνατότητας εξεύρεσης κα-
ύτερν ύσεν σε μικρότερο ρονικό διάστημα. Η επιείρηση δεν είναι α-
παραίτητο να συντηρεί πούποκο και υπορησιμοποιούμενο υποοιστικό
εξοπισμό και εφαρμοές.

Ένα σεδιαστικό μοτίο (design pattern) που ακοουείται συνά από σε-
διαστές εφαρμοών ρονοπροραμματισμού παρουσιάζεται στο σήμα 4.2.
Αρικά, μία φάση προεπεξερασίας μειώνει το μέεος του προήματος ρη-
σιμοποιώντας νώση πεδίου, προηούμενες ύσεις και απή οική επαή
ασισμένη στα αρακτηριστικά τν πόρν. Το πρόημα συνής μπορεί να
αποσυντεεί σε οικά υπόπροήματα άση κάποιν κριτηρίν. Αυτά τα υ-
πόπροήματα επιύονται με ρήση διάφορν αόριμν, οι οποίοι στην
πραματικότητα επανααμάνονται και παράουν εναακτικές ύσεις προ-
σπαώντας να ετιώσουν την ύση του κάε υπόπροήματος. Αυτή η δια-
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δικασία καύπτει μία ευρεία σειρά διαδικασιών επίυσης προημάτν από
μαηματικές μεόδους ραμμικού και ακέραιου προραμματισμού μέρι ευ-
ρετικές (heuristics) και μέτα—ευρετικές (meta—heuristics) μεόδους. Όες οι
μέοδοι απαιτούν ένα συστατικό που περιράφει πήρς τους κανόνες και
κανονισμούς που πρέπει να ικανοποιούνται στο παραόμενο πρόραμμα, και
ενερεί σαν ο κύριος οδηός στη διαδικασία της απόρριψης ανέφικτν ενα-
ακτικών ύσεν. Ένα άο απαιτούμενο συστατικό είναι αυτό που παρέει
κοστοόηση ια την κάε εναακτική ύση. Ο υποοισμός αυτού του
κόστους είναι συνά πούποκος και συνής μη ραμμικός. Σε κάε ήμα
ετιστοποίησης, επιέεται το καύτερο εφικτό σήμα ανάεσης ερασιών
σε πόρους που ικανοποιεί καοικούς περιορισμούς ρητικότητας, συνέειας
και διαεσιμότητας. Κατόπιν, ένα ήμα τεικής επεξερασίας (postprocessing)
συνδυάζει τις ύσεις τν υπόπροημάτν και ετιώνει την συνοική ύση
με ρήση στρατηικών τοπικής ετιστοποίησης.

Ένα σημαντικό αρακτηριστικό τν εφαρμοών ρονοπροραμματισμού
είναι η ρήση περισσότερν από έναν αόριμν και μεόδν ια επίυση
ενός συκεκριμένου προήματος [AHKW98]. Συνής υπάρει ένα συστατικό
που ενερεί σαν μαέστρος ορήστρας και διευύνει τις διαέσιμες μεόδους ε-
πίυσης, ασισμένος σε ανάδραση που αμάνει από τους επιυτές που έουν
ρησιμοποιηεί σε προηούμενες επαναήψεις της διαδικασίας επίυσης. Η
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εμπειρία ειδικών από διάφορα συστήματα ρονοπροραμματισμού δείνει ότι
δεν είναι δυνατό να προεφεί ότι μία μεοδοοία επίυσης μπορεί να πα-
ρέει το έτιστο αποτέεσμα ια όες τις περιπτώσεις του προήματος. Ε-
πομένς, οι δημιουροί εφαρμοών ρονοπροραμματισμού δημιουρούν ένα
σύνοο εραείν, τα οποία όταν διασυνδεούν κατάηα είναι δυνατό να
δημιουρήσουν μία εφαρμοή η οποία έει τη δυνατότητα να ύσει αποδοτικά
όες τις περιπτώσεις ενός προήματος. Αυτή η προσέιση επιτρέπει στους
ρήστες να επιέξουν την στρατηική επίυσης που ταιριάζει καύτερα στο
πρόημά τους.

4.4 Το παίσιο SchedSP
Η δημιουρία εφαρμοών που παρέονται από το διαδίκτυο σαν υπηρεσίες εμ-
πέκει από τη μία το σεδιασμό και υοποίηση μίας κοινής ειτουρικότητας
και από την άη, δημιουρία ειτουρικότητας που αφορά το κάε εξειδικευ-
μένο πεδίο εφαρμοής ξεριστά. Όταν οι εφαρμοές αυτές έουν ένα σημαν-
τικό σύνοο κοινών αρακτηριστικών, όπς οι εφαρμοές ρονοπροραμματι-
σμού, η ανάπτυξη είναι δυνατό να μειεί δραστικά με τη ρήση ενός παισίου
οισμικού. Κατά την περασμένη εικοσαετία, το Εραστήριο Συστημάτν Υ-
ποοιστών συμμετείε σε ποά έρα εφαρμοών ρονοπροραμματισμού.
Η αποτεεσματική εκτέεση αυτών τν εφαρμοών απαιτούσε εξειδικευμένες
υποοιστικές πατφόρμες και ειδικά περιάοντα οισμικού. Πρόσφατες
τενοοικές εξείξεις έδσαν μια νέα προοπτική ια αυτές τις εφαρμοές, η
οποία είναι να παρέονται ια δημόσια ρήση από το διαδίκτυο. Άστε οι
περισσότερες από αυτές τις εφαρμοές έουν ρηματοδοτηεί από δημόσιους
φορείς και παρέουν ύσεις σε διάφορα ρήσιμα προήματα ρονοπροραμ-
ματισμού.

Το παίσιο που σεδιάστηκε και υοποιήηκε ι το σκοπό αυτό ονομάζεται
SchedSP, το οποίο σημαίνει Scheduling Service Provider, σε ευεία αντιστοίη-
ση με τις ονομασίες xSP. Το σύστημα SchedSP καείται να ικανοποιήσει όες
τις απαιτήσεις ενός τυπικού παροέα εφαρμοών (ASP), όπς διαεσιμότη-
τα, δυνατότητα κιμάκσης και ευειξία στη μεριά τν προραμμάτν —
πεατών, ενώ δημιουρεί επιπρόσετα υποστηρικτικά εραεία ια το πεδίο
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εφαρμοών ρονοπροραμματισμού. Με αυτό το κίνητρο, έματα κοστοόη-
σης και ρέσης δεν εξετάστηκαν επτομερώς ια τον αρικό σεδιασμό και
υοποίηση του πρτοτύπου, αά οι αρές σεδιασμού ενός ανοιτού συστή-
ματος ευώνται τη δυνατότητα ένταξής αυτών τν εμάτν στο μέον.

Η κύρια απαίτηση ια το παίσιο SchedSP είναι η ικανότητα να υποστηρί-
ζει αποδοτικά τη δημιουρία εφαρμοών ρονοπροραμματισμού ασισμένν
στο διαδίκτυο. Το κύριο αρακτηριστικό αυτών τν εφαρμοών είναι η α-
νάκη ια ισυρό και ποές φορές εξειδικευμένο υποοιστικό περιάον.
Επίσης, υποέτουμε ότι οι διαέσιμες εφαρμοές μπορούν να ειτουρήσουν
σε περιάον κειμένου (console mode) ώστε να μπορούν να εέονται από
άα προράμματα με ανακατεύυνση εισόδου και εξόδν. Ως παίσιο ια
δημιουρούς εφαρμοών, το SchedSP υπορεούται να παρέει ένα συνεπές και
συνεκτικό σύνοο υπηρεσιών ώστε να περιορίζει την απαιτούμενη προσπάεια
ια τη δημιουρία καινούριου οισμικού. Οι υπηρεσίες κορμού πρέπει να ακο-
ουούν ένα κοινό σήμα διεπαφής ώστε να διευκουνεί η ρήση τους. Ένας
σημαντικός παράοντας είναι η αποδοτικότητα του συστήματος, η οποία είναι
συνισταμένη του ρυμού παραής προραμμάτν αά και της υποστήρι-
ξης ταυτόρονης ρήσης τν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα κι-
μάκσης είναι ένας άος σημαντικός παράοντας, δεδομένου ότι καορίζει
τον μέιστο αριμό τν πεατών που ένας ASP μπορεί να εξυπηρετήσει. Πε-
ριορισμοί διαεσιμότητας και αποδοτικότητας αποτεούν επίσης σημαντικούς
στόους. Σημαντικό σεδιαστικό στόο αποτεούν οι μηανισμοί ασφάειας
ια την προστασία τν ρηστών και τν δεδομένν.

Παρόο που ο σεδιασμός του SchedSP ασίζεται σε όες τις παραπάν
απαιτήσεις, αντιμετπίζει ένα υποσύνοο από αυτές, όπς αναύεται παρα-
κάτ. Μερικές από αυτές, όπς οι απαιτήσεις ασφάειας, δεν εξετάζονται σε
μεάο αμό. Επίσης, μία εμπορική εκδοή του SchedSP α είε να αντιμε-
τπίσει και έματα τιμοόησης και ρέσης.

Μία ασική σεδιαστική επιοή ια το SchedSP είναι η ρήση υποδομής
πέματος ια την εκτέεση τν εφαρμοών ρονοπροραμματισμού. Αυτός ο
τρόπος οράνσης υποοιστικών πόρν παρέει τις απαραίτητες υπηρεσίες
ια την πρόσαση σε ένα κατανεμημένο, υψηής ρητικότητας υποοιστικό
περιάον, είτε ια παράηη/ κατανεμημένη είτε ια παραδοσιακή σει-
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ριακή επεξερασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ρονοπροραμματισμού
οι ρήστες απαιτούν αποτεέσματα μέσα σε ένα οικό παίσιο ρόνου. Για
πρακτικούς όους — ώρες ερασίας, εποιακές ανάκες — οι ανάκες ια
ρονοπροραμματισμό δεν κατανέμονται ομαά στο ρόνο αά εμφανίζουν
εξάρσεις κοντά στην αρή της περιόδου προραμματισμού, όπς αρή ακα-
δημαϊκής ρονιάς, αρή μήνα, κπ. Επομένς, είναι ασικό να υπάρει δυ-
νατότητα ρήσης υποδομής πέματος σαν σύστημα επεξερασίας, ώστε να
είναι δυνατή η προσήκη εξτερικών πόρν όταν αυτό απαιτείται. Γι’ αυτούς
τους όους, το SchedSP σεδιάστηκε ώστε να ρησιμοποιεί τους πόρους του
συστήματος PLEIADES ρησιμοποιώντας τη ειτουρικότητα CISP που πα-
ρέεται.

Οι υπηρεσίες του παισίου SchedSP ομαδοποιούνται σε ειτουρικά σύνο-
α και υοποιούνται σε συστατικά τα οποία ονομάζονται Service Provisioning
Components (SPC). Στο πρτότυπο, η προσπέαση στα SPC ίνεται με ρή-
ση του Microsoft DCOM. Η επιοή του κατάηου συστατικού ια κάε
αίτηση ια υπηρεσία είναι δυναμική. Αυτό επιτρέπει τη διαρκή αναάμιση
τν SPC με απές ααές στις αντιστοιίσεις μεταξύ υπηρεσιών και κα-
τάηης έκδοσης της κάε υοποίησης ενός SPC. Αυτό το αρακτηριστικό
επιτρέπει σημαντικές ανααμίσεις στο σύστημα ρίς καμία απώεια στην
διαεσιμότητα του συστήματος. Επιπρόσετα, η ρήση του DCOM επιτρέπει
στα SPC να παρέουν υπηρεσία κατανεμημένα σε υποοιστές μέσα σε ένα
τοπικό δίκτυο.

Ένας σημαντικός παράοντας ια να είναι παραικοί οι τεικοί ρήστες
σε ένα υποοιστικό περιάον ASP είναι οι διεπαφές ρήστη τν εφαρμο-
ών ρονοπροραμματισμού που ασίζονται στο SchedSP να πησιάζουν σε
ποιότητα και ευρηστία μία τυπική εφαρμοή ρονοπροραμματισμού που
εκτεείται σε τοπικό υποοιστικό περιάον. Όσον αφορά το σήμα διανο-
μής οισμικού σε τεικούς ρήστες που ρησιμοποιούν συκεκριμένες εφαρ-
μοές ασισμένες στο SchedSP, υπάρουν διάφορες εναακτικές που μπο-
ρούν να ακοουηούν. Μία εναακτική είναι ένα πρόραμμα — πεάτης
που εκαίσταται στο μηάνημα του ρήστη. Σε κάε αναάμιση αυτού του
προράμματος — πεάτη, ο ρήστης α πρέπει να το εκαιστά ξανά. Μία
άη εναακτική εμπέκει τη ρήση thin client, όπου η διεπαφή ρήστη δεν
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τρέει στο μηάνημα του ρήστη και εμφανίζεται κάε φορά από το διαδί-
κτυο. Μία ενδιάμεση εναακτική προσφέρεται μέσ rich clients, ασισμένν
σε Java applets, Macromedia Flash ή Microsoft ActiveX components. Τα πεο-
νεκτήματα τν προσείσεν thin και rich client περιαμάνουν το εάιστο
κόστος συντήρησης ια το πρόραμμα πεάτη και την δυνατότητα του ρή-
στη να προσπεάσει την εφαρμοή από οποιοδήποτε υποοιστή με διαέσιμη
πρόσαση στο διαδίκτυο.

Η επικοιννία του SchedSP με τα προράμματα — πεάτες ασίζεται σε
‘XML πάν από μηνύματα HTTP’ (XML over HTTP messaging). Ένα σύνο-
ο σημάτν XML έουν δημιουρηεί ια τον ορισμό και την επιεαίση
τν μηνυμάτν. Η ρήση της XML, σαν σεδιαστική επιοή, παρουσιάζει
σημαντικά πεονεκτήματα, ενώ υπάρουν και ορισμένα αρνητικά σημεία. Τα
κείμενα XML είναι αυτόπεριραφικά, τουάιστον σε ανρώπους, αρκεί να
ίνει οική επιοή ονομάτν τν ετικετών (XML tags) που ρησιμοποιούν-
ται. Όσοι δημιούρησαν εφαρμοές — πεάτες ια το SchedSP, μπόρεσαν
να συμπεράνουν τη ειτουρία του παρατηρώντας απώς τα διαέσιμα σή-
ματα DTD3 ια τα διαέσιμα SPC, με τα σόια που περιείαν, καώς και
ένα κείμενο με ένα σύνοο παραδειμάτν ζευαριών αίτησης/ απάντησης
σε παροή υπηρεσίας. Ένα κείμενο XML μπορεί να είναι επεκτάσιμο ρίς να
δημιουρεί προήματα στις εφαρμοές που έουν αναπτυεί ια την προη-
ούμενη έκδοση του σήματος. Αυτό επιτρέπει συνεείς ανααμίσεις τν υ-
πηρεσιών ρίς να προκαείται οποιοδήποτε ειτουρικό πρόημα στα ήδη
υπάροντα προράμματα — πεάτες. Επιπρόσετα, η ρήση μίας ευρές ρη-
σιμοποιούμενης ιιοήκης προραμματιστή ια επεξερασία κειμένν XML
ευάται την εαιστοποίηση αών στη διαδικασία της ανανώρισης τν
μηνυμάτν(parsing). Με αυτό τον τρόπο μειώνεται και ένας κοινός παράον-
τας εισαής προημάτν ασφάειας που αποτεείται από προήματα
στην επεξερασίά μηνυμάτν, όπς υπερείιση τν buffers (buffer underrun).
Μία ειδικού σκοπού μορφή μηνυμάτν στις περισσότερες περιπτώσεις α ήταν
σημαντικά αποδοτικότερη τόσο ς προς τη ρήση του δικτύου όσο και προς
την επεξερασία. Σε αυτό το σημείο, η σεδιαστική επιοή του SchedSP ή-

3DTD: Document Type Definition. Το DTD αποτεεί έναν από τους διαέσιμους μηανι-
σμούς ορισμού σήματος αρείν XML
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ταν να ετιώσει την ευκοία ρήσης του μηανισμού μεταφοράς μηνυμάτν
υσιάζοντας μέρος της απόδοσης. Άστε, στη ενική περίπτση, ο ρόνος
που απαιτείται ια να επιυεί ένα πρόημα ρονοπροραμματισμού είναι
κατά ποές τάξεις μεέους μεαύτερο από το ρόνο που απαιτεί η επε-
ξερασία όν τν μηνυμάτν XML που απαιτούνται ια να δημιουρήσουν
την είσοδο του προράμματος.

4.5 Αριτεκτονική του SchedSP
Στο σήμα 4.3 παρουσιάζονται οι κύριες κατηορίες υπηρεσιών που παρέει
το SchedSP ώστε να ικανοποιήσει τις προαναφερείσες απαιτήσεις. Τα στοι-
εία της αριτεκτονικής του SchedSP έουν πρόσαση σε μία άση δεδομένν
συστήματος που αποηκεύει πηροφορία ια τους ρήστες, τις συνόδους ρη-
στών, αντιστοιίες μεταξύ υπηρεσιών και SPC, και τις ρυμίσεις τν διάφορν
συστατικών SPC. Οι υπηρεσίες υοποιούνται με διακριτά συστατικά DCOM.
Κάε SPC υοποιεί μία μέοδο ‘doServe’, η οποία είναι η είσοδος ια την ε-
ξυπηρέτηση της αιτούμενης υπηρεσίας. Λεπτομέρειες ια κάε υπηρεσία μαζί
με το αντίστοιο SPC συζητούνται και αναύονται στις παρακάτ παρα-
ράφους. Οι ενικές ραμμές της αριτεκτονικής σκιαραφούνται στο σή-
μα 4.4. Ένα σημαντικό πεονέκτημα της αριτεκτονικής είναι η διάκριση της
πραματικής παροής υπηρεσίας από το τετριμμένο αά κρίσιμο έρο της
ταυτοποίησης ρήστη και του εέου της εξουσιοδότησης του να ρησιμο-
ποιεί συκεκριμένες υπηρεσίες, με τα τεευταία να αποτεούν έρο του Ex-
ecutive. Όταν το Executive επεξεράζεται μία αίτηση ια υπηρεσία, σε XML,
την κατηοριοποιεί ανάοα με το σήμα (DTD ή XML Schema) το οποί-
ο δηώνει ότι ακοουεί. Κατόπιν, ανακτά από τη άση δεδομένν το όνο-
μα του αντίστοιου SPC, και καεί την μέοδο ‘doServe’ του συκεκριμένου
SPC. Η μέοδος ‘doServe’ δέεται στην είσοδό της ένα κείμενο XML και μί-
α αναφορά σε ένα μοιρασμένο συστατικό DCOM, το ‘SchedSP Settings’. Το
κείμενο XML περιέει την αίτηση ια υπηρεσία που έει επιεαιεί από
το Executive απέναντι από το αντίστοιο DTD ή XML schema. Το Sched-
SP Settings παρέει ένα σύνοο ρυμίσεν, οι οποίες ενημερώνονται από το
Executive, όπς στοιεία συνόδου και αντιστοιίσεις πόρν, καώς και κάε
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απαραίτητη πηροφορία ώστε τα SPC να μπορούν να ειτουρήσουν μέσα
στο παίσιο SchedSP. Για τον έεο πρόσασης, το Executive και τα SPC
συμουεύονται το συστατικό ACL. Το SchedSP αναέτει την εκτέεση τν
εφαρμοών ρονοπροραμματισμού στην υποδομή πέματος που παρέεται
από το PLEIADES, ενώ ια σκοπό αυτό έει δημιουρηεί ένα SPC ια να
παρέει αυτή τη ειτουρικότητα. Όταν απαιτείται αναάμιση ενός SPC, η
νέα έκδοση του συστατικού εκαίσταται στον εξυπηρετητή και ενημερώνε-
ται η αντιστοίηση τν υπηρεσιών στη άση δεδομένν. Σαν αποτέεσμα, το
SPC που μόις εκαταστάηκε αυτόματα ξεκινά να εξυπηρετεί τις αιτήσεις
ρήστη. Η διατήρηση της συματότητας είναι απαραίτητη ανάμεσα σε δια-
φορετικές εκδόσεις του ίδιου SPC, τόσο σε όρους δομής κειμένν XML όσο και
σε αντίστοιη ειτουρικότητα.

SchedSP

Execute and Monitor
Services

Script and Batch
Services

Scheduling
Coordination Services

File Space Services

XML Transformation
Services

Legality and Costing
Services

User Management
Services

Σήμα 4.3: Οι υπηρεσίες του συστήματος SchedSP

Το πρτόκοο επικοιννίας ανάμεσα στα προράμματα — πεάτες και
το SchedSP ακοουούν μία δομή τριών επιπέδν όπς φαίνεται στο σή-
μα 4.5. Το πρτόκοο HTTP ρησιμοποιείται ια τη μεταφορά μηνυμάτν.
Το HTTP επιέηκε ιατί ακοουεί το μοντέο πεάτη — εξυπηρετητή
καώς και συνής μπορεί να διακινείται στο διαδίκτυο κάτ από κάε ι-
διαιτερότητα σε πρόσαση δικτύου, συμπεριαμανομένου του μηανισμού
μετάφρασης δικτυακών διευύνσεν (NAT — Network Address Translation),
καώς και μπορεί να διασίζει τείη προστασίας (firewalls) ρίς προήμα-
τα. Σετικά με τις αντιστοιίσεις επιπέδν επικοιννίας και συστατικών αρ-
ιτεκτονικής, το επίπεδο HTTP αντιστοιεί με το Gateway, το SchedSP με το
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Gateway Executive

Service Provisioning 
Components (SPC)

Internet

(use of 

HTTP)
User

 Grid Resources 
of PLEIADES 

CISP
System 

Database

SchedSP

Σήμα 4.4: Η κεντρική ιδέα της ασισμένης στα Services Provisioning
Components αριτεκτονικής του SchedSP

SchedSP (XML)

HTTP

SchedSP Service Provisioning (XML)

Σήμα 4.5: Τα επίπεδα επικοιννίας του SchedSP

Executive και το SchedSP Service Provisioning με τα στοιεία SPC. Τα μηνύμα-
τα του επίπεδου SchedSP Service Provisioning κδικοποιούνται σε XML και ια
κάε SPC το αντίστοιο DTD/ XML schema πρέπει να οριστεί. Το σήμα 4.6
παρουσιάζει το σενάριο αηεπίδρασης ανάμεσα σε ένα πρόραμμα — πε-
άτη, το Executive και τα SPC. Για μία αποποίηση και ανανσιμότητα, έει
παραηφεί ο ρόος του Gateway στο συκεκριμένο σήμα. Το πρόραμμα —
πεάτης εκκινεί την αηεπίδραση με μία αίτηση ια ταυτοποίηση ρήστη,
παρόμοια με το αριστερό μέρος του σήματος 4.7. Στην περίπτση που τα
στοιεία ρήστη είναι έκυρα, το Executive απαντά με ένα μήνυμα επιτυίας
το οποίο περιαμάνει μία ετικέτα συνόδου ρήστη. Το όνομα ρήστη μαζί
με την ετικέτα συνόδου αποτεούν πέον τα διαπιστευτήρια του ρήστη ια
τα επόμενα μηνύματα, και διατηρούνται έκυρα μέρι μία αποσύνδεση ή τη
ρονική ήξη της συνόδου, μερικά επτά — 30 ια το πρτότυπο — μετά
την τεευταία αηεπίδραση. Αυτά τα διαπιστευτήρια ρήστη μαζί με την
αίτηση ια υπηρεσία ενυακώνονται σε ένα μήνυμα, παρόμοιο με αυτό του
σήματος 4.8. Το Executive προεί το τμήμα της αίτησης ια υπηρεσία στο
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Client Executive

Authentication

SPC Request

SPC

SPC Request

Authentication Response

SPC Response

SPC Response

Log Off

Log Off Response

...

Σήμα 4.6: Αποποιημένο σενάριο αηεπίδρασης συστατικών του SchedSP

<?xml version=”1.0”>

<!DOCTYPE schedsp ...>

<schedsp>

 <user value=”goulas” />

 <pass value=”XXXXXXX” />

</schedsp >

<?xml version=”1.0”>

<!DOCTYPE schedsp ...>

<schedsp>

 <user value=”goulas” />

 <session value=”asda1asfa2sa3” />

<logoff />

Σήμα 4.7: Μήνυμα ια ταυτοποίηση ρήστη αριστερά και αντίστοιο μήνυμα
αποσύνδεσης δεξιά

κατάηο SPC και επιστρέφει την απάντηση του SPC στο πρόραμμα —
πεάτη. Η διαδικασία οοκηρώνεται με ένα μήνυμα αποσύνδεσης, παρόμοιο
με αυτό που εμφανίζεται στο δεξί μέρος του σήματος 4.7.

4.6 Το πρτότυπο SchedSP

Η αριτεκτονική του υοποιημένου πρτοτύπου παρουσιάζεται στο σήμα 4.9.
Τα παρακάτ τμήματα περιράφουν τις επτομέρειες τν συστατικών αυτού
του πρτοτύπου.
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<?xml version=”1.0”>

<!DOCTYPE schedsp ...>

<schedsp>

 <user value=”goulas” />

<session value=”asda1asfa2sa3” />

<request>  …Request goes here…  </request>

</schedsp>

SPC Request

Σήμα 4.8: Δομή ενός μηνύματος που περιαμάνει αίτηση προς ένα SPC

Gateway

Executive

XMLTrans

FileSpace

Execute

Monitor

MultiServe

ACL

PLEIADES CISP

PLEIADES

GRID

Resources

User

System 

Database

LAttE

SchedScripter

SchedSP

Service Provisioning 

Components (SPC)

Σήμα 4.9: Η αριτεκτονική του πρτότυπου SchedSP

4.6.1 Gateway

Το Gateway είναι υπεύυνο ια τη μεταφορά τν μηνυμάτν πάν από το
διαδίκτυο. Υοποιεί μέρος του επιπέδου HTTP του πρτοκόου επικοιννιών
του SchedSP, που παρουσιάζεται στο σήμα 4.5. Σε αυτό το συστατικό, υ-
οποιούνται ορισμένες κοινές τενικές ια ασφάεια εξυπηρετητή ιστού. Έει
υοποιηεί σε Microsoft ActiveServer Pages (ASP). Όταν μία αίτηση ια υ-
πηρεσία ηφεί, την επεξεράζεται, αποκόπτει το πραματικό μήνυμα και το
προεί στο Executive.
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<!ELEMENT schedsp (user, (pass | (session, (logoff | request) ) ) ) >

<!ELEMENT user EMPTY>

<!ATTLIST user value CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT pass EMPTY>

<!ATTLIST pass value CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT session EMPTY>

<!ATTLIST session value CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT logoff EMPTY>

<!ELEMENT request (#PCDATA)>

Σήμα 4.10: Το σήμα ‘schedsp.dtd’ ια το επίπεδο επικοιννιών SchedSP

4.6.2 Executive

Το Executive είναι ο κεντρικός διαειριστής του συστήματος SchedSP. Από
άποψης επικοιννιών, υοποιεί το επίπεδο SchedSP του πρτοκόου επικοι-
ννιών, που παρουσιάζεται στο σήμα 4.5. Τα μηνύματα προς το SchedSP
είναι XML και ακοουούν το σήμα ‘schedsp.dtd’ που παρουσιάζεται στο
σήμα 4.10. Οι πιανές αιτήσεις προς το Executive είναι ταυτοποίηση ρήστη,
τερματισμός συνόδου και αιτήσεις ια υπηρεσία από SPC. Στη ειτουρί-
α του, το Executive ακοουεί το σενάριο αηεπίδρασης που αναύηκε
στο κεφάαιο 4.5. Για έεο πρόσασης ρηστών σε υπηρεσίες και SPC, το
Executive συμουεύεται το συστατικό εέου πρόσασης ACL.

4.6.3 ACL

Το συστατικό ACL (Access Control List) παρέει ένα μηανισμό εέου πρόσα-
σης ώστε να εέει την πρόσαση τν ρηστών σε πόρους. Ακοουείται το
μοντέο εέου πρόσασης με ρόους (Role Based Access Control [FKC03]),
όπου τα δικαιώματα ρηστών περιράφονται ια ένα σύνοο ρόν, ενώ πα-
ράηα, κανόνες πρόσασης μπορούν να οριστούν άμεσα και ια μεμον-
μένους ρήστες. Τόσο τα αρεία όσο και οι υποοιστικοί πόροι ορίζονται
ιεραρικά. Όταν δεν ορίζονται κανόνες πρόσασης ια κάποιο πόρο, κη-
ρονομούνται από το αμέσς ανώτερο ιεραρικά. Η εφαρμοή τν κανόνν
ίνεται επίσης ιεραρικά και ια την περίπτση αηοσυκρουόμενν κα-
νόνν ακοουείται προτεραιότητα με τον τρόπο που συνής υοποιείται σε
ειτουρικά συστήματα.

Το ACL, πέρα από τις απαντήσεις που παρέει σε ερτήματα εέου
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πρόσασης, επιτρέπει και την ααή τν ρυμίσεν πρόσασης από το ρή-
στη. Το ACL παρέει πρόσαση τόσο μέσ DCOM ια εστερική ρήση στο
SchedSP, όσο και σαν SPC, ώστε να ίνεται δυνατή η ρύμιση τν κανόνν
εέου πρόσασης στα αρεία ρηστών.

4.6.4 Execute & Monitor

Το SPC Execute ρησιμοποιείται ια την υποοή ερασιών ρονοπροραμ-
ματισμού στο πέμα PLEIADES. Για κάε εκτέεση, το Execute αποηκεύει
όα τα απαραίτητα αρεία σε ένα νέο κατάοο ερασίας ώστε να διατηρή-
σει απευείας σύνδεση μεταξύ τν αρείν εισόδου και εξόδου. Οι παράμετροι
του Execute περιαμάνουν την εφαρμοή ρονοπροραμματισμού, πρόσε-
τες παραμέτρους ραμμής εντοών, ονόματα αρείν εισόδου/ εξόδου και
αρεία που α αντιστοιούν στα κανάια εισόδου, εξόδου και αών. Το
Execute ρησιμοποιεί την υπηρεσία PLEIADES Filespace ώστε να μεταφέρει
τα απαραίτητα αρεία στο σύστημα αρείν του PLEIADES. Για την εκκίνη-
ση της εκτέεσης, ανακτάται το προφί εκτέεσης εφαρμοής από τη άση
δεδομένν. Τα προφί εκτέεσης περιαμάνουν πηροφορία όπς απαιτού-
μενη πατφόρμα εκτέεσης και άες σημαντικές παραμέτρους ειτουρίας
της εφαρμοής ια τις οποίες το πρόραμμα — πεάτης του SchedSP δεν
απαιτείται να αμάνει νώση. Όταν η υποοή ερασίας επιτυάνει, το
Execute επιστρέφει ένα ανανριστικό το οποίο αντιστοιεί στο ανανριστι-
κό ερασίας από το σύστημα PLEIADES, ώστε να μπορεί να ρησιμοποιηεί
ια σκοπούς παρακοούησης της ερασίας. Επίσης, το ACL ρησιμοποιείται
ια να διαπιστεί ότι υπάρει δυνατότητα ρήσης της εφαρμοής και τν
αντίστοιν πόρν που ζητούνται.

Το SPC Monitor ρησιμοποιείται ια την παρακοούηση ερασιών που
υποάονται στο σύστημα PLEIADES. Το SPC απαντά σε αιτήσεις που πε-
ριαμάνουν κάποια κριτήρια επιοής ερασίας και επιστρέφει ένα σύνοο
πηροφορίας ια κάε ερασία που ανταποκρίνεται στα παραπάν κριτήρια.
Τα κριτήρια περιαμάνουν ρήστη, ανανριστικό ερασίας και κατάσταση
ερασίας. Είναι αδύνατο, ρησιμοποιώντας το ασισμένο στο μοντέο πεάτη
— εξυπηρετητή πρτόκοο HTTP ια επικοιννία να υπάρξει ενημέρση της
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εφαρμοής — πεάτη ια την οοκήρση κάποιας ερασίας. Υπενυμίζεται
ότι στο μοντέο πεάτη — εξυπηρετητή την κάε αηεπίδραση την εκκινεί
ο πεάτης. Σαν μία αντιμετώπιση του έματος αυτού, υπάρει η προαιρε-
τική επιοή να αμάνει ο ρήστης υπενυμίσεις μέσ e—mail κατά την
οοκήρση ερασιών. Παρόο που ς ύση παρουσιάζεται ημιτεής, είναι
μία αποδεκτή εναακτική καώς η οοκήρση μίας εφαρμοής ρονοπρο-
ραμματισμού απαιτεί σημαντικό ρόνο εκτέεσης. Ένα άο σημαντικό έμα
είναι η πηροφορία σετικά με την πρόοδο τν αόριμν ρονοπροραμμα-
τισμού που αμάνονται από το SchedSP ώστε να πηροφορηεί ο ρήστης.
Η πηροφορία προόδου διατηρείται από το SchedSP, και συέεται από το
SPC Scheduling Coordinator, που περιράφεται παρακάτ.

4.6.5 Filespace

Το Filespace παρέει έναν εικονικό ώρο αποήκευσης ια τα αρεία εισόδου
και εξόδου που απαιτούνται από τις εφαρμοές ρονοπροραμματισμού. Το
Filespace συμουεύεται το ACL ια έεο πρόσασης κάε φορά που πρόκει-
ται να εκτεέσει ενέρειες σε αρεία. Υποστηρίζει ιεραρική οράνση αρ-
είν σε καταόους και υοποιεί ένα σύνοο τυπικών ειρισμών σε αρεία,
όπς δημιουρία, διαραφή, αντιραφή, μετονομασία και μετακίνηση. Οι πα-
ρεόμενες υπηρεσίες παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1. Τα αρεία και κατάο-
οι που εμφανίζονται μέσ της υπηρεσίας είναι πραματικά αρεία σε ένα
συκεκριμένο κατάοο στο σύστημα αρείν του εξυπηρετητή του SchedSP.
Το ‘SchedSP Settings’ ανααμάνει τη μετάφραση τν ονομάτν αρείν α-
πό το πεδίο της εφαρμοής — πεάτη στο πεδίο του εξυπηρετητή. Υπάρουν
τέσσερις κατάοοι πρώτου επιπέδου, ορατοί στο ρήστη: ‘HOME’, που είναι
ο προσπικός κατάοος του ρήστη, ‘COMMON’, που ρησιμοποιείται ια
να μοιράζονται αρεία μεταξύ τν ρηστών, ‘EXECUTABLES’, όπου εφαρμο-
ές ρονοπροραμματισμού ρίσκονται εκατεστημένες ια το SchedSP και
‘XSLT’ που περιέει ένα αποετήριο φίτρν XSLT, τα οποία περιράφουν
μετατροπές ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους αρείν XML.
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Πίνακας 4.1: Λειτουρίες του Filespace

Λειτουρία Περιραφή
mkdir Δημιουρία ενός καταόου
rmdir Διαραφή ενός καταόου
rmtree Διαραφή όου του δένδρου κάτ από έναν κατάοο
mvdir Μετακίνηση/ ααή ονόματος ενός καταόου
cpdir Αντιραφή ενός καταόου
touchfile Δημιουρία ενός άδειου αρείου
rmfile Διαραφή ενός αρείου
mvfile Μετακίνηση/ ααή ονόματος ενός αρείου
cpfile Αντιραφή ενός αρείου
dir Παρουσίαση περιεομένν καταόου
view Παρουσίαση περιεομένν αρείου
store Αποήκευση δεδομένν σε ένα αρείο (αντικατάσταση)
validatexml Έεος εκυρότητας αρείου XML

4.6.6 XMLTrans

Το XMLTrans ρησιμοποιείται ια να εκτεεί ένα σύνοο μετατροπών στα
αρεία XML που ρίσκονται αποηκευμένα στον εικονικό αποηκευτικό ώρο
του SchedSP. Οι μετατροπές που μπορεί να παρέει το XMLTrans φαίνονται
στον πίνακα 4.2. Το σύστημα SchedSP ενικότερα προεί και εναρρύνει τη
ρήση XML ια τη αποήκευση και μεταφορά δεδομένν. Αυτό έινε ό
τν πεονεκτημάτν της XML ια τη διενέρεια αντααής δεδομένν. Το
XMLTrans δίνει τη δυνατότητα να ρησιμοποιηούν φίτρα ασισμένα στη
σύσταση XSLT [Cla99], είτε ρησιμοποιώντας φίτρα XSLT από τον ειδικό
κατάοο ‘XSLT’ είτε φίτρα που παρέονται από το ρήστη. Το XMLTrans
επίσης δίνει τη δυνατότητα ια ορισμό πιο ειδικών μετατροπών, με ευκοότε-
ρη διεπαφή. Οι μετατροπές αυτές περιαμάνουν την προσήκη, αφαίρεση και
αντααή ενός στοιείου (XML element), μιας ιδιότητας (XML attribute), ή
οόκηρου υποδέντρου ια αρεία XML που ρίσκονται στο Filespace. Για την
επιοή τν κατάην κόμν στο αρείο XML, ρησιμοποιούνται περιρα-
φές σύμφνα με τη σύσταση XPath [CD99]. Τέος, μία αίτηση ια υπηρεσία
προς το XMLTrans μπορεί να περιαμάνει οποιοδήποτε αριμό μετατροπών
με το μόνο περιορισμό να αναφέρονται όες στο ίδιο σύνοο αρείν εισόδου
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και εξόδου. Το XMLTrans είναι εξαιρετικά ρήσιμο καώς οι ρήστες συνηί-
ζουν να κάνουν μικρές ααές και να αποηκεύουν συνά τα δεδομένα τους,
το οποίο καταήει σε μεάο αριμό μικρών σε έκταση ενημερώσεν σε υ-
πάροντα αρεία. Με το XMLTrans αυτό ίνεται ρησιμοποιώντας εάιστη
μεταφορά δεδομένν.

Πίνακας 4.2: Λειτουρίες του XMLTrans

Λειτουρία Περιραφή
xslt Μετατροπές με άση φίτρα XSLT
xmlactions Μετατροπές ια αρεία XML

Το XMLTrans μπορεί να εκτεέσει σειρές από μετατροπές
addElement Προσήκη ενός στοιείου στο αρείο XML
remElement Αφαίρεση ενός στοιείου
changeElement Αντικατάσταση ενός στοιείου με άο που παρέεται
addAttribute Προσήκη μιας ιδιότητας
remAttribute Αφαίρεση μιας ιδιότητας
changeAttribute Αντικατάσταση μιας ιδιότητας με άη που παρέεται
addSubtree Προσήκη ενός υποδένδρου στο αρείο XML
remSubtree Αφαίρεση ενός υποδένδρου
changeSubtree Αντικατάσταση ενός υποδένδρου με άο που παρέεται

4.6.7 MultiServe
Το MultiServe επιτρέπει την αυτόματη εκτέεση ενός συνόου αιτήσεν ια
υπηρεσίες με ένα μήνυμα προς το SchedSP. Μία αίτηση τύπου MultiServe πε-
ριαμάνει μία ακοουία από μηνύματα επιπέδου Service Provisioning και
κάποιες οδηίες εέου ροής, με τη μορφή στοιείν XML. Αυτές οι οδηίες
επιτρέπουν ια την εκτέεση τν αιτήσεν με άση τις απαντήσεις σε αιτή-
σεις που έουν προηηεί στο τρέον σύνοο. Αυτός ο τύπος αίτησης επιτρέπει
ενέρειες δέσμης και επομένς απαείφει τις καυστερήσεις που επιάονται
από το δίκτυο όταν η διαδικασία εέεται απ’ ευείας από το πρόραμμα
— πεάτη. Η υοποίηση του MultiServe απαιτεί πρόσαση στον μηανισμό
επιοής SPC του Executive. Για το όο αυτό, o εν ό μηανισμός υο-
ποιήηκε σε ξεριστό συστατικό COM ώστε να ρησιμοποιείται τόσο από
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το Executive όσο και από το MultiServe.
Σε περίπτση κατάστασης σφάματος, είναι δυνατό να οριστεί ενέρεια

επιστροφής ώστε οι πόροι που επηρεάζονται να επιστρέψουν σε μία συνεπή
κατάσταση. Σαν απάντηση στο πρόραμμα — πεάτη, επιστρέφεται το σύνο-
ο τν απαντήσεν από τα SPC μαζί με μία ένδειξη ια επιτυία ή αποτυία
της κάε ενέρειας.

Τα κύρια δομικά στοιεία της εισόδου του MultiServe είναι κήσεις προς
SPC, δηώσεις μεταητών, ρόοι, προτάσεις εέου ροής (conditionals)
καώς και ενέρειες ‘on Error’ ια περίπτση αών και οπισοδρόμησης. Το
MultiServe έει τη δυνατότητα να κατασκευάζει την είσοδο XML ια τα SPC
που ρησιμοποιεί και να επεξεράζεται την έξοδο XML που παράεται. Οι
μεταητές του MultiServe είναι είτε κείμενο είτε σκεετοί μηνυμάτν XML. Ο
μηανισμός XPath ρησιμοποιείται ια να τοποετηούν τιμές από μεταη-
τές σε συκεκριμένα σημεία μηνυμάτν XML. Οι ρόοι εκτεούν επαναήψεις
με άση σύνοα κόμν σε κείμενα XML που επιστρέφονται από ερτήματα
XPath. Οι εκφράσεις εέου ροής ρησιμεύουν ώστε τα σενάρια του Multi-
Serve να μπορούν να αάζουν την ροή εκτέεσης ασισμένα στην ύπαρξη
ενός κόμου XML, τη σύκριση μεταξύ μεταητών, κπ. Οι εκφράσεις ‘On
Error’ ορίζουν παίδες ανίνευσης αών και ορίζουν αντίστοιες διαδικασίες
ανάνηψης οι οποίες ορίζονται σαν ενέρειες οπισοδρόμησης. Δεν υπάρουν
εξ’ ορισμού ενέρειες οπισοδρόμησης ια τις ειτουρίες τν υπηρεσιών του
SchedSP, επομένς είναι στο ώρο ευύνης του σεναρίου που υποάεται
στο MultiServe να περιράφονται οι κατάηες ενέρειες οπισοδρόμησης
ώστε αρεία και άου είδους πόροι που επηρεάστηκαν να επανέουν σε
μία έκυρη κατάσταση.

4.6.8 SchedScripter

Το SPC SchedScripter επιτρέπει την εκτέεση μίας στρατηικής επίυσης ια
ένα συκεκριμένο πεδίο ρονοπροραμματισμού με ένα αίτημα προς το SchedSP.
Εισάει μία απή ώσσα σεναρίν, ώστε να περιραφούν υψηού επιπέδου
ποιτικές επίυσης τις οποίες το σύστημα πρέπει να ακοουήσει ώστε να ε-
πιύσει προήματα σε ένα συκεκριμένο πεδίο ρονοπροραμματισμού ρη-



4.6. Το πρτότυπο SchedSP 83

σιμοποιώντας διαέσιμα επαναρησιμοποιήσιμα δομικά στοιεία. Χρησιμο-
ποιώντας προφί ειδικό ια το πεδίο εφαρμοής και παραμέτρους ρήστη σαν
είσοδο, το SchedScripter παράει ένα κείμενο XML που μπορεί να ρησιμο-
ποιηεί από το Scheduling Coordinator. Η πηροφορία προφί περιαμάνει
συνήκες εέου ροής, απαραίτητα εκτεέσιμα αρεία ια ρονοπροραμμα-
τισμό και ιιοήκες που απαιτούνται, καώς και ενδιάμεσα αποτεέσματα
που ρειάζονται και στόους επίυσης.

4.6.9 Scheduling Coordinator

Το Scheduling Coordinator υοποιεί τα σενάρια που παράονται από τον
SchedScripter ώστε να υοποιηούν στρατηικές επίυσης. Το SPC Execute
υποάει το Scheduling Coordinator στο PLEIADES CISP μαζί με τα αρεί-
α που περιράφουν τη στρατηική επίυσης, καώς και άα απαιτούμενα
εκτεέσιμα και αρεία εισόδου. Βασισμένο σε οδηίες από το SchedScripter
που περιράφονται σε κείμενο XML, αποφασίζει την επιοή, τη σειρά και
τις παραμέτρους που απαιτούνται ια τα διαέσιμα δομικά στοιεία ια ε-
φαρμοές ρονοπροραμματισμού ώστε να επιυεί το πρόημα. Ο ρήστης
επίσης περιράφει πιανές μετατροπές δεδομένν που απαιτούνται ια να
μπορέσουν τα προράμματα να συνδυαστούν με το σστό τρόπο μεταξύ τους.
Οι αποφάσεις στο Scheduling Coordinator παίρνονται άση της προόδου της
επίυσης και της πηροφορίας που ανατροφοδοτείται από προηούμενες επι-
εμένες ποιτικές και αόριμους. Αυτή η προσέιση απαιτεί ότι οι δια-
έσιμες εφαρμοές ρονοπροραμματισμού μπορούν να ρησιμοποιηούν σαν
αυτόνομα τμήματα οισμικού τα οποία δέονται με κάποιο τρόπο δεδομένα
εισόδου και παραμέτρους και παράουν την αντίστοιη έξοδο κάε φορά που
καούνται. Αυτό είναι ένας σοαρός περιορισμός ια παιότερες εφαρμοές
ρονοπροραμματισμού, όπου οι στρατηικές και οι αόριμοι είναι πήρς
ορισμένοι και ορανμένοι μέσα στο συνοικό πηαίο κώδικα του προράμ-
ματος. Σε αυτή την περίπτση δεν είναι δυνατό να αάξει δυναμικά η σειρά
εκτέεσης και μόνο το τμήμα διαείρισης δεδομένν του Scheduling Coordinator
μπορεί να ρησιμοποιηεί. Στο τέος της εκτέεσης του Scheduling Coordina-
tor, τα αποτεέσματα επιστρέφουν στο SchedSP Filespace.
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4.6.10 LAttE
Ο εεκτής νομιμότητας Legality and Attribute Evaluator (LAttE) επιτρέπει
την περιραφή και αποτίμηση κανόνν και κανονισμών που επιάονται σε
ενέρειες που ανατίενται σε συκεκριμένους πόρους κατά τη διαδικασία του
ρονοπροραμματισμού. Οι κανόνες ρονοπροραμματισμού αποτεούν την
επιειρηματική οική (business logic) που οι εφαρμοές ρονοπροραμματι-
σμού πρέπει να ακοουούν. Δεδομένου ότι οι κανόνες ρονοπροραμματι-
σμού αάζουν συνά ό του δυναμικού αρακτήρα του αντανιστικού
επιειρηματικού περιάοντος, υπάρει ανάκη ια μία ώσσα υψηού ε-
πιπέδου που να εκφράσει και να διαειριστεί αυτούς τους κανόνες.

Activity  
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Activity  
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Rule

   Property  
  Calculation 

Rule

  Property  
Constraint  

Rule

Complex 
Property
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Property
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{1+}
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 FixedTime
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  FlyingTime  
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Σήμα 4.11: Legality and Attribute evaluator meta-model [KT97]

Στιμιότυπα τα οποία είναι ειδικά ια συκεκριμένα πεδία εφαρμοής ρο-
νοπροραμματισμού και υοποιούν αυτούς τους κανόνες παράονται με μία
ώσσα υψηού επιπέδου, ειδική ια το συκεκριμένο αντικείμενο [TDH97].
Για να μπορεί να υπάρει κοινή αναπαράσταση, απαιτήηκε η ανάπτυξη ενός
ενικού συστήματος νομιμότητας. Εφαρμόζοντας ανάυση σε πεδία εφαρμο-
ής προημάτν ρονοπροραμματισμού, δημιουρήηκε ένα μετα—μοντέο
αντικειμένν [KT97], και το κύριο μέρος του απεικονίζεται στο σήμα 4.11.
Τα ασικά δομικά στοιεία του μετα—μοντέου είναι ενέρειες (activities),
ιδιότητες (properties), ρονικά παράυρα (time windows) και κανόνες (rules).
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Σε εκείνη τη ρονική στιμή ήταν προφανές ότι η αποτίμηση τν ιδιοτήτν
μίας ενέρειας ήταν ο πυρήνας της ανάπτυξης του εεκτή νομιμότητας. Αυ-
τές οι παράμετροι και η διακριτή εμφάνισή της οντότητάς τους στο μετα —
μοντέο παρέουν την υποδομή ια τον υποοισμό της κάε μίας τους που
είναι υπεύυνη ια την αποτίμηση τν παραμέτρν.

Οι ιδιότητες που υποοίζονται ια να αποτιμηούν οι κανόνες ρησι-
μοποιούνται επίσης ια να υποοιστεί το κόστος και τα αρακτηριστικά
του προράμματος, πηροφορία που ρησιμοποιείται ια την παραή και
ετιστοποίηση της ύσης. Χρησιμοποιώντας μία ώσσα κανόνν ια ρο-
νοπροραμματισμό, ο ρήστης μπορεί να αάξει όι μόνο τις παραμέτρους
αά και τη δομή τν κανόνν. Το σημαντικό πεονέκτημα της προσέισης
είναι η ικανότητα να διενερούνται σενάρια ‘what—if’ και να δοκιμάζονται
επεκτάσεις κανόνν και προσήκες ρίς να επηρεάζεται η εφαρμοή. Επι-
πρόσετα, επιτρέπει δυναμική μετατροπή τν κανόνν ρίς να επηρεάζεται
και να κινδυνεύει η ακεραιότητα τν εφαρμοών ρονοπροραμματισμού. Το
συκεκριμένο συστατικό ακοουεί τον κατανεμημένο σεδιασμό συστήματος
που αρικά ρησιμοποιήηκε στην παραή μίας μεάης ευρπαϊκής αε-
ροπορικής εταιρίας [GATH98].

Η ασική προσαρμοή του LAttE ώστε να ταιριάζει με το αρακτήρα του
SchedSP, περιαμάνει την προσήκη αντααής κειμένν XML. Το LAttE
παρέει πρόσαση με δύο τρόπους. Παρόμοια με το ACL SPC, ένα σύνο-
ο μεόδν παρουσιάζεται μέσ της διεπαφής SPC ώστε διάφορες εφαρμοές
SchedSP να μπορούν να το ρησιμοποιήσουν ώστε να εέξουν τη νομιμότητα
από ενέρειες ρήστη στο σεδιασμό και διαείριση τν ύσεν — προραμ-
μάτν. Αυτό είναι πού κοινό σε εφαρμοές ρονοπροραμματισμού καώς
οι ρήστες συνηίζουν να μετατρέπουν τις ύσεις ειροκίνητα ώστε να ικανο-
ποιήσουν διάφορα απρόοπτα ό μη διαεσιμότητας πόρν, ααές στις
απαιτήσεις, κπ. Το ίδιο συστατικό LAttE μπορεί να προσπεαστεί μέσ ενός
API από διάφορα υποσυστήματα ρονοπροραμματισμού ώστε να εκτιμάται
η νομιμότητα εναακτικών σειρών ενερειών που αποτεούν μέρη ενός προ-
ράμματος. Με αυτό τον τρόπο, το συστατικό καταφέρνει να παρέει ένα συ-
νεπές άρρμα ια όα τα σετιζόμενα συστήματα ρονοπροραμματισμού,
παρέει ένα μοναδικό σύστημα ια συντήρηση και υποστήριξη και κοινή ώσ-
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σα ια να εκφράζονται όοι οι απαραίτητοι κανόνες ρονοπροραμματισμού.

4.6.11 Εραειοήκη Πεάτη του SchedSP

+logon()

+logoff()

+sendSPCRequest()

SchedSPClient

-sessionid

-username

FileSpace

XMLTrans

Execute

ACLMonitor

Mult iServe SchedScripter

LAttE

SPC Clients

Σήμα 4.12: Η εραειοήκη πεάτη του SchedSP

Παρόο που το παίσιο SchedSP παρουσιάζει μία διεπαφή ιδιαίτερα εύ-
κοη στη ρήση ασισμένη σε μηνύματα XML, η δημιουρία τν διάφορν
αιτημάτν είναι ενικότερα μία κοινή ειτουρικότητα ια όους τους πε-
άτες του SchedSP. Οι δημιουροί τν προραμμάτν — πεατών μπορούν
να ρησιμοποιήσουν την ‘Εραειοήκη Πεάτη’ (SchedSP Client Kit) ώστε
να δημιουρήσουν εύκοα τα διάφορα μηνύματα XML. Η ύπαρξη μιας ερα-
ειοήκης προραμματιστή φαινομενικά καταστρατηεί την ουδετερότητα ς
προς υποοιστικές πατφόρμες και ώσσες προραμματισμού της πρακτι-
κής ρήσης XML πάν από HTTP. Όμς, διατηρώντας τη δυνατότητα ια
επικοιννία με το SchedSP με μηνύματα XML πάν από HTTP, διατηρείται
η παραπάν ουδετερότητα, ενώ με η ρήση της εραειοήκης προραμμα-
τιστή πεάτη σε συκεκριμένες πατφόρμες και ώσσες προραμματισμού
διευκούνει σημαντικά την επικοιννία με το SchedSP.

Οι διαέσιμες υοποιήσεις της ‘Εραειοήκης Πεάτη’ περιαμάνουν ένα
ActiveX component, ένα πακέτο σε Java και μία ιιοήκη ραμμένη σε .NET.
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Το σήμα 4.12 παρουσιάζει ένα αποποιημένο διάραμμα κάσεν της ‘Ερ-
αειοήκης Πεάτη’. Η κάση SchedSPClient ρησιμοποιεί το διαέσιμο από
την πατφόρμα μηανισμό μεταφοράς μηνυμάτν HTTP και παρέει το επίπε-
δο επικοιννιών ‘SchedSP’, δηαδή ταυτοποίηση ρήστη, διαείριση συνόδν
και μεταφορά αιτημάτν SPC. Για κάε SPC υπάρει μία κάση — πεάτης,
η οποία είναι απόονος της κάσης SchedSPClient και περιέει μεόδους οι
οποίες ενικά ταιριάζουν στις διάφορες ειτουρίες που παρέεται από το
αντίστοιο SPC. Αυτές οι μέοδοι συνέτουν τα XML μηνύματα που αποτε-
ούν τα αιτήματα προς τα SPC και ρησιμοποιούν το μηανισμό της κάσης
SchedSPClient ώστε να μεταφερεί το μήνυμα στο SchedSP και να παραηφεί
η απάντηση.

Η εφαρμοή — πεάτης δημιουρεί ένα στιμιότυπο της κάσης Sched-
SPClient και εκτεεί τη διαδικασία ταυτοποίησης ρήστη. Κατόπιν, κάε στι-
μιότυπο τν κάσεν που αποτεούν πεάτες στα SPC, δέονται το στι-
μιότυπο της κάσης SchedSPClient ώστε να ρησιμοποιήσουν τα δεδομένα
της τρέουσας συνόδου.

4.7 Χρήση του SchedSP
Για τη δοκιμή του παισίου SchedSP, δημιουρήηκε ένα σύνοο εφαρμοών.
Αυτό έινε εν μέρει ια να επιεαιεί η ικανότητα ρήσης του SchedSP από
διάφορους δημιουρούς εφαρμοών με ενικά διαφορετική εμπειρία στο ρο-
νοπροραμματισμό αά και στην ανάπτυξη εφαρμοών. Η πρώτη εφαρμοή
που δημιουρήηκε ήταν ο ‘SchedSP Explorer’, ένα ActiveX component που έδι-
νε τη δυνατότητα εξερεύνησης του ώρου αποήκευσης του SchedSP και δια-
είρισης τν αρείν. Στα παίσια διπματικών ερασιών, δημιουρήηκε
το ‘MediSched’ [Ν�02] ια το ρονοπροραμματισμό προσπικού νοσοκομεί-
ου και το ‘KTELSched’ [Μ�02] ια την επίυση του προήματος ρονοπρο-
ραμματισμού οδηών και εφορείν. Και οι δύο εφαρμοές υοποιήηκαν
σαν ActiveX components, ενώ ρησιμοποιούν προράμματα επίυσης που προ-
έκυψαν από ερευνητικά έρα στο παρεόν από το Εραστήριο Συστημάτν
Υποοιστών. Μάιστα, το πρόραμμα επίυσης που ρησιμοποιήηκε στο
KTELSched ήταν ήδη σε ρήση από εταιρίες εφορείν (ΚΤΕΛ) στην Ε-
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άδα [VH02]. Τέος, το ‘SchoolSched’ δημιουρεί ροόια προράμματα ια
Γυμνάσια/ Λύκεια και αποτεείται από ένα Java applet και το πρόραμμα ε-
πίυσης που περιράφεται στο [BDH97].

Η δημιουρία μίας εφαρμοής ασισμένης στο διαδίκτυο με το SchedSP,
παρόο που δείνει ότι προσέτει επίπεδα πουποκότητας, παρουσιάζει ση-
μαντικά πεονεκτήματα και επιτρέπει τη δημιουρία καά δομημένν και στι-
αρών συστημάτν. Παρόο που η ρήση του SchedSP φαίνεται να προσέτει
προσπάεια ανάπτυξης σε σέση με άα σήματα ια τη δημιουρία εφαρ-
μοών στο διαδίκτυο, το συμπέρασμα που προέκυψε από αυτές τις μεέτες
περίπτσης ήταν ότι το SchedSP είναι ένα εύκοο και αποδοτικό σύστημα στη
ρήση του. Οι δημιουροί εφαρμοών σοίασαν ότι η συμπεριφορά τν υπη-
ρεσιών ήταν πάντα αναμενόμενη και οι επιοές ονομάτν και τα σόια σε
κάε τύπο μηνύματος έκαναν τον τρόπο ρήσης τν SPC και τν υπηρεσιών
να φαίνεται ξεκάαρη. Για τη διευκόυνση της δημιουρίας τν εφαρμοών
δημιουρήηκε η ‘Εραειοήκη Πεάτη’, η οποία όμς ήρε αρκετά αρά
ια τις περισσότερες περιπτώσεις, όπου ήδη είε ρησιμοποιηεί η ύση τν
μηνυμάτν XML. Το ασικό εειρίδιο που ρησιμοποιήηκε ήταν ένα κείμε-
νο με τίτο ‘To SchedSP με παραδείματα’ (SchedSP by Example), το οποίο
παρουσίαζε τις ειτουρίες του SchedSP μέσ παραδειμάτν εισόδου και
αντίστοιης εξόδου.

Δεδομένου ότι όες οι εφαρμοές που ρησιμοποιήηκαν στο back—end
απαιτούν ένα σύνοο αρείν ια τον ορισμό του προήματος και παράουν
έναν αριμό αρείν με την προτεινόμενη ύση, η δομή καταόν του SPC
Execute φάνηκε ιδιαίτερα ρήσιμη. Τα κανάια εξόδου και αών παρακοου-
ούνται κατά την εκτέεση καώς περιέουν ρήσιμη πηροφορία ια πιανά
προήματα. Η ρήση XML ια όα τα αρεία ήταν μία σεδιαστική επιοή
ια όες της εφαρμοές, καώς το SPC XMLTrans παρέει ιδιαίτερα πεονε-
κτήματα ια τη ρήση αρείν XML, αά τα διαέσιμα προράμματα επίυ-
σης ρησιμοποιούσαν δική τους μορφή ια τα αρεία εισόδου και εξόδου. Για
να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός, οι εφαρμοές ρονοπροραμματισμού
ενυακώηκαν σε προράμματα — κεύφη (wrappers) τα οποία παρέουν
εξτερική διεπαφή ασισμένη σε κείμενα XML. Για τις εφαρμοές δημιουρ-
ήηκαν προφί εφαρμοών, τα οποία αποηκεύτηκαν στην άση δεδομένν



4.7. Χρήση του SchedSP 89

ια ρήση από το SPC Execute. Τα προφί εφαρμοών περιαμάνουν οδηί-
ες ώστε να ρησιμοποιηούν τα προράμματα — κεύφη ς κύρια εφαρμοή,
να μεταφερούν τα αντίστοια αρεία στο PLEIADES CISP μαζί με τα αρεία
εισόδου και εξόδου, καώς και άες ρυμίσεις τν εφαρμοών που απαιτούν-
ται να ίνουν ρίς να έει νώση το πρόραμμα — πεάτης. Όταν κάποια
εφαρμοή ρονοπροραμματισμού υποάεται, η διεπαφή της εφαρμοής,
δηαδή το πρόραμμα — πεάτης, παρακοουεί κατά τακτά διαστήματα την
ερασία ια να μένει ενήμερη ια την πορεία εκτέεσής της. Η συνεής παρα-
κοούηση είναι υπορετική σε αυτή την περίπτση, καώς στο μοντέο πε-
άτη — εξυπηρετητή που εφαρμόζεται ανάμεσα στα προράμματα—πεάτες
και το SchedSP πάντα ο πεάτης εκκινεί την αηεπίδραση. Ένα παρόμοιο
πρόημα με το μοντέο πεάτη — εξυπηρετητή έει εμφανιστεί και στο πεδί-
ο τν υπηρεσιών ιστού, όπου προτείνεται ρήση μίας ύσης publish/ subscribe
στις συστάσεις WS—Eventing [BCC+04] και WS—Notification [NG05]. Στην
περίπτση του SchedSP, το διάστημα που μεσοαεί μεταξύ δύο διαδοι-
κών ερτήσεν κατάστασης (polling interval), τυπικά περίπου μισό επτό, εί-
ναι αρκετά μικρό σε σέση με το ρόνο που απαιτείται ια την οοκήρση
της επίυσης τν διάφορν προημάτν ρονοπροραμματισμού. Ένα άο
πρόημα που έπρεπε να επιυεί είναι η αδυναμία να προεφεί ο ρόνος
επίυσης ια κάε πρόημα. Ο ρόνος εκτέεσης δεν είναι ραμμική σέση
του μεέους εισόδου και της δομής το προήματος, ενώ διάφορα αρακτη-
ριστικά στη διαεσιμότητα πόρν του PLEIADES καώς και οι ικανότητες του
μηανήματος στο οποίο α επιυεί το πρόημα μπορούν να δημιουρήσουν
σημαντικότατες διαφοροποιήσεις στο ρόνο εκτέεσης. Όταν η διαδικασία ε-
πίυσης οοκηρώνεται, ένα ενημερτικό e—mail μπορεί να αποσταεί στο
ρήστη ώστε αυτός να μην είναι υπορεμένος να περιμένει την οοκήρση
της εκτέεσης.

4.7.1 SchedSP Explorer

Το SchedSP Explorer είναι ένα ActiveX component ια διαείριση αρείν και
καταόν στον αποηκευτικό ώρο του SchedSP. Στην πραματικότητα πα-
ρουσιάζει όη τη ειτουρικότητα του SPC Filespace. Εκτός από τη ρησιμότη-
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τα της εφαρμοής, αποτέεσε το παράδειμα εφαρμοής σε επίπεδο πηαίου
κώδικα ια τις υπόοιπες εφαρμοές στον τρόπο επικοιννίας με το SchedSP.

4.7.2 MediSched
Η εφαρμοή ‘MediSched’ δημιουρήηκε στα παίσια μίας διπματικής ερ-
ασίας και σκοπός της ήταν να δημιουρήσει προράμματα ερασίας ια
το νοσηευτικό προσπικό ενός νοσοκομειακού τμήματος. Ένας υριδικός α-
όριμος, με ρήση ενός προσειστικού μοντέου ακέραιου ραμμικού προ-
ραμματισμού (Integer Linear Programming—ILP) με στρατηικές αναζήτη-
σης Tabu, αναπτύηκε στα παίσια έρευνας στο Εραστήριο Συστημάτν
Υποοιστών από τον Δρ Χρ. Βαουξή, ια τη δημιουρία ύσεν στον προ-
ραμματισμό νοσηευτικού προσπικού τν νοσηευτικών ιδρυμάτν της πε-
ριοής [VH00]. Μία οοκηρμένη ύση αναπτύηκε, στα παίσια της δι-
πματικής ερασίας στο Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών, ώστε να
παρέει προραμματισμό νοσηευτικού προσπικού σαν διαδικτυακή υπηρε-
σία [Ν�02]. Η εφαρμοή αυτή περιαμάνει ένα ραφικό περιάον ρήστη,
υοποιημένο σαν ActiveX component, καώς και ένα πρόραμμα — κέυφος
που εκτεεί τον αόριμο ια την δημιουρία προραμμάτν νοσηευτικού
προσπικού, ενώ το ίδιο πρόραμμα — κέυφος μετατρέπει τα αρεία ει-
σόδου και εξόδου του προράμματος σε αρεία XML. Η διεπαφή ρήστη,
πέρα από το να συέει την πηροφορία εισόδου και να παρουσιάζει τα α-
ποτεέσματα της επίυσης, επιτρέπει και ένα σύνοο ημάτν ειροκίνητου
επαναπροραμματισμού. Το SPC Execute ρυμίστηκε, μέσ τον προφί εφαρ-
μοών να ρησιμοποιεί το πρόραμμα—κέυφος και την κατάηη υποοι-
στική πατφόρμα, καώς και να μεταφέρει διάφορα αρεία που απαιτούνται
ια την εκτέεση του αόριμου.

4.7.3 KTELSched
Η εφαρμοή KTELSched δημιουρήηκε και αυτή στα παίσια διπματικής
ερασίας και έει στόο την παροή μίας ύσης στο δύσκοο συνδυαστικό
πρόημα που πρέπει να επιύεται κάε μέρα ώστε να παράεται το ημε-
ρήσιο πρόραμμα οδηών και εφορείν ια μία τυπική εηνική εταιρία
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εφορείν ΚΤΕΛ [Μ�02]. Μια ρήορη ευρετική διαδικασία που ονομάζεται
QuickShifts (QS) έει αναπτυεί ια την επίυση του συνδυασμένου προή-
ματος προραμματισμού οδηών – εφορείν, καώς και μία διαδικασία που
ονομάζεται Column Generation and Quick Shifts combination (CGQS) [VH02].
Βασισμένο σε αυτούς τους αόριμους, ένα πρόραμμα δημιουρήηκε στο
Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών με είσοδο και έξοδο απών αρείν
κειμένου. Αυτή η εφαρμοή αποτέεσε τον πυρήνα μίας ύσης ασισμένης
στο διαδίκτυο ια τη δημιουρία προραμμάτν οδηών και εφορείν. Η
ύση αυτή εμπέκει μία διεπαφή ρήστη υοποιημένη σαν ActiveX και ένα
πρόραμμα — κέυφος ια την εεόμενη εκτέεση της αντέρ εφαρμοής
ρονοπροραμματισμού και τη μετατροπή τν αρείν εισόδου και εξόδου σε
XML. Το ραφικό περιάον συέει την πηροφορία από το ρήστη, δη-
μιουρεί τα αρεία εισόδου σε XML, ζητάει την επίυση του προήματος από
το SchedSP και παρουσιάζει τα αποτεέσματα της επίυσης στο ρήστη. Το
SPC Execute, μέσ τν προφί εφαρμοών, έει ρυμιστεί να ρησιμοποιεί τον
wrapper ια την κατάηη υποοιστική πατφόρμα, καώς και τη μεταφορά
τν ρήσιμν αρείν ια την εκτέεση του αόριμου.

4.7.4 SchoolSched

Η τρίτη εφαρμοή που ρησιμοποίησε το SchedSP αφορά τη δημιουρία προ-
ραμμάτν διδασκαίας ια Λύκεια στην Εάδα, σαν διαδικτυακή υπηρεσία.
Στα σοεία, η δημιουρία του ροοίου προράμματος είναι μία ρονοόρα
διαδικασία, η οποία κατά κανόνα ίνεται ειροκίνητα. Η διακριτή και συνδυα-
στική φύση του προήματος κάνει την αναζήτηση εύρεσης ύσης ακόμη και με
ρήση υποοιστή μία δύσκοη διαδικασία, καώς το συκεκριμένο πρόημα
αναφέρεται στη ιιοραφία σαν NP—complete. Σε προηούμενη ερευνητι-
κή δραστηριότητα στο Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών, υιοετήηκε
μία προσέιση με ρήση ακέραιου προραμματισμού ια την επίυση του
προήματος, που οδήησε σε υψηής ποιότητας ύσεις που ικανοποιούν τον
ορισμό του προήματος και τους περιορισμούς [BDH97]. Το πρτότυπο αυτής
της προσέισης τρέει σε ένα μηάνημα με ειτουρικό σύστημα HP—UX
της HP και ρησιμοποιεί την ιιοήκη CPLEX της ILOG [ILO00]. Η είσοδος
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του συκεκριμένου προράμματος είναι περίποκη και ρίζεται σε αρκετά
αρεία εισόδου καώς απαιτείται ο ορισμός σέσεν μεταξύ τν οντοτήτν
που ρησιμοποιούνται. Η έξοδος του προράμματος αποτεείται από ένα αρ-
είο, που περιέει το παραόμενο πρόραμμα.

Για την παροή του συκεκριμένου προράμματος σαν διαδικτυακή υπη-
ρεσία, αναπτύηκε ένα applet ραμμένο σε Java ια την ραφική διεπαφή
ρήστη, καώς και η απαραίτητη εφαρμοή — κέυφος που εέει το παρα-
πάν πρόραμμα και δέεται αρεία XML σαν είσοδο ενώ απαντά με αρεία
XML στην έξοδο. Μία κύρια διαφορά της συκεκριμένης εφαρμοής από τις
προηούμενες είναι ότι τη ρονική στιμή της ανάπτυξης της το SPC XML-
Trans ήταν ακόμη διαέσιμο και ρησιμοποιήηκε.

Το applet συέει την είσοδο από το ρήστη, δημιουρεί και ενημερώνει
τα αντίστοια αρεία XML στο ώρο αποήκευσης αρείν του SchedSP και
ζητάει την εκτέεση του αόριμου ρονοπροραμματισμού. To SPC ‘Exe-
cute’, μέσ του κατάηου προφί εφαρμοής, ρησιμοποιεί μόνο μηανήμα-
τα με πατφόρμα HP—UX τα οποία διαέτουν και τη ιιοήκη CPLEX. Για
την ενεροποίηση της παραπάν ρύμισης, ήταν απαραίτητο να ρυμιστεί
το σύστημα PLEIADES ώστε το συκεκριμένο μηάνημα να διαφημίζει την
διαεσιμότητα της ιιοήκης CPLEX. Στο τέος της διαδικασίας επίυσης,
το applet παρουσιάζει το παραόμενο πρόραμμα στο ρήστη και επιτρέπει
την πραματοποίηση ειροκίνητν διορώσεν, όπου εέεται αν αυτές είναι
δυνατόν να πραματοποιηούν.

4.8 Συμπεράσματα
Σε αυτό το κεφάαιο, παρουσιάστηκε η δυνατότητα να ρησιμοποιηεί υπάρ-
ον οισμικό σαν υπηρεσίες εφαρμοών διαέσιμες στο Διαδίκτυο. Ο στόος
είναι να επιτραπεί σε απομακρυσμένους και πιανόν υποοιστικά αδύναμους
ρήστες να ρησιμοποιήσουν τόσο ικανότητες σε οισμικό όσο και σε υι-
κό από έναν ASP. Βασικοί στόοι της προσπάειας είναι η ευκοία ρήσης
στην υποστήριξη εφαρμοών ρονοπροραμματισμού. Για να επιτευεί αυ-
τό, παρουσιάζεται παίσιο οισμικό ασισμένο σε SPC. Η αριτεκτονική του
παισίου είναι σεδιασμένη να επιτρέπει κιμάκση τόσο σε όρους ρηστών
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σε μία συκεκριμένη εφαρμοή όσο και την προσήκη νέν υπηρεσιών ρο-
νοπροραμματισμού. Τα SPC και οι ικανότητες τους σεδιάστηκαν ώστε ο
ρήστης να μπορεί να διαειριστεί οόκηρο τον κύκο ζής μιας εφαρμοής
ρονοπροραμματισμού με έναν τρόπο παρόμοιο με ένα παραδοσιακό τοπι-
κό σύστημα ρονοπροραμματισμού. Στόος είναι να διατηρηεί η αίσηση
τέτοιν εφαρμοών παρόο που ο απομακρυσμένος ρήστης απαιτείται να
διατηρεί μόνο έναν προσπικό υποοιστή με εάιστες απαιτήσεις ένα φυ-
ομετρητή διαδικτύου. Έτσι, το SchedSP παρέει ένα αξιόπιστο ενδιάμεσο
παίσιο ερασίας ια τη δημιουρία διαδικτυακών εφαρμοών ρονοπροραμ-
ματισμού ια διάφορους δημιουρούς διεπαφών, οι οποίες δε α ήταν δυνατές
αιώς.

Το SchedSP μπορεί να ρησιμοποιηεί και ια άες εφαρμοές πην του
ρονοπροραμματισμού αν η αηεπίδραση με το ρήστη και τον πυρήνα της
εφαρμοής δεν είναι διαρκής και υπάρουν ρονοόρα υποοιστικά ήματα
που πρέπει να εκτεεστούν. Μία κεντρική αδυναμία της ιδέας της παροής
υπηρεσίας η οποία απαιτεί περαιτέρ έρευνα είναι η ασφάεια και το πόσο
οι ρήστες μπορούν να εμπιστευτούν ευαίσητα δεδομένα σε έναν ASP.
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Κεφάαιο 5

Υπηρεσίες Ιστού και πρότυπα
Πέματος ια Παροή
Εφαρμοών
Χρονοπροραμματισμού: Το
παίσιο SchedSP-WS

5.1 Εισαή

Το κεφάαιο αυτό παρουσιάζει την αριτεκτονική και σεδιαστική εξέιξη
του συστήματος SchedSP με άση τις εξείξεις στην έρευνα, στα πρότυπα
και στις συστάσεις που προέκυψαν από διάφορους ορανισμούς τυποποίη-
σης στους ώρους τν υπηρεσιών ιστού και του πέματος. Το νέο σύστημα,
απεικονίζοντας την επιρροή του από τις εξείξεις στις υπηρεσίες ιστού ονο-
μάζεται SchedSP—WS [GAH05a]. Ενώ το αρικό SchedSP έει στόο να πα-
ρέει ασικές υπηρεσίες ια δημιουρία εφαρμοών ρονοπροραμματισμού
στο Διαδίκτυο, το SchedSP—WS έει στόο να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες
με τρόπο εύκοο στη ρήση, ενώ παράηα υποστηρίζεται από μια πατφόρ-
μα πέματος επιπέδου παραής ια αξιόπιστη και μαζική ρητικότητα
επεξερασίας.



96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Υπηρεσίες Ιστού και πρότυπα Πέματος ια Παροή

Εφαρμοών Χρονοπροραμματισμού: Το παίσιο SchedSP-WS

Παράηα με την ανάπτυξη του SchedSP και τις εφαρμοές που ρησιμο-
ποίησαν το παίσιο ανάπτυξης εφαρμοών ύρ από αυτό, παρουσιάστηκαν
σημαντικές εξείξεις σε συναφείς ώρους και αντιμετπίστηκαν προήματα
με διάφορες μεοδοοίες οι οποίες στην πορεία καιερώηκαν περαιτέρ σαν
συστάσεις και τυποποιήσεις. Οι εξείξεις οδήησαν σε πρότυπα, μέσα από
διαδικασίες διαούευσης σε ορανισμούς όπς η Κοινοπραξία Πακόσμιου
Ιστού1, ο Ορανισμός ια την Προώηση Προτύπν Δομημένης Πηροφορίας
OASIS2, ο Ορανισμός ια τη Διαειτουρικότητα Υπηρεσιών Ιστού3 και το
Πακόσμιο Βήμα ια Πέμα4 το οποίο έει μετονομαστεί πέον σε Ανοιτό
Βήμα ια το Πέμα5.

Συκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα ασικά πρτόκοα υπηρεσιών ιστού
(Web Services) ασισμένα στην XML, καώς και μία οικοένεια συστάσεν
που αποτεούν επεκτάσεις στο ασικό προφί τν υπηρεσιών ιστού, που α-
ναφέρονται συοικά είτε σαν Global XML Web Services Architecture (GXA),
κυρίς από τη Microsoft, είτε με το συκεντρτικό WS—*, καώς τα ονόματα
τν περισσότερν σετικών συστάσεν έουν το αντίστοιο πρόεμα. Με το
μεάο αριμό συστάσεν που προέκυψε, ια να μπει μία τάξη στο τι ση-
μαίνει υποστήριξη υπηρεσιών ιστού ώστε να υπάρει ένα εάιστο σύνοο
διαειτουρικότητας, ο ορανισμός WS—I εράζεται στην δημιουρία προ-
φί συνόν συστάσεν WS—*, έοντας αρικά παράει το ασικό προφί
WS—I XML Web Services Profile 1.0 [BEG+04].

Ο ώρος του πέματος [KF98, FK03, FKT01] ρίμασε σταδιακά από τη
δημιουρία υποδομών πέματος και πυών πέματος (grid portals), είτε με
πύες ενικού σκοπού είτε με πύες επικεντρμένες σε συκεκριμένο επιστη-
μονικό πεδίο εφαρμοής, προς τη σύκιση με τις συστάσεις τν υπηρεσιών
ιστού. Η πρώτη προσέιση σύκισης ξεκίνησε με τη ενική αριτεκτονική
Open Grid Services Architecture (OGSA) του ορανισμού GGF, σε συνδυασμό
με τη σύσταση υοποίησης Open Grid Services Infrastructure (OGSI) επίσης

1World Wide Web Consortium (W3C): http://www.w3c.org
2OASIS: Organization of the Advancement of Structured Information Standards: http://

www.oasis-open.org
3Web Services Interoperability (WS—I): http://www.ws-i.org/
4Global Grid Forum — GGF
5Open Grid Forum — OGF: http://www.ogf.org/

http://www.w3c.org
http://www.oasis-open.org
http://www.oasis-open.org
http://www.ws-i.org/
http://www.ogf.org/
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του GGF. Το OGSI αντικαταστάηκε στην πορεία από το σύνοο συστάσεν
WS—Resource Framework (WSRF) του OASIS. Τα προήματα που οδήη-
σαν στην εξέιξη προς το WSRF ήταν κυρίς ότι το OGSI είναι μια τεράστια
σε εύρος προδιαραφή, σεδιασμένη υπεροικά αντικειμενοστραφής ια τον
τρόπο που προσείζεται ένα σύστημα υπηρεσιών και ενικά ασύματη με
τα εραεία ανάπτυξης υπηρεσιών ιστού καώς απαιτεί ειδικές επεκτάσεις
σε ασικές συστάσεις όπς οι SOAP και WSDL. Για να ίνει κατανοητό το
πρόημα της απόστασης τν παραδειμάτν του προσανατοισμού σε αν-
τικείμενα και σε υπηρεσίες, η αντααή πηροφορίας εφαρμοής στο ώρο
τν υπηρεσιών είναι αρακτηριστικό παράδειμα. Η ρήση αντικειμένν της
αντικειμενοστραφούς προσέισης μέσ υπηρεσιών καταήει στο να μετα-
φέρεται μια οόκηρη ιεραρία από αντικείμενα δεδομένν, κάτι που δημιουρ-
εί προήματα απόδοσης στο ώρο τν υπηρεσιών. Επίσης, οι έεοι ια
έματα κηρονομικότητας και η μεταφορά ειτουρικότητας στην ιεραρία αν-
τικειμένν παρουσιάζουν πρακτικά εμπόδια στην εφαρμοή τους σε σύστημα
προσανατοισμένο σε υπηρεσίες. Είναι φανερό ότι, στα όρια τν εφαρμοών
που τίενται από την παροή υπηρεσιών προς στο δίκτυο, απαιτείται προ-
σαρμοή με ρήση αντικειμένν δεδομένν υπηρεσιών (Service Data Objects),
δομές δεδομένν του δομημένου προραμματισμού κατάηες ια μετάδοση,
παρά αντικείμενα με συμπεριφορά και κατάσταση.

Παράηα με τις εξείξεις στο ώρο τν υπηρεσιών ιστού, ο ώρος του
πέματος οδηήηκε σε περαιτέρ ρίμανση μέσ έρν έρευνας και α-
νάπτυξης αά και σε παροή υπηρεσιών παραής μέσ έρν υποδομής.
Δημιουρήηκαν πακόσμια, μεάης κίμακας έρα υποδομής και αρκετά
δορυφορικά συνοδευτικά έρα, με κοινό ενικό στόο να παρέουν όσο το
δυνατό μεαύτερη υποοιστική υποδομή σαν αξιόπιστη υπηρεσία στην ε-
ρευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Στα κύρια έρα συμπεριαμάνονται,
στην Ευρώπη το Enabling Grids For E—sciencE (EGEE) [EGE] (αρικά Enabling
Grids for E—science in Europe), στις Ηνμένες Ποιτείες το Open Science Grid
(OSG) [OSG] και στην Ιαπνία το National Research Grid Initiative (NARE-
GI) [Miu06, NAR].

Στο κεφάαιο αυτό παρουσιάζεται το SchedSP—WS, που αποτεεί την ε-
ξέιξη του συστήματος SchedSP, το οποίο είναι αντικείμενο του προηούμενου
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κεφααίου. Στο SchedSP—WS η προσπάεια επικεντρώνεται στην επιεμένη
ρήση εξείξεν από τους παραπάν ώρους ώστε να υπάρξει σημαντική αύ-
ξηση στην ρηστική αξία του συστήματος. Επίσης παρουσιάζονται τα προ-
ήματα που προέκυψαν κατά την υιοέτηση τν νέν αυτών εξείξεν και
η διαδικασία επανασεδίασης που απαιτήηκε ώστε το SchedSP—WS να μην
αποκίνει από τους αρικούς στόους του SchedSP.

5.2 Περιορισμοί του SchedSP
Η έκδοση του SchedSP, ασισμένη στην αριτεκτονική ιδέα τν στοιειδών
υπηρεσιών, που ονομάζονται SPC (Service Provisioning Components), παρου-
σιάζει περιορισμούς που φαίνονται κατά την προσπάεια μεταφοράς διαέσι-
μν εφαρμοών ρονοπροραμματισμού στο περιάον του. Η αρική σεδί-
αση του SchedSP έινε πριν τα πρότυπα τν υπηρεσιών ιστού και του πέμα-
τος εμφανιστούν μαζί με εραεία και ιιοήκες ια τη ρήση τους. Ενώ οι
ασικές αρές και ιδέες πίσ από την αριτεκτονική του συστήματος SchedSP
έουν μια μεαύτερη εφαρμοσιμότητα στο ώρο τν εφαρμοών ασισμένν
στον ιστό, η υιοέτηση τν νέν προτύπν είναι επιτακτική ια να διευκούνει
την διαειτουρικότητα του συστήματος με εραεία τρίτν.

Ένας σημαντικός περιορισμός εμφανίζεται ό της ρήσης του μοντέου
πεάτη — εξυπηρετητή ια τη μεταφορά μηνυμάτν. Η προσέιση πεάτη
— εξυπηρετητή δεν επιτρέπει ενημερώσεις προς το πρόραμμα — πεάτη ια
διάφορα εονότα, όπς την οοκήρση μίας ερασίας η την επίτευξη ενός
ενδιάμεσου στόου στην όη πορεία επίυσης, ια την οποία πιανόν ο ρή-
στης έει επιέξει να ενημερεί. Η προσήκη ενός μηανισμού ια τέτοιου
είδους ενημερώσεις α επέτρεπε σημαντική αύξηση της ευρηστίας του Sched-
SP.

Ένας πρόσετος περιορισμός είναι η ανικανότητα να παρακοουηούν και
να εεούν οι ερασίες ρονοπροραμματισμού που ρίσκονται σε εξέιξη.
Η παρακοούηση από το Monitor SPC παρέει μόνο ασική παρακοούηση
του προραμματισμού της ερασίας και της κατάστασης εκτέεσης. Συνής,
οι στρατηικές επίυσης προημάτν ρονοπροραμματισμού υιοετούν μία
επαναηπτική διαδικασία ια τη δημιουρία της τεικής ύσης. Ένας ειδικός
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ρήστης μπορεί να παρέει την απαιτούμενη διορατικότητα ώστε να οδηήσει
την αυτοματοποιημένη διαδικασία επίυσης σε καύτερα αποτεέσματα. Επι-
πρόσετα, κάποιες ενδιάμεσες ύσεις πιανόν να κρίνονται ικανοποιητικές και
ο ρήστης να ζητήσει πρόρη οοκήρση της διαδικασίας. Η υποστήριξη τν
παραπάν σεναρίν από αρακτηριστικά παρακοούησης και καοδήησης
εφαρμοής α αύξαναν την ποιότητα και εεξιμότητα τν εφαρμοών που
ασίζονται στο SchedSP. Για να παρέονται τέτοια αρακτηριστικά, απαι-
τείται υποστήριξη από το περιάον κατανεμημένης επεξερασίας, ια να
μεταφέρει μηνύματα, καώς και επιπρόσετη υποστήριξη ια προώηση εο-
νότν από τις εφαρμοές SchedSP προς το πρόραμμα — πεάτη. Τεικά,
οι επιυτές ρονοπροραμματισμού α έπρεπε να υποστηρίζουν αυτή τη ει-
τουρικότητα, με το να συμπεριφέρονται σύμφνα με κάποια προδιαραφή
API, ώστε να μπορούν να απαντάνε σε ερτήσεις του τύπου “ανέκτησε την
τεευταία ύση” και “άαξε τιμές στις παραμέτρους προήματος”.

Η αριτεκτονική του SchedSP πάντα υπέετε την ύπαρξη ενός εξτερικού
παρόου υπηρεσίας υποοιστικής υποδομής. Αυτό το ρόο τον επιτεούσε το
σύστημα PLEIADES. Πρόσφατα, σε σέση με τη σεδίαση του SchedSP—WS,
σημαντικές συντονισμένες προσπάειες, συμπεριαμανομένν τν έρν υ-
ποδομής EGEE [EGE] και HellasGrid [HG], επιδιώκουν να προσφέρουν ένα πέ-
μα ια ενική ρήση με ποιότητα υπηρεσίας επιπέδου παραής. Η ρήση
μίας τέτοιου επιπέδου υποδομής μπορεί να αντικαταστήσει το PLEIADES με
σημαντικό όφεος σε κιμάκση, παρακοούηση και αξιοπιστία. Επιπρόσε-
τα, ένα τέτοιο πέμα μπορεί να κάνει εφικτή την ενεροποίηση ποιτικών
όπου το SchedSP α μπορούσε να περιορίζει πόρους σε ένα μικρό σύνοο
ιδιόκτητν πόρν και να επεκτείνεται στο πέμα όταν ο φόρτος το απαιτεί.

Τέος, η ρήση συστημάτν πέματος επιπέδου παραής μπορεί να
παρέει πιο κομψές ύσεις ια ταυτοποίηση ρήστη σε κατανεμημένους πόρους
και διατήρηση στατιστικών ρήσης και οιπών στοιείν καταραφής (ac-
counting). Έτσι, οι επιαόμενες ποιτικές αποδεκτής ρήσης καώς και οι
ευύνη ια μη τήρηση τους μένει στο επίπεδο της πατφόρμας πέματος και
αφορά τους ρήστες που κάνουν κατάρηση της υποοιστικής ρητικότη-
τας, ενώ δεν αφορά το SchedSP—WS στο σύνοό του.
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5.3 Νέες ευκαιρίες ια το SchedSP—WS

Η ανάκη ια νέα σεδίαση και υοποίηση του SchedSP οδηήηκε από τις
εξείξεις στο ώρο τν υπηρεσιών ιστού και του πέματος, οι οποίες, όπς
περιράφεται παρακάτ, δημιουρούν ένα σύνοο σημαντικών νέν ευκαιριών
ια το SchedSP.

Οι υπηρεσίες ιστού [WSA] προσφέρουν μία σημαντική ααή στη διεπαφή
αντααής μηνυμάτν του SchedSP. Δεδομένου ότι τα πρότυπα τν υπηρε-
σιών ιστού υποστηρίζονται πού καά από τα εραεία ανάπτυξης οισμι-
κού, η διαδικτυακή διεπαφή προραμματιστή υποστηρίζεται πέον απόυτα
από εραεία και δεν απαιτείται να δημιουρούνται με ειδικά μηνύματα XML,
είτε με άμεση επέμαση, είτε με ρήση της ιιοήκης πεάτη SchedSP Client
Toolkit.

Οι συστάσεις ια την ασφάεια υπηρεσιών ιστού WS—Security [OASa] αν-
τιμετπίζουν ένα ευρύ σύνοο απαιτήσεν ασφαείας ια υπηρεσίες ιστού.
Με το WS—Security, ορίζονται μηανισμοί ταυτοποίησης ρήστη, η εμπιστευ-
τικότητα τν μηνυμάτν αντιμετπίζεται με επιεκτική κρυπτοράφηση με
ρήση του XML Encryption [IDS+02], ενώ η ακεραιότητα τν μηνυμάτν πα-
ρέεται από ψηφιακές υποραφές με ρήση του XML Signature [ERS+02].
Το WS—Security αντιμετπίζει ένα ευρύ σύνοο ανακών ασφαείας του
SchedSP ια το κανάι επικοιννίας της διεπαφής με το ρήστη. Επιπρόσε-
τα, το SchedSP πρέπει να υποστηρίξει εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα μη-
νυμάτν ια δεδομένα αποηκευμένα στον αποηκευτικό ώρο του SchedSP
και παράηα να παρέει ασφαή πρόσαση στους κατανεμημένους πόρους
του πέματος.

Το WS—Addressing [GHR06] αντικατέστησε το WS—Routing [NT01] στην
οικοένεια πρτοκόν τν υπηρεσιών ιστού στο να προσφέρει τη δυνατότη-
τα δρομοόησης μηνυμάτν και τον ορισμό ενός μονοπατιού από ενδιάμεσα
ακραία σημεία SOAP ια να ακοουούν τα μηνύματα. Το WS—Addressing
επίσης ορίζει έναν ευέικτο τρόπο αναφοράς στις υπηρεσίες ιστού που εί-
ναι ανεξάρτητος από τη διεύυνση του ακραίου σημείου κατά το υποκείμενο
πρτόκοο μεταφοράς και σύνδεσης μηνυμάτν. Με μετατροπή της διεπα-
φής τν SPC του SchedSP σε υπηρεσίες ιστού, το WS—Addressing μπορεί να
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αποτεέσει τη άση της ειτουρίας του SchedSP Executive.
Τα WS—Notification [NG05] και WS—Eventing [BCC+04] αποτεούν πρ-

τόκοα έκδοσης και εραφής (publish/subscribe) ια υπηρεσίες ιστού, ια
την υποστήριξη ασύρονν ενημερώσεν σε συμάντα. Τέτοια πρτόκοα
έκδοσης και εραφής μπορούν να παρέουν σημαντικές προσήκες στην επι-
κοιννία του SchedSP και του προράμματος διεπαφής ρήστη αά και τν
επιυτών, ετιώνοντας την ανάδραση και εεξιμότητα της όης διαδικασίας
ρονοπροραμματισμού.

Εραεία δημιουρίας πυών πέματος (grid portals), όπς τα Grid Por-
tal Development Kit — GPDK [Nov02] και GridPort [TDM+02], προσφέρουν
διεπαφές εφαρμοών ια την ενική αναπαράσταση υπηρεσιών που παρέον-
ται από το ενδιάμεσο οισμικό δημιουρίας πέματος, ειδικά σεδιασμένες
ια ρήση από μία πύη πέματος. Αυτά τα εραεία μπορούν να οηή-
σουν το SchedSP με το να παρέουν ευέικτους μηανισμούς ια υποοή
και παρακοούηση ερασιών, αποήκευση δεδομένν στο πέμα, ταυτοποί-
ηση ρηστών με την ασφάεια πέματος GSI, και ενοποίηση με το σύστημα
MyProxy [BHW05]. Το σύστημα MyProxy αποηκεύει πιστοποιητικά εξουσιο-
δότησης εκώρησης δικαιμάτν (proxy certificates [TWE+04]) σαν ψηφιακά
πιστοποιητικά κατά Χ.509 [CCI88]. Ο μηανισμός ασφάειας του πέματος
προέπει την εκώρηση δικαιμάτν ρηστών προς υπηρεσίες πέματος με
την υποραφή πιστοποιητικών εξουσιοδότησης [WFK+04], ενώ πέον σε αυ-
τό το μηανισμό έει προστεεί και ένας μηανισμός εισαής δικαιμάτν
ρήσης υπηρεσιών εικονικών ορανισμών μέσ του συστήματος Virtual Organi-
zation Management System (VOMS) [ACC+03]. Ο ειδικός σεδιασμός εραεί-
ν δημιουρίας πυών πέματος, σε περίπτση που συντηρούνται επαρκώς
από την ομάδα ανάπτυξης ώστε να ακοουούν τις εξείξεις τν υποδομών
πέματος, προσφέρουν μια ιώσιμη ύση σε σέση με την άμεση ρήση τν
API του ενδιάμεσου οισμικού δημιουρίας πέματος.

Η υιοέτηση της υποδομής ασφάειας πέματος GSI (Grid Security In-
frastructure) επιτρέπει στο SchedSP να μοιραστεί με την υποδομή πέματος
μηανισμούς ταυτοποίησης ρήστη και εξουσιοδότησης ρήσης πόρν. Η υπο-
δομή GSI ασίζεται σε υποδομή δημόσιου κειδιού (Public Key Infrastructure —
PKI), με κρυπτοραφημένες επικοιννίες ασισμένες στο πρτόκοο SSL και
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αμοιαία ταυτοποίηση τν εμπεκόμενν μερών και προς τις δύο κατευύνσεις
της επικοιννίας. Το αποετήριο τεκμηρίν ταυτότητας MyProxy [BHW05] α-
παάσσει το SchedSP—WS από την μη ασφαή διαδικασία να διατηρεί ιδι-
τικά κειδιά ρηστών. Η ρήση του MyProxy είναι κοινή σε πύες πέματος,
όπς το GPDK το GridPort, το gridshpere [GRI] και το P—GRADE [KDK+03].
Τόσο το GSI όσο και το WS—Security παρέουν τη δυνατότητα ια ταυτοποίη-
ση ρηστών με πιστοποιητικά X.509 ς τεκμήρια πιστοποίησης της ταυτότητας
ρηστών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που προέπονται στο GSI επίσης
μπορούν να είναι τεκμήρια πιστοποίησης ταυτότητας ια το WS—Security.

To EGEE, το HellasGrid και άες συντονισμένες προσπάειες στοεύουν
να παρέουν μία σταερή υπηρεσία πέματος ια τον επιστημονικό υποοι-
σμό (e—Science). Η συματότητα του SchedSP με τέτοιες πατφόρμες παρέει
σημαντικά πεονεκτήματα όπς την δυνατότητα πρόσασης σε δεκάδες ι-
ιάδες επεξεραστές στο EGEE, αποαμάνοντας αξιοπιστία, διαεσιμότητα
και ποιότητα υπηρεσίας επιπέδου συστήματος παραής. Οι εξείξεις αυτές
εμφανίστηκαν σε κατάηο ρόνο, ώστε να αντικατασταεί το πέον ξεπε-
ρασμένο σύστημα PLEIADES, το οποίο είναι ένα σύστημα υποστηριζόμενο
από ένα μόνο ακαδημαϊκό ίδρυμα ασισμένο σε εεοντική παροή υποο-
ιστικών πόρν. Άστε, η ήξη του προράμματος ΠΕNΕΔ 99/ΠΛΕΙΑΔΑ
σήμανε και την φυσιοοική σταδιακή ήξη της υποστήριξης τν συνερα-
ζόμενν φορέν ό έειψης ρηματοδότησης.

5.4 Αρετές του SchedSP
Η εμφάνιση και συνοική αποδοή τν υπηρεσιών ιστού δείνουν μία σημαν-
τική κατεύυνση εξέιξης ια το SchedSP. Η αρική σεδίαση του SchedSP
έδειξε σημαντικές αρετές και προσέφερε σημαντική οήεια στην παροή του
διασυνδετικού οισμικού που παρέει κοινή πατφόρμα ανάπτυξης και υπο-
στήριξης ια εφαρμοές ρονοπροραμματισμού.

Οι εφαρμοές που δημιουρήηκαν με το SchedSP έδειξαν μία συνέπεια
στη διεπαφή προραμματιστή και η ασισμένη στα μηνύματα XML πάν από
HTTP επικοιννία παρουσιάστηκε αποδοτική και εύκοη στη ρήση. Μάι-
στα, οι δημιουροί εφαρμοών σοίασαν ότι ήταν σεδόν προφανής η συμ-
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περιφορά του SchedSP από τα ίδια τα σήματα XML και τα σόια που
περιείαν, τα οποία ήταν διαέσιμα στην ιστοσείδα του SchedSP. Βέαια,
ένα σημείο που ρειαζόταν πάντα σημαντική προσπάεια ήταν η κατανόη-
ση του τρόπου ρήσης τν ίδιν τν προραμμάτν επίυσης προημάτν
ρονοπροραμματισμού, με κύρια αιτία την πουποκότητα της δομής τν δε-
δομένν εισόδου. Αυτή η πουποκότητα δυστυώς είναι εενής σε αυτή την
κατηορία προημάτν, καώς περιράφουν τη ειτουρία ενός οόκηρου
ορανισμού και αρκετούς από τους κανόνες που διέπουν τη ειτουρία του.

Η ρήση της XML έδσε μία σημαντική οήεια προς αυτή την κατεύυν-
ση, ρίς φυσικά να αποτεεί μία τεική απάντηση στο συκεκριμένο έμα.
Επίσης, το έμα αυτό και ια το SchedSP και ια το SchedSP—WS ερήηκε
ότι α έπρεπε να αντιμετπιστεί σε δεύτερο επίπεδο, καώς ια την πατφόρ-
μα α πρέπει πρώτα να εξασφαιστεί η παροή της ασικής υπηρεσίας. Παρά
την ευκοία της ρήσης του παισίου SchedSP, οι δημιουροί εφαρμοών είναι
αντιμέτποι είτε με τα ίδια τα μηνύματα XML είτε με το SchedSP Client Toolk-
it. Αντίστοιος τρόπος επικοιννίας, που όμς υποστηρίζεται σημαντικά από
τα διάφορα εραεία ανάπτυξης οισμικού, είναι οι υπηρεσίες ιστού και η
υιοέτησή τους αποτεεί ένα σημαντικό ήμα εμπρός ια το σύστημα, αά,
όπς α δούμε εισάει νέες σεδιαστικές προκήσεις ώστε να διατηρηεί ο
αρακτήρας του SchedSP.

Η ενική κατεύυνση τν μικρο—υπηρεσιών που υοποιείται στα SPC απο-
τεεί σημαντικό στοιείο του SchedSP. Αφενός, δημιουρεί έναν εύκοο τρόπο
εκμάησης και εξοικείσης με το σύστημα, με συστατικά τα οποία επιτεούν
ένα περιορισμένο ρόο. Αφετέρου, διευκούνει τη συντήρηση του συστήματος
με σαφή διαρισμό τν αρμοδιοτήτν τν συστατικών. Ο δυναμικός τρόπος
επιοής τν υοποιήσεν τν υπηρεσιών παρέει τη δυνατότητα ια σημαν-
τική κιμάκση στην αριτεκτονική καώς επιτρέπει δυναμική αναάμιση
υπηρεσιών ρίς ποτέ να σταματάει να παρέεται υπηρεσία.

Τέος, σημαντικά στοιεία του SchedSP που οφείουν να διατηρηούν
και να επεκταούν στη νέα έκδοση SchedSP—WS είναι τα συστατικά που
αφορούν το αρακτήρα ρονοπροραμματισμού, συκεκριμένα το LAttE, το
Scheduling Coordinator και το SchedScripter.
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Σήμα 5.1: Η Αριτεκτονική ιδέα του SchedSP—WS

5.5 Αριτεκτονική του SchedSP—WS

Πρταρικός στόος της προτεινόμενης αριτεκτονικής είναι να εξαειφούν
οι περιορισμοί που παρουσιάζονται στο 5.2, ενώ παράηα διατηρούνται
τα σεδιαστικά πεονεκτήματα του SchedSP. Παρά το εονός ότι οι υπη-
ρεσίες ιστού επηρεάζουν όα τα Service Provisioning Components, η κύρια
αριτεκτονική φιοσοφία παραμένει ενικά ανεπηρέαστη. Όα τα SPC πέον
υοποιούνται σαν υπηρεσίες ιστού και ονομάζονται Υπηρεσίες SchedSP—WS
(SchedSP—WS Services). Το συστατικό Gateway, που στο SchedSP υποστη-
ρίζει επικοιννίες XML πάν από HTTP, έει απαειφεί στην παρούσα αρ-
ιτεκτονική καώς η αντίστοιη υπηρεσία υοποιείται σε ιιοήκες τρίτν
που παρέουν υποκείμενα πρτόκοα μεταφοράς υπηρεσιών ιστού. Το σή-
μα 5.1 παρουσιάζει την ενική οράνση του SchedSP—WS ενώ το σήμα 5.2
δείνει μία πιο επτομερή άποψη της προτεινόμενης αριτεκτονικής και τν
υπηρεσιών.

Στη νέα αριτεκτονική, η υπηρεσία ιστού Executive παρέει δρομοόη-
ση μηνυμάτν προς τις υπηρεσίες του SchedSP—WS ασισμένη στη σύσταση
WS—Addressing. Επιπρόσετα, επιάει τη ρήση του WS—Security ια πι-
στοποίηση ταυτότητας ρηστών, εμπιστευτικότητα δεδομένν και ακεραιότη-
τα μηνυμάτν. Επίσης, διενερεί μηανισμούς εέου πρόσασης σε επίπε-
δο υπηρεσιών του SchedSP—WS. Όες οι περιραφές WSDL τν υπηρεσιών
SchedSP—WS διαφημίζουν ένα μοναδικό ακραίο σημείο ια το πρτόκοο
σύνδεσης, το οποίο είναι το ακραίο σημείο του Executive. Με αυτό το σε-
διασμό, όη η δικτυακή κίνηση οδηείται μέσ του Executive, ώστε να δρομο-
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Σήμα 5.2: Η Αριτεκτονική του στο SchedSP—WS

οηεί δυναμικά προς τις υπηρεσίες. Για να ειτουρήσει αυτό το σήμα με
ασφάεια, οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται σε αιτήσεις που δεν προέρονται
από το Executive.

Κάε υπηρεσία του SchedSP—WS ακοουεί ένα συκεκριμένο μοντέο
συμπεριφοράς. Μετά την κήση της υπηρεσίας, το WS—Security επιεαιώνει
την ακεραιότητα του μηνύματος SOAP με ρήση της ψηφιακής υποραφής
XML Signature και αποκρυπτοραφείται όποιο μέρος του μηνύματος είναι
κρυπτοραφημένο. Ακοούς, επιεαιώνεται ότι το μήνυμα προέρεται α-
πό το Executive. Η ταυτότητα του ρήστη ρησιμοποιείται από το μηανισμό
εέου πρόσασης ια να εξουσιοδοτηεί πρόσαση στους πόρους που περι-
ράφονται στην αίτηση υπηρεσίας. Κατόπιν επιτυούς οοκήρσης τν πα-
ραπάν ημάτν, παρέεται η αιτούμενη υπηρεσία, η οποία στην πράξη είναι
ο πυρήνας του SPC της προηούμενης αριτεκτονικής. Τεικά, οι ιιοήκες
WS—Security κρυπτοραφούν και υποράφουν την απάντηση και την προ-
ούν πίσ στον πεάτη μέσ του Executive. Σε αυτό το σημείο, δημιουρείται
η εντύπση ότι υπάρει περιττή επανάηψη ερασίας σε σέση με ταυτοποί-
ηση ταυτότητας τόσο στο Executive όσο και στις υπηρεσίες SchedSP—WS.
Πέρα από το εονός ότι διενερείται έεος πρόσασης σε διαφορετικό ε-
πίπεδο κάε φορά, ο διπός έεος αποτεεί διασφάιση ότι δε α υπάρξει
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παστό μήνυμα με ψεύτικο αποστοέα, ώστε να ξεπεράσει τον σετικό έεο
πρόσασης στην υπηρεσία SchedSP—WS.

Οι υπηρεσίες SchedSP—WS υποστηρίζονται από ένα σύνοο υπηρεσιών
πυρήνα (SchedSP—WS Core Services) ια κοινές μεόδους πιστοποίησης ρή-
στη, εέου πρόσασης, ενιαία πρόσαση στην υποδομή πέματος και ε-
νιαία συμπεριφορά ενικότερα ανάμεσα στις υπηρεσίες. Ένα εραείο δη-
μιουρίας πύης πέματος προσφέρει υπηρεσίες πρόσασης σε υποκείμενη
πατφόρμα πέματος με συστηματικό τρόπο.

Εκτός από τη διεπαφή εφαρμοής, δεν υπάρει σημαντική ααή στην
ειτουρικότητα τν SPC που προέρονται από το SchedSP. Μία νέα υπηρε-
σία, ο πεάτης GridFTP, εισάεται ια μεταφορά αρείν από και προς την
υποδομή πέματος. Ο πεάτης GridFTP προσπαεί να παρέει μία ενοποι-
ημένη εικόνα του αποηκευτικού ώρου, παρουσιάζοντας τον αποηκευτικό
ώρο του πέματος σαν ένα εικονικό κατάοο στο SchedSP Filespace. Επί-
σης, το Execute SPC πέον έει αντικατασταεί από την υπηρεσία εέου
ερασιών (Job Control service), η οποία παρέει πρόσετες υπηρεσίες εέου
πάν στον τρόπο εκτέεσης της ερασίας.

Το SchedScripter, που στόο έει να ορανώνει την εκτέεση διάφορν
συστατικών ετιστοποίησης, μπορεί να ετιεί σημαντικά σε δυνατότητες
αηεπίδρασης με την υιοέτηση πρτοκόου ενημερώσεν σαν τη σύστα-
ση τύπου έκδοσης και εραφής WS—Notification. Αυτό δίνει τη δυνατότητα
στους ρήστες να προσέσουν οδηίες αηεπίδρασης στα σενάρια ενορή-
στρσης, ενώ δίνει τη δυνατότητα να ζητηεί είσοδος ρήστη με πρόσετες
οδηίες σεναρίν ενορήστρσης ή με παραμέτρους εκτέεσης, ώστε να ο-
δηηεί κατάηα η διαδικασία επίυσης. Η υποστήριξη αηεπίδρασης
προσέτει τη δυνατότητα να αάξει δυναμικά ο αριμός τν υποοιστικών
πόρν που ρησιμοποιούνται στη διαδικασία επίυσης.

Η ρήση τν υπηρεσιών ιστού άαξε σημαντικά τον τρόπο ειτουρίας
του MultiServe. Πέον, το MultiServe απαιτείται να εκτεεί υπηρεσίες ιστού
και όι συστατικά SPC, με ρήση του COM. Επιπρόσετα, το παράδειμα
τν υπηρεσιών ιστού κάνει πιο δύσκοο τον τρόπο ειτουρίας του MultiServe.
Στο SchedSP, τα κείμενα XML ια το SPC περιαμάνονταν οόκηρα στο
σενάριο προς εκτέεση, κάτι που στην περίπτση του SchedSP—WS δεν είναι
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<?xml version=”1.0”?>
<multiserve>

<variable name=”mkdirOneResult” />
<variable name=”mkdirTwoResult” />
<runSPC spc=”filespace” result=”mkdirOneResult” operation=”mkdir”>

<param name=”dir” value=”/HOME/testDir”/>
<param name=”recursive” value=”false”/>

</runSPC>
<if testVariable=”mkdirOneResult” isEqualTo=”true”>

<ifTrue>
<runSPC spc=”filespace”

result=”mkdirTwoResult”
operation=”mkdir”>

<param name=”dir” value=”/HOME/testDir/newDir”/>
<param name=”recursive” value=”false”/>

</runSPC>
</ifTrue>
<ifFalse>

<return variable=”mkdirOneResult” />
</ifFalse>

</if>
<return variable=”mkdirTwoResult” xpath=”result”/>

</multiserve>

Σήμα 5.3: Παράδειμα Multiserve

εφικτό, καώς α υπορένε τον τεικό ρήστη στη δημιουρία μηνυμάτν
SOAP ρίς τη οήεια εραείν.

Για να μπορέσει να ειτουρήσει το MultiServe, η αναφορά στα SPC ίνε-
ται με το όνομα του SPC, την προς εκτέεση ειτουρία και τις παραμέτρους
σαν ζευάρια όνομα — τιμή. Οι παράμετροι τν ειτουριών και το επιστρε-
φόμενο μήνυμα τοποετούνται σε μεταητές. Για να ίνει η πραματική μετα-
φορά μηνυμάτν SOAP και ρήση τν υπηρεσιών, το MultiServe ρησιμοποιεί
πηροφορίες από τη άση δεδομένν του SchedSP, όπου υπάρει διαέσιμη α-
ναφορά στα κείμενα WSDL, δημιουρεί πεάτες προς τις υπηρεσίες, παράει
κώδικα που αναπαριστά το σενάριο εκτέεσης, το συνδέει με τους πεάτες
τν υπηρεσίών και το εκτεεί.

Στο σήμα 5.3 φαίνεται ένα ενδεικτικό παράδειμα σεναρίου, που δημιουρ-
εί έναν κατάοο testDir στο ώρο αρείν του ρήστη και εφόσον αυτό
επιτύει, δημιουρεί ένα δεύτερο κατάοο newDir μέσα στον κατάοο που
δημιουρήηκε προηουμένς. Το παραπάν φαίνεται σε ψευδοκώδικα στο
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mkdirOneResult := mkdir(”/HOME/testDir”)
If mkdirOneResult = ”false”
return mkdirOneResult

mkdirTwoResult =: mkdir(”/HOME/testDir/newDir”
return mkdirTwoResult

Σήμα 5.4: Το παράδειμα του σήματος 5.3 σε ψευδοκώδικα

σήμα 5.4.

5.6 Βετιώσεις του SchedSP—WS
Τα SchedSP και SchedSP—WS μοιράζονται την ίδια ασική ιδέα αριτεκτονι-
κής συστήματος με την εστερική υοποίηση τν διάφορν υπηρεσιών, ενικά
όμοια. Οι προτεινόμενες αριτεκτονικές παρεμάσεις μπορούν να περιραφούν
σαν αντικατάσταση όν τν εξτερικών διεπαφών προραμματιστή και υιο-
έτηση σε αυτές συστάσεν και προτύπν υπηρεσιών ιστού και πέματος.

Το SchedSP—WS ετιώνει σημαντικά τη διαδικασία υοποίησης τν πε-
ατών εφαρμοών ρονοπροραμματισμού. Οι υιοετημένες συστάσεις είναι
καά υποστηριζόμενες από επαεματικά εραεία ανάπτυξης οισμικού,
κάτι που οδηεί σε υπεραπούστευση της προσπάειας δημιουρίας της α-
ηεπίδρασης προραμμάτν πεατών με το SchedSP—WS. Η ρήση μίας
πατφόρμας πέματος που παρέεται σαν υπηρεσία επιπέδου παραής
σε όρους ειτουρίας και υποστήριξης παρέει ουσιαστικές ετιώσεις στην
διαεσιμότητα του συστήματος και στην κιμάκση σε όρους ρητικότη-
τας ύσης προημάτν. Περίποκες διαδικασίες παρακοούησης ρήσης
(accounting) που είναι ήδη υοποιημένες στην πατφόρμα πέματος προ-
σέτουν αξία στο SchedSP—WS. Η μαζική υποοιστική ισύς που παρέε-
ται από το πέμα είναι επίσης ευερετική στην ποιότητα τν προραμμάτν
που παράονται, καώς διάφορες νέες αοριμικές προσείσεις μπορούν να
δημιουρηούν με την άρση τν παρόντν περιορισμών σε διαέσιμη υποοι-
στική ρητικότητα.

Ο μικρο—συντονισμός (fine—tuning) τν ύσεν ρονοπροραμματισμού
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>
<definitions name=”MultiServe”

targetNamespace=”http://www.csl.ece.upatras.gr/SchedSPWS/MultiServe”
xmlns=”http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/”
xmlns:tns=”http://www.csl.ece.upatras.gr/SchedSPWS/MultiServe”
xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/”>
<types>

<xsd:schema
targetNamespace=”http://www.csl.ece.upatras.gr/SchedSPWS/MultiServe”
xmlns:tns==”http://www.csl.ece.upatras.gr/SchedSPWS/MultiServe”>
<xsd:element name=”runScript” type=”tns:runScript”/>
<xsd:element name=”runScriptResponse” type=”tns:runScriptResponse”/>
<xsd:complexType name=”runScript”>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=”arg0” type=”xsd:string” minOccurs=”0”/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name=”runScriptResponse”>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=”return” type=”xsd:string” minOccurs=”0”/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>
</types>
<message name=”runScript”>

<part name=”parameters” element=”tns:runScript”/>
</message>
<message name=”runScriptResponse”>

<part name=”parameters” element=”tns:runScriptResponse”/>
</message>
<portType name=”MultiServe”>

<operation name=”runScript”>
<input message=”tns:runScript”/>
<output message=”tns:runScriptResponse”/>

</operation>
</portType>
<binding name=”MultiServePortBinding” type=”tns:MultiServe”>

<soap:binding transport=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/http” style=”document”/>
<operation name=”runScript”>

<soap:operation soapAction=””/>
<input>

<soap:body use=”literal”/>
</input>
<output>

<soap:body use=”literal”/>
</output>

</operation>
</binding>
<service name=”MultiServe”>

<port name=”MultiServePort” binding=”tns:MultiServePortBinding”>
<soap:address location=”http://asp.csl.ee.upatras.gr/SchedSPWS/Executive”/>
</port>

</service>
</definitions>

Σήμα 5.5: Η περιραφή WSDL του MultiServe
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με ειροκίνητες παρεμάσεις και ααές παραμέτρν είναι μία ενδιαφέρου-
σα πρακτική στις εφαρμοές ρονοπροραμματισμού. Αυτό επιτυάνεται σε
ένα αηεπιδραστικό περιάον εφαρμοής. Βετιμένη παρακοούηση
και οδήηση μπορεί να ενισύσει την ευρηστία τν εφαρμοών πεατών του
SchedSP—WS παρέοντας σε ειδικούς ρήστες την πιανότητα να επεμαί-
νουν αηεπιδραστικά στην διαδικασία επίυσης ρονοπροραμματισμού.
Στο SchedSP—WS, αυτό μπορεί να επιτευεί, με ααή παραμέτρν σε
ρόνο εκτέεσης στα σενάρια που ρησιμοποιούνται από την υπηρεσία Sched-
Scripter. Μία άη ενδιαφέρουσα παράπευρη συνέπεια της ρήσης προτυπο-
ποιημένν τενοοιών πέματος είναι η δυνατότητα να υποάονται και
να παρακοουούνται επιυτές σε MPI, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό στο
περιάον PLEIADES.

5.7 Συμπεράσματα
Σε αυτό το κεφάαιο παρουσιάστηκε η εξέιξη της αριτεκτονικής πατφόρ-
μας SchedSP με την υιοέτηση υπηρεσιών ιστού και τενοοίες πέματος. Η
ρήση τν σετικών προτύπν ετιώνει την διαδικασία ανάπτυξης ια τη δη-
μιουρία πεατών εφαρμοών, και επομένς προσέτει σημαντική αξία στην
αρική ειτουρικότητα του συστήματος. Επιπρόσετα, η ρήση μίας πατ-
φόρμας πέματος και προτύπν επιτρέπει στους ρήστες του SchedSP—WS
να ρίσκουν έναν μεάο αριμό υποοιστικών πόρν ενώ διατηρούν τον
έεο και την επικοιννία με τις διαδικασίες επίυσης και τα ενδιάμεσα α-
ποτεέσματα. Αυτό κυρίς επιτυάνεται με ρήση τν αρακτηριστικών πα-
ρακοούησης και οδήησης ερασιών, με ρήση πρτοκόου ενημερώσεν
και με πρότυπα εισόδου/ εξόδου αρείν στο πέμα.
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Ροές Ερασίας ια
Κατανεμημένες Εφαρμοές
Χρονοπροραμματισμού: Το
παίσιο ανάπτυξης SchedScripter

6.1 Εισαή

Η σύνεση και αηεπίδραση κατανεμημένν διερασιών στο υποοιστικό
πέμα αποτεεί ένα ασικό κομμάτι της διαδικασίας ανάπτυξης μίας κατα-
νεμημένης επιστημονικής εφαρμοής. Δεδομένης της ανομοιοενούς φύσης του
πέματος, της μη ντετερμινιστικής φύσης της ανεύρεσης ή της απώειας μη-
ανών υποοισμού, είναι απαραίτητη μία ααρή σύζευξη τν διερασιών.
Το παίσιο SchedScripter [GGAH09b, GGAH09a], που παρουσιάζεται σε αυτό
το κεφάαιο, αποτεεί ένα παίσιο δημιουρίας κατανεμημένν επιστημονι-
κών εφαρμοών που υποστηρίζει τις παραπάν απαιτήσεις με επικοιννίες
ασισμένες σε υπηρεσίες ιστού. Στο SchedScripter υποστηρίζονται συκεκρι-
μένα σήματα συντονισμού ώστε να εξαειφούν οι τενικές δυσκοίες και το
άσμα κατανόησης τν εμάτν επικοιννίας ανάμεσα στα συστατικά τν
εφαρμοών με ρήση υπηρεσιών ιστού πάν από το πέμα. Βασικός στόος
είναι να καταστεί διάφανος, όσο αυτό είναι δυνατό, ο ρόος του πέματος,



112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ροές Ερασίας ια Κατανεμημένες Εφαρμοές
Χρονοπροραμματισμού: Το παίσιο ανάπτυξης SchedScripter

μεταφέροντας την αρμοδιότητα τν επικοιννιών τν κατανεμημένν διερα-
σιών στο παίσιο SchedScripter. Επίσης παρέεται η δυνατότητα ενορήστρ-
σης τν συστατικών τν εφαρμοών με ρήση της ώσσας επιειρηματικών
διαδικασιών BPEL, η οποία ρησιμοποιείται με επιτυία σε άες κατανεμη-
μένες επιστημονικές εφαρμοές.

Ο τρόπος ρήσης της BPEL καώς και τν κατανεμημένν σεδιαστικών
μοτίν μπορεί να αντιστοιηεί με τις ώσσες σεναρίν κεύφους (shell
scripts) που παραδοσιακά παρέονται σαν εραεία στις διανομές ειτουρι-
κών συστημάτν τύπου UNIX, σε όρους υπηρεσιών ειτουρικού συστήματος.
Στο SchedScripter, η συνοική πορεία της εφαρμοής οδηείται από ένα σε-
νάριο εύκοο στην ααή, που δεν είναι στενά συζευμένο με τα επί μέρους
τμήματα της εφαρμοής, τα οποία υπηρετούν διακριτούς και περιορισμένους
ρόους. Πέρα από το συντονισμό της εφαρμοής, το SchedScripter ειτουρ-
εί και σαν ρονοπροραμματιστής επιπέδου εφαρμοής (application—level
scheduler), όπου ερασίες δρομοοούνται σε κόμους ανάοα με την πο-
ρεία της εφαρμοής, ρίς παρέμαση από τις ρονοόρες και ασύρονες
διαδικασίες ρονοπροραμματισμού και διαείρισης πόρν της συνοικής υ-
ποδομής πέματος.

Σε αυτό το κεφάαιο, αρικά παρουσιάζεται ένα μοντέο εφαρμοών ρο-
νοπροραμματισμού κατάηο ια κατανεμημένη επεξερασία και, κατόπιν,
παρουσιάζονται οι αναμενόμενες ρήσεις του SchedScripter με άση αυτό το
μοντέο εφαρμοής. Μετά την επτομερή παρουσίαση του παισίου και τν
υπηρεσιών του, συζητείται πώς το παίσιο με τις υπηρεσίες του επιτυάνει
την αναμενόμενη ρήση και τι μοτία επεξερασίας ορίζει. Το SchedScripter
ρησιμοποιήηκε ια την επίυση του προήματος παραής του προράμ-
ματος εξετάσεν πανεπιστημίου, ασισμένο σε προηούμενη σειριακή εφαρ-
μοή, όπου αναδείτηκε τόσο η ευκοία ρήσης του όσο και η προστιέμενη
αξία που μπορεί να δώσει η κατανεμημένη επεξερασία στην προσπάεια ια
την εξεύρεση ποιοτικών ύσεν σε πούποκα συνδυαστικά προήματα.
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6.2 Μοντέο Κατανεμημένης Εφαρμοής Χρονο-
προραμματισμού Ανρώπινν Πόρν

Ο ορισμός μοντέου ια κατανεμημένες εφαρμοές ρονοπροραμματισμού
αποτεεί ένα σημαντικό ήμα ια να προσφερεί μία ενική ύση που έει
τη δυνατότητα να υποστηρίξει ένα μεάο αριμό πιανών εφαρμοών. Όταν
αυτό το μοντέο είναι αρκετά σαφές και συμπαές, δημιουρείται η δυνατότη-
τα τα διάφορα συστατικά του και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις να παρέονται
από μία υποκείμενη αριτεκτονική συστήματος. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει
ο απαραίτητος διαρισμός ευυνών, όπου οι αρμοδιότητες της δημιουρίας
μιας εικονικής συστάδας, της επικοιννίας ανάμεσα στα συστατικά και της
εκκίνησης της εφαρμοής στους διάφορους υποοιστικούς κόμους να μην
απασοούν ανρώπους που είναι ειδικοί στο να παρέουν ύσεις σε αο-
ριμικά έματα προημάτν ετιστοποίησης. Ιδανικά ένα τέτοιο μοντέο
α οδηούσε σε σκεετούς εφαρμοών με τα διάφορα συστατικά να είναι ή-
δη διασυνδεδεμένα, ενώ ο δημιουρός τν εφαρμοών παρέει την εστερική
υοποίηση ια το κάε συστατικό, με άση τις ανάκες του προήματος το
οποίο αντιμετπίζει. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η εμπειρία ειδικών στο
αντικείμενο της εφαρμοής ρίς να τους επιάεται η ανάκη να ίνουν
ειδικοί στην κατανεμημένη επεξερασία.

Στο σήμα 6.1 παρουσιάζεται ένα ενικό πάνο αντιμετώπισης μιας ε-
φαρμοής ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν. Το σήμα αυτό ακο-
ουείται αρκετά συνά από εφαρμοές ρονοπροραμματισμού σε έναν υ-
ποοιστή, είτε σε αυτή τη ενική μορφή, είτε σε αποποιημένες μορφές, ενώ
η συκεκριμένη παρουσίασή του το κάνει κατάηο ια ρήση από κατα-
νεμημένες εφαρμοές με άση το σεδιαστικό μοντέο κυρίου/εράτη (mas-
ter/worker). Η διαδικασία αναζήτησης της ύσης καοδηείται από τον Συν-
τονιστή (Scheduling Coordinator). Αυτός, κατόπιν ενός απαραίτητου σταδίου
προεπεξερασίας, διασπά το ασικό πρόημα σε υπόπροήματα. Κατόπιν,
ο Strategy Selector επιέει το κατάηο υποπρόημα ια επίυση καώς
και τον τρόπο με τον οποίο αυτό α επιυεί. Ο Strategy Selector διαειρίζεται
τη συνοική διαδικασία της επίυσης παίρνοντας ανάδραση από τον επιυτή
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Σήμα 6.1: Μοντέο Κατανεμημένν Εφαρμοών Χρονοπροραμματισμού

ρονοπροραμματισμού (Scheduling Solver). Η διαδικασία επίυσης συνεί-
ζεται με τον Strategy Selector να επιέει το επόμενο υποπρόημα με τις
παραμέτρους επίυσης, αμάνοντας υπ’ όψη την συνοική πορεία επίυσης
από τα στοιεία που έει συκεντρώσει μέρι εκείνη τη στιμή.

Ο Επιυτής Υποπροήματος (Problem Solver) ρησιμοποιεί έναν Εκτιμη-
τή Νομιμότητας (Legality/ Regulation Evaluation) καώς και έναν Υποοιστή
Καταηότητας (Cost Calculation) ια να αξιοοήσει τις πιανές ύσεις.
Στον επιυτή υποπροήματος παράονται εναακτικές ύσεις οι οποίες
ρησιμοποιούνται σαν αρικά σημεία ια ετιστοποίηση. Οι αόριμοι και
οι αρικές τους παράμετροι ια την παραή τν εναακτικών ύσεν
μπορούν να επιέονται δυναμικά ανάοα με την πορεία επίυσης καώς η
καταηότητα ενός αόριμου ια κάε περίπτση μιας κατηορίας προ-
ημάτν δεν είναι ευημένη. Επίσης, σημαντικό όφεος μπορεί να προκύπτει
από την προσαρμοή τν παραμέτρν κάε αόριμου ανάοα με την πο-
ρεία επίυσης. Για το σκοπό αυτό, συνής επιέονται διάφοροι αόριμοι
κάε φορά στην επίυση, αφήνονται να παράουν αποτεέσματα με διάφορες
παραμέτρους εκκίνησης και συμπεριφοράς. Οι επιδόσεις που έει επιτύει η
κάε αοριμική προσέιση αποτεεί κριτήριο ια ια τη συνότητα στην



6.3. Στόοι του Προτεινόμενου Παισίου 115

επιοή της στα επόμενα ήματα επίυσης.

6.3 Στόοι του Προτεινόμενου Παισίου
Το προτεινόμενο παίσιο έει στόο να παρέει εραεία και αφαιρέσεις
ώστε να μπορέσει να υποστηριεί το παραπάν μοντέο εφαρμοών ρο-
νοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν σε ένα πέμα ασισμένο στο GT21
όπς το EGEE [EGE]. Παράηα, στόος είναι και η υποστήριξη ια ένα πιο
ενικό σενάριο εφαρμοών ρονοπροραμματισμού και ιατί όι, ένα σενάριο
εφαρμοών επιστημονικού υποοισμού. Το EGEE επιέτηκε σαν υποδομή —
στόος, καώς φαινόταν μάον απίανο να ρεεί πιο εκτεταμένη υποδομή
πέματος στο άμεσο μέον, τουάιστον σε ευρπαϊκή κίμακα, ια ακα-
δημαϊκή ρήση. Οι περίπου 80.000 επεξεραστές και τα 20 TB αποηκευτικού
ώρου2, η σετικά μικρή ετεροένεια σε οισμικό, καώς και οι υπορεώσεις
τν φορέν που διαειρίζονται την υποδομή να παρέουν ένα εάιστο σε
όρους ποιότητας υπηρεσίας, παρέουν μία αξιόπιστη και σταερή υποδομή
ια να τιστούν εραεία προστιέμενης αξίας. Σε κάε περίπτση, το προ-
τεινόμενο σύστημα, ενώ πρέπει να διατηρεί συματότητα με την υποδομή ο-
ισμικού του EGEE, παράηα είναι σημαντικό να διατηρήσει ένα επίπεδο
αφαίρεσης ώστε να είναι δυνατή η ρήση του με διαφορετικά ενδιάμεσα οι-
σμικά δημιουρίας πέματος από το EGEE gLite [gLi].Επίσης, είναι επιυμητή
η συματότητα και με ενδιάμεσα οισμικά τύπου Desktop Grid [KLN08], όπς
το BOINC [And04].

Δεδομένου του υποκείμενου πέματος, το SchedScripter είναι υπορε-
μένο να διατηρήσει την αφαίρεση του κόμου — εράτη (worker node).
Πρόκειται ια τους κόμους που ανααμάνουν τον πραματικό υποοι-
στικό φόρτο, και σε πρώτη ματιά, από το προαναφερέν μοντέο εφαρμοής
ρονοπροραμματισμού, ο Problem Solver είναι το πρώτο υποψήφιο συστατικό
που αντιστοιεί να εκτεεστεί σε ένα τέτοιου τύπου κόμο. Οι ασικοί πόροι
που παρέονται από το πέμα είναι υποοιστικός ρόνος σε κόμους ερ-

1Globus Toolkit 2: <http://www.globus.org>
2Bob Jones. Welcome from EGEE. 4th EGEE User Forum/OGF25 & OGF Europe’s 2nd

International Event - Opening Plenary, Catania, Sicily, Italy, 2-6 March 2009.

http://www.globus.org
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άτες και ώρος αποήκευσης σε αποηκευτικά στοιεία (Storage Elements).
Το παίσιο SchedScripter απαιτείται να έει έναν τρόπο να αναέσει ερα-
σία σε κόμους εράτες, ή ακόμη καύτερα, να αντιστοιίσει συκεκριμένες
αφαιρέσεις δομικών στοιείν εφαρμοών ρονοπροραμματισμού σε αυτούς
τους κόμους.

Οι επικοιννίες τν συστατικών του μοντέου είναι ασική αρμοδιότητα
του SchedScripter, καώς και η οράνση τους σε ένα σενάριο εκτέεσης. Α-
παιτείται ένας ανοιτός σε επέκταση και με έμφαση στη διαειτουρικότητα
τρόπος επικοιννίας ώστε να μην αποτεεί τροοπέδη στη δημιουρία εφαρμο-
ών. Επίσης, ο τρόπος επικοιννίας δεν πρέπει να μας περιορίζει σε ώσσες
προραμματισμού και περιάοντα ανάπτυξης, και ιδανικά α πρέπει να
προέρεται από υοποιήσεις της κοινότητας ανοιτού κώδικα που τυάνουν
ευρείας αποδοής, ώστε να εξασφαιστεί ότι το παίσιο και οι εφαρμοές δεν
α αούν μαζί με ένα αποτυημένο υποκείμενο στρώμα επικοιννίας.

Η οράνση τν διάφορν συστατικών σε ένα σύνοο συνερατών με
στόο την επίυση ενός κοινού προήματος είναι επίσης αρμοδιότητα του
SchedScripter. Τα συστατικά αυτά είτε παρέονται από το ρήστη που δη-
μιουρεί μία εφαρμοή, είτε από την αριτεκτονική του SchedScripter. Συ-
κεκριμένα, το SchedScripter πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε μία “κεντρική”
ια την εκάστοτε εφαρμοή υπηρεσία να δημιουρεί δυναμικά σύνοα από
επιυτές ενικού και ειδικού σκοπού, όπου μπορεί να τους συνδυάζει κατά το
δοκούν με άση τους δικούς της κανόνες οδηούμενη από τη νώση που πα-
ρέει η ανάδραση από την πορεία επίυσης. Επίσης, ο δυναμικός αυτός τρόπος
δημιουρίας σεναρίν καώς και η εκτέεσή τους α πρέπει να δίνονται σαν
μια υπηρεσία ανεξάρτητη από ώσσες προραμματισμού και περιάοντα
υοποίησης, ώστε να είναι δυνατή η μέιστη επαναρησιμοποίηση τν συστα-
τικών ενώ παράηα να είναι δυνατές σημαντικές ααές στην προσέιση
της επίυσης ακόμη και κατά τη διάρκεια της.
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6.4 Αναμενόμενη Χρήση του Προτεινόμενου Παι-
σίου Λοισμικού

Το προτεινόμενο παίσιο οισμικού SchedScripter έει σεδιαστεί ώστε να
παρέει δυνατότητα διαφορετικών ρήσεν και να μην τοποετεί στεανά με-
ταξύ αυτών τν επιοών. Οι επικοιννίες μεταξύ τν διάφορν συστατικών
του SchedScripter επιέτηκε να ίνονται με αντααή μηνυμάτν σύμφνα
με υπηρεσίες ιστού, καώς παρέουν μία ύση ουδέτερη σε σέση με ώσσες
προραμματισμού και υποοιστικές πατφόρμες. Επιπρόσετα, οι υπηρεσίες
ιστού τυάνουν ιδιαίτερης υποστήριξης από εραεία οισμικού, που τους
δίνει ιδανικές προοπτικές ια ρήση στο πέμα. Σαν ασική ώσσα συν-
τονισμού επιέτηκε η BPEL [BPE07, OAS03], καώς αποτεεί μία ύση που
έει ξεπεράσει τα παίσια του δικού της ώρου εφαρμοής, αυτού τν Επιει-
ρηματικών Διαδικασιών (Business Processes), και ρησιμοποιείται με αρκετή
επιτυία στο πέμα ια το συντονισμό της εκτέεσης εφαρμοών. Επιέεται
τέος, να ρησιμοποιηούν όσο το δυνατόν ιότερα εξειδικευμένα εραεία
από την πατφόρμα πέματος στην οποία α ειτουρήσει το SchedScripter,
ώστε να μειούν οι τυόν εξαρτήσεις, όσο αυτό είναι δυνατό.
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Σήμα 6.2: Γενική επισκόπηση του SchedScripter
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6.4.1 Συντονισμός Εφαρμοής με ρήση BPEL
Η BPEL αποτεεί έναν φυσικό τρόπο συντονισμού ερασιών που εκτεούν-
ται μέσ υπηρεσιών ιστού. Παρέει μία πήρη ώσσα στην οποία μπορούν
να περιραφούν εύκοα σενάρια από διαδικασίες αά δεν είναι εύκοο να
περιραφούν με επτομέρεια αόριμοι αμηού επιπέδου. Το SchedScripter
σε αυτό το σενάριο παρέει υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη δημιουρία δια-
δικασιών BPEL ια εφαρμοές ρονοπροραμματισμού ενώ παρέει όες τις
υπηρεσίες του σαν υπηρεσίες ιστού, ώστε να είναι προσάσιμες από διαδικα-
σίες BPEL. Όα τα τμήματα που περιράφονται στο μοντέο κατανεμημένης
εφαρμοής ρονοπροραμματισμού μπορούν να είναι μία ή περισσότερες υπη-
ρεσίες ιστού, και η σειρά εκτέεσής τους επιέεται από τη στρατηική που
υοποιεί η διαδικασία BPEL, υποοηούμενη από οική που εκτεείται σε
υπηρεσίες ιστού που ορίζει ο ρήστης. Για να αποφευεί το πρόημα της
υπερφόρτσης συκεκριμένν κόμν ερασίας, εισάεται μία υπηρεσία η ο-
ποία παρέει αναφορές σε κόμους ερασίας που εξυπηρετούν ένα ορισμένο
σύνοο υπηρεσιών και δε ρησιμοποιούνται. Για αποδοτικότερη διαείριση,
προτείνεται η διάσπαση της διαδικασίας BPEL σε διαδικασία συντονισμού
και διαδικασία ερασίας, με τη δεύτερη να εκτεείται αποκειστικά σε έναν
κόμο ερασίας.

6.4.2 Συντονισμός Κυρίου/ Εράτη
Το SchedScripter παρέει τη δυνατότητα στην εφαρμοή να υοποιήσει ένα εί-
δος συντονισμού τύπου κυρίου/εράτη, με τους εράτες να ανατίενται στους
κόμους ερασίας. Για το σκοπό αυτό παρέεται μία υπηρεσία ιστού ανάο-
η με έναν πίνακα ανακοινώσεν, όπου τοποετούνται τα καύτερα απο-
τεέσματα που έουν ανευρεεί και τα υποπροήματα που έουν επιεεί
ια επίυση. Μία διαδικασία συντονισμού συντηρεί αυτή την πηροφορία,
δημιουρεί νέα προήματα προς επίυση και διαειρίζεται τις διαέσιμες
ύσεις. Η υπηρεσία πίνακα ανακοινώσεν παρέει αντιστοίηση ύσεν με
υποπροήματα, ώστε η διαδικασία συντονισμού να νρίζει τη μεοδοοία
που ακοουήηκε ια την παραή της κάε ύσης. Οι κόμοι ερασίας
παρακοουούν τον πίνακα ανακοινώσεν και ανααμάνουν την επίυση υ-
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ποπροημάτν. Ο τρόπος που ρησιμοποιούνται οι επιυτές και η εστερική
τους δομή επιέεται από τη διαδικασία συντονισμού και περιράφεται στα υ-
ποπροήματα. Υπάρει δυνατότητα ρήσης σεναρίου Groovy [Gro] ή κάσης
Java, ενώ οι επιυτές, οι κάσεις Java και τα σενάρια Groovy πρέπει να εί-
ναι διαέσιμα στον κόμο ερασίας. Το σενάριο αυτό υποστηρίζεται από το
SchedScripter με παρεόμενο πρόραμμα Java που ειτουρεί σαν περίημα
τν επιυτών και υοποιεί την παραπάν ειτουρία. Η επικοιννία της δια-
δικασίας συντονισμού με την υπηρεσία του πίνακα ανακοινώσεν μπορεί να
ίνει με διεπαφή υπηρεσιών ιστού, ενώ παρέεται και δυνατότητα κατά την
οποία ο πίνακας ανακοινώσεν ρυμίζεται να εκκινήσει τη διαδικασία συν-
τονισμού. Όταν ο πίνακας ανακοινώσεν εκκινεί τη διαδικασία συντονισμού,
οι δύο διαδικασίες είναι στενά συνδεδεμένες, με αποτέεσμα η τεευταία να
ενημερώνεται άμεσα ια τα διάφορα εονότα. Όταν η διαδικασία συντο-
νισμού εκκινείται ανεξάρτητα, είναι υπορεμένη να παρακοουεί μόνη της
την υπηρεσία ιστού του πίνακα ανακοινώσεν. Αυτό το σενάριο δημιουρήηκε
έοντας κύριο στόο την υποστήριξη υπερ — ευρετικών (hyper-heuristics) τε-
νικών αναζήτησης ια ετιστοποίηση [BKN+03, OBK08, CT08], πού έουν
σαν ασική αρή να παρακοουούν την πρόοδο διάφορν στρατηικών επί-
υσης και να ευνοούν αυτές που παράουν τα πιο υποσόμενα αποτεέσματα.
Πέρα από υπερ — ευρετικές τενικές αναζήτησης, η προσέιση συντονισμού
κυρίου/εράτη που περιράφεται εδώ, προσφέρει υποστήριξη σε σενάρια που
η ασική τους προσέιση περιαμάνει δημιουρία υποπροημάτν και αν-
τιμετώπιση του κάε υποπροήματος σε διαφορετικό κόμο ερασίας.

6.4.3 Συντονισμός Σμήνους

Ο συντονισμός σμήνους ακοουεί μία οική ομότιμν διαδικασιών (peer-
to-peer). Οι ομότιμες διαδικασίες εκκινούν από ένα κοινό σημείο αναφοράς
και ρησιμοποιούν την υπηρεσία μητρώου(Registry) του SchedScripter ια την
ανεύρεση τν υπόοιπν διαδικασιών του σμήνους. Σε κάε διαδικασία υπάρ-
ει τοπική στρατηική, η οποία ενημερώνει τις υπόοιπες μέσ μίας ουράς
μηνυμάτν. Τα μηνύματα αφορούν πηροφορία που η τοπική στρατηική επι-
έει ότι α είναι ρήσιμη ια τις υπόοιπες διερασίες, όπς ύσεις, τμήματα
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ύσεν και παράμετροι επίυσης που δείνουν να οδηούν σε καές ύσεις
ή που φαίνονται να οδηούν σε αδιέξοδα, καώς και άα μηνύματα ειδι-
κού σκοπού. Η μορφή τν μηνυμάτν αφήνεται ανοιτή ώστε να παρέεται
ένα επεκτάσιμο μοντέο επεξερασίας. Οι ετιτές της ύσης είναι όμοιοι
με τους αντίστοιους από το συντονισμό κυρίου/ εράτη, ενώ το συστατικό
της στρατηικής πέον ίνεται τοπικό και αυτόνομο. Μία κεντρική διαδικασία
συμμετέει στο σμήνος, παρακοουεί τα μηνύματα που ανταάσσονται, και
διατηρεί την καύτερη ύση ια να τη συέξει ο ρήστης.

6.4.4 Κατά περίπτση Συντονισμός
Στο σενάριο του κατά περίπτση (ad-hoc) συντονισμού, ο ρήστης του Sched-
Scripter είναι εντεώς εεύερος να ρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες κατά το
δοκούν και να συνέσει τις δικές του εφαρμοές. Κάε κόμος ερασίας στο
πέμα παρέει τη ειτουρικότητα του σαν ένα σύνοο υπηρεσιών ιστού, ενώ
ο κεντρικός κόμος του SchedScripter παρέει υπηρεσίες ια την ανεύρεση τν
διαέσιμν κόμν. Σε αυτό το σενάριο, εμφανίζεται αρός μία ιιοήκη
διαμοιρασμού υποοιστικού φορτίου, σύμφνα με την οποία επεκτείνονται
αφηρημένα αντικείμενα ερασίας σε ερασίες που έει να εκτεέσει ο ρή-
στης στους κόμους και η ιιοήκη ανααμάνει να τα αναέσει και να
παρακοουήσει την σστή εκτέεσή τους. Σε περίπτση αστοιών, οι ερα-
σίες ανατίενται σε άους κόμους ερασίας ενώ οι κόμοι ερασίας που
δημιουρούν προήματα αφαιρούνται.

6.5 Υπηρεσίες της Προτεινόμενης Αριτεκτονικής
Το SchedScripter παρέει ένα σύνοο υπηρεσιών και εραείν ια την α-
νάπτυξη κατανεμημένν εφαρμοών ρονοπροραμματισμού, που αναύονται
στις επόμενες παραράφους. Οι υπηρεσίες αυτές ίνονται διαέσιμες σε τρία
πακέτα διανομής, το πακέτο Master με τις κεντρικές υπηρεσίες της εφαρμο-
ής, το πακέτο Worker με τις υπηρεσίες της εφαρμοής που ανατίενται στους
κόμους ερασίας και το πακέτο Client Library με ιιοήκες προραμματι-
στή και κείμενα WSDL ια όες τις παρεόμενες υπηρεσίες. Στο σήμα 6.3
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φαίνονται τα συστατικά του πακέτου Master ενώ στο σήμα 6.4 φαίνονται
τα συστατικά του πακέτου Worker. Με ρήση αρείν ρυμίσεν, επιέε-
ται το σύνοο τν υπηρεσιών που α εκκινήσουν, τόσο στο Master, όσο και
στο Worker, ώστε να είναι δυνατή η περίηψη υπηρεσιών ρήστη ή και η πα-
ράειψη ασικών υπηρεσιών που δε ρειάζονται από την εφαρμοή. Για την
παροή τν υπηρεσιών έει δημιουρηεί ένας υποδοέας υπηρεσιών ιστού
(web services container) με άση υπηρεσίες που παρέονται από τη ιιοήκη
JAX—WS RI. Επιέτηκε η δημιουρία του υποδοέα με αυτό τον τρόπο παρά
η περίηψη οισμικού σαν το συνδυασμό Tomcat/ Axis, καώς αποτεεί μία
πού εαφρή ύση από άποψη μεέους, ενώ ό της φύσης της εφαρμοής,
οι επιδόσεις του υποδοέα υπηρεσιών δεν αποτεούν κρίσιμο στοιείο επιο-
ής. Αντίετα, η περίηψή τν ασικών του στοιείν στην τυπική ιιοήκη
της Java διευκούνει τη διανομή του στους κόμους ερασίας ενώ η ρύμιση
ίνεται κι αυτή με εύκοο τρόπο προραμματιστικά. Η ασφάεια τν υπηρε-
σιών εξασφαίζεται με ρήση εκώρησης δικαιμάτν με εξουσιοδότηση, και
ψηφιακών πιστοποιητικών X.509, με την υποδομή ασφάειας του πέματος
(Grid Security Inrastructure — GSI). Στο αρικό πρτότυπο του SchedScripter
η επιοή αυτή δεν είναι ενερή.

User Applications & User Services

BPEL Composite Services

Workflow
Mgmt

SwarmMaster
Scheduling
Application
Coordinator

It can optionally live inside
Bulletin or it can use its WS
interface

Registry WS
WN Matcher

WS
Bulletin WS

Master File
Mgmt WS
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GSI (Grid X.509 Certs) Based WS-Security

Simple WS Container

Master Node

Σήμα 6.3: Πακέτο διανομής Master
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Σήμα 6.4: Πακέτο διανομής Worker

6.5.1 Κεντρικές Υπηρεσίες

Μητρώο - Registry

Το μητρώο διατηρεί μία ίστα με τους διαέσιμους πόρους ια μία εφαρμοή.
Κάε κόμος ερασίας εράφεται στο μητρώο κατά την έναρξή του και δια-
ράφεται κατά τον τερματισμό ειτουρίας του ώστε η εκάστοτε εφαρμοή να
νρίζει τους διαέσιμους πόρους. Δεδομένου ότι κάε κόμος είναι δυνατό
να παρέει διαφορετικές υπηρεσίες, κάε παρεόμενη υπηρεσία εράφεται
ξεριστά. Για την αποφυή δημοσίευσης υπηρεσιών που δεν είναι δικτυακά
προσάσιμες, εράφεται πρώτα η υπηρεσία διαείρισης του κόμου ερα-
σίας, κατόπιν ο κόμος που διατηρεί το μητρώο προσπαεί να προσπεάσει
την υπηρεσία διαείρισης του κόμου ερασίας και αν αυτό ίνει με επιτυία,
εράφονται διαδοικά και οι υπόοιπες υπηρεσίες. Αυτό το πρτόκοο υο-
ποιείται ια να μην εράφονται υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρει πρόσαση
ό ειδικών δικτυακών συνηκών, όπς συστήματα προστασίας (firewalls) ή
συσκευές που εκτεούν μετάφραση δικτυακών διευύνσεν (Network Address
Translation — NAT). Μετά την αρική εραφή, το μητρώο επικοιννεί δοκι-
μαστικά με τις υπηρεσίες διαείρισης τν κόμν ερασίας ανά τακτά ρονι-
κά διαστήματα με πουνηματικό τρόπο, ώστε να επιεαιώνει την ειτουρία
τους. Σε περίπτση που η επικοιννία είναι ανέφικτη, ο συκεκριμένος κόμος
και όες οι υπηρεσίες που παρέει διαράφονται από το μητρώο.
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Προώηση Συνδέσεν - Port Forwarding

Η υπηρεσία προώησης συνδέσεν προέκυψε σαν μία ανάκη ρήσης κόμν
ερασίας οι οποίοι δεν είναι προσπεάσιμοι δικτυακά με πρτόκοα υπηρε-
σιών ιστού στις δικτυακές πόρτες που ρησιμοποιεί ο SchedScripter μέσ του
δημόσιου διαδικτύου. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν κόμους που παρεμά-
ονται στη σύνδεση τους συστήματα NAT ή και τείος προστασίας (firewall).
Για την προώηση τν συνδέσεν ρησιμοποιείται το πρτόκοο SSH και
η ειτουρία αντίστροφης προώησης συνδέσεν (reverse port forwarding). Η
υοποίηση παρέεται από τη ιιοήκη JSch [JSC]. Οι ειτουρίες της συ-
κεκριμένης υπηρεσίας ενεροποιούνται όταν κατά την εραφή ενός κόμου
ερασίας το μητρώο αποτύει να προσπεάσει την υπηρεσία διαείρισης του
κόμου ερασίας. Το εονός αυτό ανανρίζεται από τον κόμο ερασίας
σαν παρέευση ρονικού διαστήματος ίο μεαύτερου από το ρονικό όριο
(timeout) του πρτοκόου TCP. Σε αυτή την περίπτση, ο κόμος ερασί-
ας ζητά πηροφορίες από την υπηρεσία Port Forwarding και με άση αυτές
εκαιστά μια αντίστροφη προώηση συνδέσεν η οποία μάιστα είναι και
κρυπτοραφημένη με άση το πρτόκοο SSH. Κατόπιν, εέεται ξανά η
προσασιμότητα του κόμου ερασίας από το μητρώο, και σε περίπτση α-
ποτυίας ο κόμος ερασίας τερματίζει τη ειτουρία του.

Διαείριση Ροών Ερασίας - Workflow Management

Η υπηρεσία υποστήριξης ροών ερασίας παρέεται από το Apache ODE, το
οποίο φιοξενείται στον εξυπηρετητή εφαρμοών Apache Tomcat. Αυτός ο
συνδυασμός οισμικού παρέεται προρυμισμένος μαζί με τις υπόοιπες κεν-
τρικές υπηρεσίες ια διευκόυνση. Το Αpache ODE επιέτηκε καώς πρόκει-
ται ια ύση εξ’ οοκήρου ανοιτού κώδικα και υποστηρίζει ταυτόρονα
WS—BPEL 2.0 και BPEL4WS 1.1. Τα αρεία BPEL ίνονται διαέσιμες ροές
ερασίας στο Apache ODE όταν τοποετηούν σε ειδικό φάκεο στην υπηρε-
σία Κεντρικής Διαείρισης Αρείν που περιράφεται στο 6.5.1.
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WN Matcher

Η ασική προσέιση του SchedScripter ια το τι ειτουρικότητα πρέπει να
παρέει μια υπηρεσία είναι να παρέονται υπηρεσίες με μικρό εύρος ευύνης,
ει δυνατόν με ευύνη ια μία μόνο ειτουρία. Κατόπιν, συνετότερες υπηρε-
σίες μπορούν να προκύψουν με επαναρησιμοποίηση τν υπαρόντν σε ροές
ερασίας ή σε σύνετες υπηρεσίες, με τις συνετότερες υπηρεσίες δυνητικά να
αποτεούν μέρος ανώτερου επιπέδου σύνεσης. Με αυτή τη σεδιαστική ο-
ική της περιορισμένης ευύνης, ια κάε ενέρεια απαιτείται αηεπίδραση
με ποές υπηρεσίες ενός κόμου ερασίας. Σαν παράδειμα ενός τυπικού α-
πού σεναρίου αηεπίδρασης, μεταφέρονται αρεία εισόδου, εκτεείται ένα
πρόραμμα ρησιμοποιώντας τα παραπάν αρεία και τέος οοκηρώνεται
η αηεπίδραση με ήψη τν αρείν εξόδου. Αυτό το σενάριο συνδυάζει δύο
υπηρεσίες και τουάιστον τρεις κήσεις προς υπηρεσίες του ίδιου κόμου. Οι
περισσότερες υπηρεσίες όμς παρέουν πρόσαση σε υπαρκτούς πόρους, οι
οποίοι συνής ρίσκονται σε κόμους ερασίας, και οι ίδιοι πόροι είναι δια-
έσιμοι ταυτόρονα και στις υπόοιπες υπηρεσίες που παρέονται από τον ίδιο
κόμο. Όμς, η ταυτόρονη ρήση υποοιστικών πόρν μπορεί να οδηήσει
σε προήματα από καυστέρηση ό ταυτόρονης διαμοιρασμένης ρήσης
ές ασυνεπείς καταστάσεις, ανάοα με τον πόρο και τη ρήση αυτού. Είναι
φανερό ότι, παρόο που το μητρώο εμφανίζει ένα σύνοο όμοιν υπηρεσιών σε
διαφορετικούς κόμους, οι υπηρεσίες στην πραματικότητα δεν είναι ισοδύνα-
μες καώς ο κάε κόμος έει ήδη αποκτήσει μία κατάσταση μέσ κήσεν σε
υπηρεσίες που παρέει, και οι επόμενες κήσεις προς υπηρεσίες προσπαούν
να συνείσουν από τη συκεκριμένη κατάσταση και μετά. Επομένς, μία α-
πή δρομοόηση σε υπηρεσίες δεν είναι αρκετή, είναι απαραίτητο να ίνεται
αναφορά σε και σε συκεκριμένο κόμο ερασίας.

Η υπηρεσία WN Matcher έρεται ακριώς ια να δώσει αυτό το στοιείο
διαρισμού τν υπηρεσιών ανά κόμο ερασίας, με στόο να υποστηρίξει
τις διαδικασίες BPEL στη ειτουρία τους. Η συκεκριμένη υπηρεσία διαρί-
ζεται από το μητρώο, ώστε μία εφαρμοή που επιυμεί, να έει τη δυνατότητα
να αναάει εξ’οοκήρου τη διαδικασία ανάεσης ερασιών σε κόμους. Με
την υπηρεσία WN Matcher, ένας πεάτης, κυρίς μια διαδικασία BPEL, ζητάει
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Σήμα 6.5: Ιεραρική οράνση διαδικασιών BPEL

έναν κόμο ο οποίος διαέτει μία ή περισσότερες υπηρεσίες. Επιστρέφεται το
ανανριστικό ενός κόμου, συκεκριμένα η διεύυνση IP με την πόρτα TCP
στην οποία ο κόμος ερασίας παρέει τις υπηρεσίες ιστού του SchedScripter.
Κατόπιν, η υπηρεσία WN Matcher μπορεί να δώσει διευύνσεις ακραίου σημεί-
ου ια κάε υπηρεσία του κόμου με άση το namespace του κειμένου WSDL
και το ρόο της στη διαδικασία, όπς αυτά αποηκεύονται στο μητρώο. Ε-
πίσης, η υπηρεσία WN Matcher διατηρεί πηροφορία ια τους διαέσιμους
κόμους ερασίας και τους κόμους που έει διαέσει στην εφαρμοή, ώστε
να τους ερεί απασοημένους. Κατόπιν αιτήματος της εφαρμοής, το οποίο
πρέπει να ίνει όταν οοκηρεί το έρο του κόμου, αυτός καταράφεται
σαν εεύερος. Με αυτή τη ειτουρικότητα, η υπηρεσία αυτή μπορεί να α-
ποτεέσει το ασικό δομικό στοιείο ώστε μια εφαρμοή να υοποιήσει το
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δημοφιές κατανεμημένο μοτίο ‘bag of tasks’, ενώ αποτεεί τη άση και ια
διαδικασίες τύπου ‘Farm’ και ‘Map/ Reduce’. Επίσης, ια διαδικασίες BPEL,
το WN Matcher υποστηρίζει ένα μοντέο ιεραρικής οράνσης διαδικασιών
που παρουσιάζεται στο σήμα 6.5.

Κεντρική Διαείριση Αρείν

Στον κεντρικό κόμο του SchedScripter παρέεται η κεντρική υπηρεσία δια-
είρισης αρείν, η οποία είναι ακριώς η ίδια υπηρεσία διαείρισης αρείν
που ρησιμοποιείται στους κόμους ερασίας και περιράφεται στο 6.5.2. Ο
τρόπος ρήσης της εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμοή. Ο ιδιαίτερος ρόος
της κεντρικής διαείρισης αρείν είναι να αποτεεί το σημείο όπου τοποε-
τούνται οι διαδικασίες BPEL ια να υποηούν στη διαείριση ροών ερα-
σίας. Το Apache ODE παρακοουεί το συκεκριμένο φάκεο στο σύστημα
αρείν, ώστε όταν τοποετηεί φάκεος με διαδικασία BPEL και τα αντί-
στοια συνοδευτικά αρεία που απαιτούνται, τότε αυτή ίνεται αυτόματα
διαέσιμη σαν υπηρεσία ιστού. Τα συνοδευτικά αρεία αποτεούν ένα αρείο
περιραφής της διανομής (deployment descriptor), καώς και τα αρεία WSDL
όν τν υπηρεσιών ιστού που ρησιμοποιούνται. Οι προδιαραφές τν αρεί-
ν είναι οι προδιαραφές του Apache ODE ια να μπορέσει να ενεροποιήσει
μια διαδικασία BPEL και να την παρέει σαν υπηρεσία ιστού.

6.5.2 Υπηρεσίες Κόμου Ερασίας

Διαείριση Αρείν

Η υπηρεσία διαείρισης αρείν παρέει τη δυνατότητα να μεταφερούν αρ-
εία από και προς τον κόμο ερασίας. Παρέονται τυπικές υπηρεσίες δια-
είρισης αρείν και καταόν, όπς δημιουρία, αποήκευση περιεομένου,
ανάκτηση, διαραφή δένδρν καταόν, κπ. Επιπρόσετα, η μεταφορά δυα-
δικών αρείν (binary) ίνεται με ρήση κδικοποίησης base64, με εραεία
που παρέονται από τη ιιοήκη Apache Commons [COM]. Πέρα από τις
ασικές υπηρεσίες διαείρισης αρείν, υποστηρίζεται μεταφορά αρείν α-
πό και προς άες υπηρεσίες διαείρισης αρείν καώς και από και προς
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αποηκευτικό ώρο του πέματος. Η αηεπίδραση με τον αποηκευτικό
ώρο του πέματος ίνεται με ρήση εραείν του gLite και περιορίζεται
σε αρεία που είναι καταεραμμένα στην υπηρεσία LFC (Logical File Cata-
log).

Διαείριση Ερασιών

Η διαείριση ερασιών παρέει τη δυνατότητα να εκτεεστεί ένα πρόραμ-
μα στον κόμο ερασίας. Το συκεκριμένο πρόραμμα αν δεν υπάρει στον
κόμο ερασίας, μπορεί να έει μεταφερεί προηούμενα με την υπηρεσία
διαείρισης αρείν, ή με κάποιο άο διαέσιμο τρόπο μεταφοράς, όπς κα-
ταίαση από κόμο Διαδικτύου ή μεταφορά από αποηκευτικό ώρο του
πέματος με ρήση αντίστοιν πρτοκόν διαείρισης δεδομένν (data
management) του ενδιάμεσου οισμικού πέματος που ρησιμοποιείται. Πα-
ρόμοιες επιοές παρέονται και ια τα αρεία δεδομένν εισόδου. Η συο-
ή δεδομένν εξόδου, επίσης, πιανότατα α ίνεται με ρήση της διαείρισης
αρείν, εκτός αν ο δημιουρός της εφαρμοής έει προνοήσει να επικοιννεί
τα δεδομένα αυτά με ρήση δικτυακών πρτοκόν όπς υπηρεσίες ιστού.

Η διαείριση ερασιών επιτρέπει μόνο μία ερασία να εκτεείται στον κόμ-
ο ανά ρονική στιμή. Επιτρέπεται να οριστούν όες οι τυπικές παράμετροι
ειτουρίας ενός προράμματος, όπς παράμετροι ραμμής εντοών, αρεία
ια επαναδρομοοούμενες ροές εισόδου/ εξόδου καώς και ροή μηνυμάτν
αών. Η ερασία εκτεείται σε δικό της νήμα εκτέεσης ώστε να είναι δυνα-
τή η διαείριση της κατάστασής της. Η διακοπή της τρέουσας ερασίας εί-
ναι δυνατή ανά πάσα στιμή, ενώ δίνεται η δυνατότητα παρακοούησης της
τρέουσας κατάστασης της εφαρμοής ώστε να ενημερεί η απομακρυσμένη
διερασία ια την οοκήρσή της. Δεν υποστηρίζεται κάποιο πρτόκοο ε-
νημέρσης αντίστοιο με WS—Notification [NG05] ή WS—Eventing [BCC+04],
επομένς είναι απαραίτητο να παρακοουείται η κατάσταση της ερασίας
σε τακτά ρονικά διαστήματα. Μετά την οοκήρση της ερασίας, είναι
διαέσιμος και ο κδικός εξόδου της. Τα στοιεία της ερασίας δεν διατη-
ρούνται στην υπηρεσία μετά την υποοή νέας ερασίας. Δεδομένου ότι με
την υπηρεσία διαείρισης αρείν έουμε τη δυνατότητα να παρακοουού-
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με αρεία της ερασίας κατά την εκτέεσή της, μπορεί να δημιουρηεί ένας
ασύρονος τρόπος αηεπίδρασης με την ερασία μέσ αρείν.

Υποδοέας Ερασίας — JobHost

Ο υποδοέας ερασίας έει στόο να παρέει ένα οποιοδήποτε java archive
(αρείο jar) τοποετείται σε έναν ειδικό κατάοο του κόμου ερασίας και
υοποιεί μία συκεκριμένη διεπαφή προραμματιστή, να παρέεται σαν υ-
πηρεσία ιστού. Αυτή η υπηρεσία δημιουρήηκε ια να διευκούνει τη ρήση
απών ερασιών σαν υπηρεσίες ιστού, ρίς την υπορέση της πραματικής
διαδικασίας που αυτό συνεπάεται, με αρεία WSDL, και παραή κώδικα
ια υποστήριξη τόσο από τη μεριά του πεάτη όσο και του εξυπηρετητή (stubs
και skeletons). Η διεπαφή μέσ υπηρεσιών ιστού αυτής της υπηρεσίας είναι ε-
ξαιρετικά απή και περιαμάνει μία ειτουρία ια έναρξη της ερασίας και
μία ειτουρία ια παρακοούηση της κατάστασης της ερασίας. Η έναρξη
της ερασίας ίνεται με παραμέτρους την κάση η οποία πρόκειται να κηεί
και μία συμοοσειρά (String) που περιαμάνει κδικοποιημένο το σύνοο
τν παραμέτρν ειτουρίας. Η κάση προς εκτέεση καείται μέσα από ένα
ξεριστό νήμα ώστε να είναι δυνατή η παρακοούησή της. Αυτή η κάση
ειτουρεί σαν προσπείο (Façade) στη ειτουρικότητα που απαιτείται να
παρουσιαστεί σαν υπηρεσία ιστού, αντίστοια με το δημοφιές σεδιαστικό
μοτίο [GHJV94]. Η συκεκριμένη κάση απαιτείται να διαέτει δύο μεόδους,
την setParameters() που καείται πρώτη με την συμοοσειρά ρύμισης, και
την job(), η οποία είναι το σημείο εισόδου της ειτουρικότητας που α πα-
ρουσιαστεί σαν υπηρεσία ιστού.

Διαείριση Κόμου Ερασίας

Η υπηρεσία διαείρισης του κόμου ερασίας παρέει ένα κεντρικό σημείο
απομακρυσμένης διαείρισης του κόμου ερασίας. Παρέονται ειτουρίες
ια ενεροποίηση μιας υπηρεσίας σαν υπηρεσία ιστού όπς και απομάκρυν-
ση μιας υπηρεσίας από τον κόμο. Τα αρεία της υπηρεσίας α πρέπει να
τοποετηούν στον κόμο, με ρήση της υπηρεσίας διαείρισης αρείν ή με
άο τρόπο. Παρέεται ειτουρία εκατάειψης του κόμου ερασίας, κα-
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ώς και ειτουρία μεταφοράς του κόμου σε άο μητρώο. Τέος, διατίεται
μία ειτουρία της υπηρεσίας διαείρισης του κόμου ερασίας την οποία το
μητρώο πρέπει να την καεί σε τακτά ρονικά διαστήματα ια να διατηρεί τον
κόμο σε ειτουρία. Σε περίπτση που το μητρώο τερματιστεί ή αποτύει,
η απουσία τακτικών αιτήσεν σε αυτή τη ειτουρία οδηεί σε τερματισμό
του κόμου ερασίας μετά από προκαορισμένο ρονικό διάστημα. Επίσης,
αυτή η ειτουρία ρησιμοποιείται ια την παρεμπόδιση της εραφής κόμ-
ν που δεν είναι δυνατό να προσπεαστούν από το μητρώο με πρτόκοα
υπηρεσιών ιστού, είτε ό τοποοίας δικτύου (π.. NAT — Network Address
Translation) είτε ό τείους προστασίας (firewall).

6.5.3 Υπηρεσίες Εφαρμοής
Πίνακας Ανακοινώσεν — Bulletin

Ο πίνακας ανακοινώσεν παρέει ώρο ια την αποήκευση υποπροημάτν
που απαιτείται να επιυούν καώς και μία συοή ύσεν που έουν ρεεί
μέρι στιμής. Στα δεδομένα του προήματος ορίζονται δεδομένα ρήσης κα-
ώς και δεδομένα ρύμισης του ετιτή της ύσης (improver). Πέρα από ρυ-
μίσεις εκτέεσης, είναι δυνατό να οριστεί και σενάριο εκτέεσης διαφορετικών
αόριμν από το συντονιστή. Είναι ευύνη του συντονιστή της εφαρμοής
(coordinator) να επικαιροποιεί τη ίστα με τις ύσεις και να επιέει ποιες
α παραμένουν ώστε να υοποιείται μία στρατηική επίυσης του εκάστο-
τε προήματος. Επίσης, ευύνη του συντονιστή είναι να δημιουρούνται τα
υποπροήματα προς επίυση. Δεδομένου ότι η όη συμπεριφορά τν ε-
τιτών ορίζεται με αρκετή επτομέρεια από τον συντονιστή, με ορισμό ροών
ερασίας, και αυτό είναι δυνατό να ίνεται με τρόπο δυναμικό, ο συντονιστής
σε αυτό το σήμα έει απόυτες δυνατότητες καοδήησης της διαδικασίας.

Η αηεπίδραση συντονιστή — πίνακα ανακοινώσεν μπορεί να ίνει με
δύο τρόπους. Ο ένας είναι με ρήση της διεπαφής υπηρεσιών ιστού του πίνα-
κα ανακοινώσεν, όπου όμς ο συντονιστής είναι υπορεμένος να παρακο-
ουεί τον πίνακα ανακοινώσεν με συνεείς ερτήσεις (polling). Ο δεύτερος
είναι με κήση του συντονιστή εστερικά, απευείας από τον πίνακα ανακοι-
νώσεν. Κατά την εκκίνηση της υπηρεσίας ιστού Bulletin, μέσ ενός αρείου
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διαμόρφσης, είναι δυνατό να εκκινήσει ο συντονιστής σαν κάση Java. Σε
αυτή την περίπτση, ο πίνακας ανακοινώσεν ενημερώνει αυτή την κάση
κάε φορά που συμαίνουν διάφορα εονότα ενδιαφέροντος του συντονιστή,
όπς προσήκη νέας ύσης, επίυση προήματος και ανάηψη προήματος
από κόμο ερασίας. Επιπρόσετα, ο τρόπος ειτουρίας του πίνακα ανακοι-
νώσεν επιτρέπει σε ένα σεδιαστή εφαρμοής να επιέξει έναν ανεξάρτητο
τρόπο ειτουρίας τν ετιτών/ επιυτών, οι οποίοι α τοποετούν τις ύ-
σεις που παράουν και α ανταάσσουν υποπροήματα μεταξύ τους με
άση την πορεία επίυσης.

Υποδοέας Βετιτών — ImproverHost

Ο υποδοέας ετιτών αποτεεί το εισαικό μέρος της εφαρμοής ρονο-
προραμματισμού από τη μεριά του κόμου ερασίας. Ένα αρείο ρυμίσεν
του εισάει τους διαέσιμους επιυτές – ετιτές της ύσης ενώ η ροή της
ερασίας, δηαδή ο τρόπος διασύνδεσης τν ετιτών αποτεεί ρύμιση που
παρέεται από τον συντονιστή. Υποστηρίζονται δύο τρόποι εισαής ροής
ερασίας, με ρήση της ώσσας Groovy [Gro] που αποτεεί ώσσα σεναρίν
(scripting) ια εφαρμοές Java, καώς και εισαή κάσεν Java τα οποία
τοποετούνται σε ειδικούς καταόους ια να μπορούν να συμπεριηφούν
στην εκτέεση. Για να είναι δυνατό να ξερίζουν οι δύο τρόποι, ρησιμο-
ποιείται ένας τρόπος αντίστοιος με τον ορισμό πρτοκόου μεταφοράς από
το URL μαζί με το όνομα της κάσης που υοποιεί τη ροή ερασίας. Έτσι, μί-
α κάση gr.csl.myworkflow που α υοποιούσε μια τέτοιο ροή ερασίας, στην
περίπτση της Java α εμφανιζόταν σαν java:gr.csl.myworkflow και της Groovy
σαν groovy:gr.csl.myworkflow.

MessageBox

Η υπηρεσία MessageBox υοποιεί μία ουρά μηνυμάτν σαν υπηρεσία ιστού
στον κάε κόμο ερασίας. Το MessageBox ειτουρεί σα σκεετός, φιοξε-
νώντας συστατικά οριζόμενα από το ρήστη, το Strategy και τους ετιτές
επίυσης. Το Strategy υοποιεί τοπικά την στρατηική επίυσης, η οποία α-
πό την τοπική σκοπιά της πρέπει να έει δυνατότητα ια συνοική ετίση
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της ύσης και είναι υπεύυνη ια τον τοπικό τερματισμό της διαδικασίας.
Οι ετιτές είναι κοινοί ή απά ισοδύναμοι με αυτούς που ρησιμοποιούν-
ται από τους υποδοείς ετιτών ενώ η ροή ερασίας με την οποία ενερο-
ποιούνται είναι έμα του τοπικού Strategy. Όταν η στρατηική το επιέξει,
το MessageBox ρίσκει όες τις διαέσιμες υπηρεσίες MessageBox στο μητρώο,
δηαδή όες τις ομότιμες διερασίες, ια να τους ανακοινώσει κάποιο εύρημα
ή κάποια ύση. Μετά τη ήψη ενός μηνύματος, το MessageBox ενημερώνει τη
στρατηική ια τη διαεσιμότητα ενός νέου μηνύματος.

SwarmMaster

Το SwarmMaster αποτεεί το κεντρικό σημείο της ομότιμης διαδικασίας σμή-
νους, με την έννοια ότι εδώ αναζητά ο ρήστης την τεική ύση. Το Swarm-
Master είναι ένα MessageBox με στρατηική να παρακοουεί τα μηνύματα
τν κόμν και να αποηκεύει την καύτερη ύση που έει ανευρεεί όταν
όοι οι κόμοι έουν οοκηρώσει την διαδικασία τους.

Βιιοήκη Διαείρισης Ερασιών

Η ιιοήκη διαείρισης ερασιών (Workload Management Library επιτρέπει
την αποστοή ερασιών σε κόμους ερασίας του SchedScripter. Τα ασικά
αρακτηριστικά της είναι ότι επιτρέπει ένα μοντέο κύριου/ εράτη (master/
worker), και απαάσσει τον ρήστη από την υπορέση να διαειριστεί α-
ποτυημένες ερασίες. Τα ασικά αντικείμενα που έπει ένας ρήστης είναι
το WorkloadMgmtThread και το AbstractTask που φαίνονται στο διαραμμα
κάσεν του σήματος 6.6. Η ερασία που εκτεείται σε έναν κόμο περι-
ράφεται σε ένα αντικείμενο που επεκτείνει το AbstractTask και περιράφεται
από το ρήστη. Το WorkloadMgmtThread τροφοδοτείται με ένα σύνοο αν-
τικειμένν AbstractTask, και ανααμάνει να τα αποστείει στους κόμους
ερασίας. Το κάε AbstractTask εκτεείται σε ένα ξεριστό νήμα, το οποίο
παραμένει ενερό και παρακοουεί τον κόμο ερασίας μέρι να οοκηρώσει
το έρο του. Τόσο το AbstractTask όσο και το WorkloadMgmtThread εείρουν
μήνυμα κατά την οοκήρση της ερασίας τους, σύμφνα με το σεδιαστικό
μοτίο Παρατηρούμενου/ Παρατηρητή (Observer/ Observable) [GHJV94].
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WorkloadMgmtThread :
Observable, Runnable, Observer

+tasks:Vector<AbstractTask>
+workerNodes:Vector<WorkerNode>
+services:Vector<ScripterService>
+registryURL:String
+schedulingInterval:String

+run():void
+addTask(AbstractTask):void
+processNewTasks():void
+stopScheduling():void
+update(..):void

AbstractTask : «abstract»
Observable

+status:TaskStatus
+workerNode:String

+run():void, abstract
#waitJobToFinish():boolean

ScripterService

+urlEndpoint:String
+namespace:String
+role:String
+host:String
+port:int

WorkerNode

+services:Vector<ScripterService>
+host:String
+port:int
+busy:boolean
+bad:boolean
+workerNode:String

Σήμα 6.6: Διάραμμα κάσεν της Βιιοήκη Διαείρισης Ερασιών

6.6 Πώς τα Σενάρια Χρήσης Υοποιούνται σε Υ-
πηρεσίες

Στο σήμα 6.6 φαίνεται ένα προτεινόμενο σενάριο ια ρήση της BPEL στο
SchedScripter. Ο διαρισμός σε διαδικασία συντονισμού και σε διαδικασία ερ-
ασίας διευκούνει την ανάπτυξη της μεοδοοίας επίυσης. Οι διαδικασίες
ερασίας μπορούν να είναι επαναρησιμοποιήσιμες, με διαφορετική στρατη-
ική κάε φορά, που καορίζεται από την διαδικασία συντονισμού. Επίσης, α-
πεμπέκεται η κύρια διαδικασία από επτομέρειες υοποίησης μιας επί μέρους
ερασίας, όπς η μεταφορά αρείν σε έναν κόμο ερασίας, η εκτέεση ε-
νός προράμματος στον κόμο ερασίας, η συοή αρείν εξόδου, και ο
έεος και η αντίδραση σε πιανά άη, κπ. Άστε, ένα πού οικό
αρακτηριστικό της BPEL είναι ότι οι διαδικασίες που προκύπτουν είναι δια-
έσιμες σαν υπηρεσίες ιστού, άρα μπορούν να ρησιμοποιηούν άμεσα από
άες διαδικασίες BPEL.

Στο σήμα 6.7 φαίνεται αποποιημένα η αηεπίδραση τν υπηρεσιών
ια το σενάριο συντονισμού κυρίου/ εράτη. Τα ονόματα μεόδν και η δια-
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Scheduling Coordinator Bulletin Web Service Improver Host

create Instance

Pre Process

Save Initial Sub Problems

getNextSubProblem()

startImprover()

saveSolution()

gotSolutionNotification()

getSolutions()

ManageSolutions()

updateSolutions()

updateSubProblem()

createSubProblems()

gotProblemNotification()

createSubProblems()

Σήμα 6.7: Αποποιημένη σειρά εονότν στο Συντονισμό Κυρίου/ Εράτη.
Σημείση: Το σενάριο ξεκινάει από το BulletinSvc

δικασία έει αποποιηεί ια όους κατανόησης και παρουσίασης, καώς τα
περισσότερα ήματα ίνονται από το SchedScripter και ο ρήστης πρέπει να
παρέει οική σε συκεκριμένα σημεία της αηεπίδρασης. Για το συκε-
κριμένο σήμα υποτίεται ότι ο συντονιστής (scheduling coordinator) εκκινείται
μέσα από το Bulletin, μαζί με το πακέτο διανομής “Master”. Σε αυτή την περί-
πτση, το Coordinator α πρέπει να υοποιεί μία συκεκριμένη διεπαφή, που
παρέεται στο πακέτο διανομής Client Library. Υπάρει και η δυνατότητα ο
Coordinator να επικοιννεί με το Bulletin μέσ της διεπαφής υπηρεσιών ιστού
και να αποτεεί ανεξάρτητη οντότητα. Στην τεευταία περίπτση, ο Coor-
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BPEL Process WN Matcher BPEL Task Process WN Services

getWorkerNode()

Prepare BPEL Task Process

Start BPEL Task Process

Use WN Services

freeWorkerNode()

Σήμα 6.8: Δημιουρία ερασίας BPEL ια κόμο ερασίας

dinator άνει το πεονέκτημα να ενημερώνεται άμεσα ια τα εονότα που
συμαίνουν στο Bulletin, και είναι υπορεμένος να ρησιμοποιεί τενικές
δειματοηψίας (polling). Πέρα από το έμα τν ενημερώσεν, οι δύο τρόποι
υοποίησης του συντονιστή δεν έουν ειτουρικές διαφορές.

Το ImproverHost, το οποίο προαιρετικά προσφέρεται ια υοποίηση του
σεναρίου συντονισμού κυρίου/ εράτη από τη μεριά του κόμου ερασίας, φι-
οξενεί τους ετιτές επίυσης. Στο σήμα 6.7, φαίνεται η αηεπίδραση
του Scheduling Coordinator με το Bulletin και το ImproverHost. Η αηεπίδρα-
ση περιαμάνει τη δημιουρία υποπροημάτν ια ετίση, αναζήτηση
νέν υποπροημάτν από τους κόμους ερασίας, παραή ετιμένν
ύσεν που τοποετούνται στον κοινό ώρο του Bulletin και επανάηψη του
κύκου με παραή ενός νέου συνόου υποπροημάτν από το Schedul-
ing Coordinator, με άση την πορεία επίυσης, όπς αυτή απεικονίζεται στην
πηροφορία που έει συκεντρεί στο Bulletin. Στα δεδομένα του υποπρο-
ήματος περιαμάνεται και ένα σενάριο ρήσης τν ετιτών σε ώσσα
Groovy ή σαν πρόραμμα Java, ώστε ο συντονιστής της διαδικασίας να έει
απόυτο έεο στις επτομέρειες της διαδικασίας ετίσης.

Στο σήμα 6.9 φαίνεται η διαδικασία συντονισμού σμήνους με ομότιμες
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Message Queue

Strategy
ImproverImproverImprover

Message Queue

Strategy
ImproverImproverImprover

Message Queue

Strategy
ImproverImproverImprover

Σήμα 6.9: Συντονισμός Σμήνους

διαδικασίες. Η ουρά μηνυμάτν υοποιείται από το MessageBox. Μία κεντρι-
κή διαδικασία, η SwarmMaster, υοποιεί το MessageBox ια να παρακοουεί
την όη διαδικασία επίυσης. Οι ομότιμες διαδικασίες, όταν έουν να ανακοι-
νώσουν κάτι, αναζητούν στο μητρώο τις υπηρεσίες MessageBox και στένουν
το ίδιο μήνυμα προς όες. Το τι ανακοινώνεται και το ποια από τα μηνύ-
ματα που ανακοινώηκαν αμάνονται υπ’όψη, καορίζεται από το Strategy.
Οι ετιτές έουν ακριώς ίδια διεπαφή με το σενάριο συντονισμού κυρί-
ου/ εράτη, και την ίδια αναμενόμενη ειτουρικότητα. Το σημείο εκκίνησης
της ομότιμης διαδικασίας είναι το MessageBox, το οποίο ειτουρεί σα σκεε-
τός ια να εκκινήσει το Strategy και τους ετιτές, που παρέονται από το
ρήστη.

6.7 Μεέτη Περίπτσης: Το Πρόραμμα Εξετάσε-
ν

Το SchedScripter ρησιμοποιήηκε ια τη επίυση του προήματος της δη-
μιουρίας προράμματος εξετάσεν πανεπιστημιακού τμήματος. Χρησιμοποι-
ήηκε σαν άση η εξέιξη του οισμικού της ομάδας του Εραστηρίου Συστη-
μάτν Υποοιστών, που κατάφερε να κερδίσει την 2η έση στον δεύτερο δια-
νισμό International Timetabling Competition (ITC07)3. Η αρική προσέιση
περιράφεται στο [GAH08] ενώ μία ετιμένη έκδοση της αοριμικής προ-

3International Timetabling Competition 2007: http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007/

http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007/
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σέισης παρήαε καύτερα αποτεέσματα4 και περιράφεται στο [GAH09].
Στη συκεκριμένη μεέτη περίπτσης, ρησιμοποιήηκε μια μεταενέστερη έκ-
δοση από την [GAH09]. Δοκιμάστηκαν διάφοροι τρόποι προσέισης ια την
προσαρμοή και επέκταση της συκεκριμένης μεοδοοίας επίυσης στην υ-
ποοιστική υποδομή που παρέει το ευρπαϊκό έρο EGEE [EGE], με στόο
τη ετίση της ποιότητας τν ύσεν [GGAH09a].

Η πρώτη προσέιση ήταν μία διαδικασία παράαξης τν παραμέτρν
εκτέεσης (parameter sweep), με ρήση της ιιοήκης διαείρισης διερα-
σιών (Workload Mgmt Lib) του SchedScripter. Δημιουρήηκε η υοποίηση
ενός AbstractTask, το οποίο εκτεεί στον κόμο ερασίας ένα σενάριο κεύ-
φους bash. Το σενάριο αυτό μεταφέρει τα δεδομένα εισόδου (datasets) καώς
και το πρόραμμα της εφαρμοής από στοιεία αποήκευσης του πέμα-
τος, ρησιμοποιώντας τις αντίστοιες υπηρεσίες του gLite. Τέος η υοποί-
ηση του AbstractTask μεταφέρει το αρείο ύσης από τον κόμο ερασίας
στο συντονιστή. Ο συντονιστής της διαδικασίας παράει τέτοιες ερασίες
ια ένα διάστημα παραμέτρν εκτέεσης, συκεκριμένα διαφορετικές αρι-
κές και τεικές ερμοκρασίες και ρυμούς μείσης ερμοκρασίας, καώς και
διαφορετικές αρικές τιμές (seeds) ια τη εννήτρια ψευδοτυαίν αριμών.
Αυτές οι παράμετροι αφορούν τη διαδικασία προσομοιμένης ανόπτυσης που
εφαρμόζεται στην εφαρμοή επίυσης. Κάε φορά που οοκηρώνεται μία
ερασία, ο συντονιστής αποηκεύει τη ύση που ρέηκε. Αν και η συκεκρι-
μένη προσέιση δεν αποτεεί ποιοτική διαφορά από το να παράει κανείς
διαφορετικές περιραφές ερασιών και να τις στείει στο πέμα, υπάρει
ένα σημαντικό πεονέκτημα στη διευκόυνση της παρακοούησης τν ερ-
ασιών και την απααή από την ανάκη της συοής τν ανεξάρτητν
αποτεεσμάτν ένα προς ένα. Με την μέοδο παράαξης τν παραμέτρν
εκτέεσης παρήησαν καύτερες ύσεις από αυτές που είαν ανευρεεί με
σειριακή εκτέεση της εφαρμοής στα ίδια δεδομένα εισόδου, αά αυτό α-
ποδίδεται στη δυνατότητα που δόηκε ια ποαπή εκτέεση, συκεκριμένα
υπήρε πρόσαση ταυτόρονα σε πάν από 50 κόμους ερασίας ια ρήση.

Κατόπιν δοκιμάστηκαν δύο τρόποι συντονισμού με μεόδους συνανι-

4Μερικές ασικές πηροφορίες ια τη συκεκριμένη αοριμική προσέιση καώς και τις
ύσεις που έουν δοεί είναι διαέσιμες στο http://www.csl.ece.upatras.gr/ett

http://www.csl.ece.upatras.gr/ett
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Σήμα 6.10: Παράδειμα πορείας κόστους ύσης κατά τα ήματα επίυσης
στη σύρονη προσέιση SCIA

σμού ετιτών, ένας σύρονος και ένας ασύρονος. Η διαδικασία συν-
τονισμού παράει μία αρική ύση και ένα σύνοο ερασιών με αντίστοιες
παραμέτρους εκτέεσης. Οι ύσεις συκεντρώνονται και δημιουρείται ένα νέο
σύνοο ερασιών, με αρική ύση είτε την καύτερη είτε κάποια από τις κα-
ύτερες, με ποσοστό πιανότητας σε κάε περίπτση. Οι νέες ερασίες επίσης
διαφέρουν μεταξύ τους και ς προς τις παραμέτρους εκτέεσης. Η διαδικασία
οοκηρώνεται μετά από ένα σύνοο επαναήψεν της διαδικασίας ή μετά
από καορισμένο ρονικό διάστημα. Στη σύρονη προσέιση (SCIA - Syn-
chronous Continuous Improvement Approach) η δημιουρία ερασιών ίνεται
όταν έουν οοκηρεί όα τα υποπροήματα. Στην ασύρονη προσέι-
ση (ACIA - Asynchronous Continuous Improvement Approach) δημιουρείται ένα
αρικό σύνοο ερασιών και κάε φορά που οοκηρώνεται η επίυση ενός υ-
ποπροήματος, μία νέα ερασία δημιουρείται με τον τρόπο που περιράφηκε
παραπάν. Με ρήση τν παραπάν προσείσεν παρατηρήηκε περαιτέρ
ποιοτική ετίση τν ύσεν, που δείνει ότι ακόμη και με αποϊκές μεόδους
συντονισμού της διαδικασίας, η ρήση του πέματος έει τη δυνατότητα να
δώσει σημαντικά οφέη στο συκεκριμένο ώρο εφαρμοών, όπου η ποιότητα
της ύσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράοντας. Το κόστος της καύτερης
ύσης ανά πρόημα που ήφηκε από τη σειριακή προσέιση, όπς πα-
ρουσιάζεται στα [GAH08, GAH09], σε σέση με τις κατανεμημένες ύσεις με
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Πίνακας 6.1: Kόστος καύτερης ύσης: Σύκριση σειριακής, ISPS και SCIA
προσέισης

Problem Sequential1 Parameter Sweep2 SCIA3

Dataset 1 4.775 4.699 4.699
Dataset 2 385 385 385
Dataset 3 8.996 8.546 8500
Dataset 4 16.204 15.884 14.789
Dataset 5 2.929 2.823 2.795
Dataset 6 25.740 25.565 25.410
Dataset 7 4.087 3.975 3.884
Dataset 8 7.777 7.493 7.440

1Η καύτερη από 100 συνεόμενες εκτεέσεις περίπου 10 επτών
2Ανεξάρτητες εκτεέσεις με παράαξη τν παραμέτρν, 10 επτά
330 επεξεραστές, 15 ήματα, 1200 sec ρόνος εκτέεσης, μονάδική

εκτέεση

την παράαξη τν παραμέτρν εκτέεσης και την προσέιση SCIA, φαί-
νονται στον πίνακα 6.1. Στο σήμα 6.10 φαίνεται η πορεία του κόστους της
καύτερης ύσης ια μία δοκιμή του SCIA, συκεκριμένα στο πρόημα 3 με
17 κόμους επεξερασίας, 15 ήματα και 1200 δευτερόεπτα συνοικό ρόνο
εκτέεσης.

Η εμπειρία ρήσης του SchedScripter έδειξε ότι αποτεεί ένα παίσιο εύκο-
ο στη ρήση, διάφανο, που επιτρέπει το διαρισμό ευυνών στα συστατικά
της εφαρμοής που αποτεούν την διευκόυνση της κατανεμημένης επεξερα-
σίας και στα συστατικά που ανααμάνουν την επίυση του προήματος.
Συκεκριμένα, επιτρέπει ξεκάαρο ορισμό σειριακών συστατικών όπου δεν εί-
ναι απαραίτητη νώση ότι αυτό αποτεεί μέρος ενός κατανεμημένου συστή-
ματος. Για τη συνοική προσαρμοή της εφαρμοής στο SchedScripter και τις
δοκιμαστικές εκτεέσεις απαιτήηκε ιότερο από μία δομάδα ερασίας, ε-
νώ ρησιμοποιήηκαν τέσσερις υποοιστές από τη συστάδα του Εραστηρίου
Συστημάτν Υποοιστών ια τον αρικό εντοπισμό σφαμάτν. Κατόπιν,
με τη ρήση του EGEE και πόρν του SEE VO5, το SchedScripter μπορούσε να
διαέσει 80-120 CPUs κάε μέρα ια περίπου μία εδομάδα εκτεέσεν που

5SEE VO: Εικονικός Ορανισμός Νότιο — Ανατοικής Ευρώπης (South — Eastern Europe
Virtual Organization), συκεκριμένα ώρες της Βακανικής ερσονήσου και Ισραή
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έιναν, με μια εκτίμηση συνοικού ρόνου επεξερασίας περίπου στις 6000
ώρες (8 μήνες).

6.8 Συμπεράσματα
Σε αυτό το κεφάαιο παρουσιάστηκε το SchedScripter, ένα παίσιο ια τη
δημιουρία κατανεμημένν εφαρμοών στο πέμα με ρήση επιειρηματι-
κών ροών ερασίας και υπηρεσιών ιστού. Παρόο που αρικός στόος είναι η
συματότητα του παισίου με την υποδομή του πέματος EGEE, το παίσιο
δεν εξαρτάται από τις συκεκριμένες υπηρεσίες του ενδιάμεσου οισμικού
της υποδομής EGEE και είναι δυνατό να εκτεεστεί οπουδήποτε είναι δυνατή
η επικοιννία μέσ TCP/IP μεταξύ τν κόμν επεξερασίας. Το παίσιο
παρουσιάζει ένα κατανεμημένο μοντέο εφαρμοών ρονοπροραμματισμού,
ενώ υποστηρίζει και υοποιεί συκεκριμένα σεδιαστικά μοτία ια να κατα-
στήσει δυνατή τη ρήση του μοντέου που παρουσιάζεται.

Σε σέση με αντίστοιες ύσεις ια την αντιμετώπιση παρόμοιν προη-
μάτν, το παίσιο στέκεται ανάμεσα στις ιιοήκες μεταφοράς μηνυμάτν,
όπς το PVM [GBD+94] και το MPI [GLS94], και τα παίσια ροών ερασίας
στο πέμα, με ρήση BPEL, Scufl, κπ, που παρουσιάζονται στο 2.6. Οι ι-
ιοήκες μεταφοράς μηνυμάτν επιάουν πού στενούς δεσμούς ανάμεσα
στα συστατικά της εφαρμοής, ενώ αντίετα τα συστήματα ροών ερασίας
στο πέμα επιτρέπουν μία πού ααρή αηεπίδραση, οδηώντας σε ένα
σενάριο διαδοής ανεξάρτητν προραμμάτν. Τα παίσια δημιουρίας ροών
ερασίας στο πέμα αντιμετπίζουν τα ενδιάμεσα ήματα σαν ανεξάρτη-
τες οντότητες που πρέπει να εκτεεστούν με μία σειρά και πιανόν έουν
μεταξύ τους εξαρτήσεις σε δεδομένα και αρεία. Επίσης, τα συστήματα αυτά
έουν δυνατότητα ια ομαδοποίηση ερασιών σε διάφορους υποοιστικούς
κόμους καώς και επιοή μετασηματισμών στη ροή ερασίας με στόο τη
ετιστοποίηση της.

Το SchedScripter, διατηρεί μία ααρή σύζευξη ανάμεσα στα συστατικά
της εφαρμοής, ενώ παράηα διατηρεί πεονεκτήματα ιιοήκης μετα-
φοράς μηνυμάτν. Σε σέση με τις ιιοήκες μεταφοράς μηνυμάτν, η α-
ποδοτική ρήση του SchedScripter απαιτεί εφαρμοές που μπορούν να έουν



140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ροές Ερασίας ια Κατανεμημένες Εφαρμοές
Χρονοπροραμματισμού: Το παίσιο ανάπτυξης SchedScripter

μεαύτερα κομμάτια ανεξάρτητης επεξερασίας, καώς το ρονικό κόστος
τν επικοιννιών ανεαίνει ό της μεταφοράς μηνυμάτν κειμένου, συκε-
κριμένα μηνυμάτν SOAP/XML. Το SchedScripter αντιμετπίζει τα ενδιάμεσα
ήματα σαν μέρη ενός αόριμου, με ανάκες σετικά συνής επικοιννίας,
και αντί να αποτεεί ένα ενικό συντονιστή εκτεέσιμν αρείν, αποτεεί
ένα παίσιο μεταφοράς μηνυμάτν μεταξύ συστατικών ενός αορίμου. Με
αυτό το σκεπτικό, δεν προσπαεί να επιάει ετιστοποίηση στη ροή ερ-
ασίας καώς είναι ευύνη του δημιουρού του αόριμου. Λειτουρικά, το
παίσιο SchedScripter τοποετείται ανάμεσα σε ιιοήκες μεταφοράς μηνυ-
μάτν, όπς το PVM και το MPI, και τα συστήματα διαείρισης ροών ερα-
σίας στο πέμα, όπς το P—Grade [KDK+03] και το Taverna [OAF+04].

Το παίσιο SchedScripter ρησιμοποιήηκε ια το πρόημα της επίυσης
το προράμματος εξεταστικής περιόδου πανεπιστημίου, όπου έδειξε εξαιρε-
τική ευρηστία σαν παίσιο ανάπτυξης ενώ οήησε στην ανεύρεση ποιοτι-
κότερν ύσεν. Η ρήση τν προτύπν που υποστηρίζονται από τα εραεία
ανάπτυξης, το ιτό και σαφές περιάον προραμματισμού ια τη διαεί-
ριση διερασιών, αποτέεσαν σημαντικά στοιεία ια την απροημάτιστη
μετατροπή της αρικά σειριακής εφαρμοής σε κατανεμημένη.



Κεφάαιο 7

Συμπεράσματα – Προοπτικές

7.1 Συμπεράσματα

Στην παρούσα διατριή παρουσιάστηκε μία αριτεκτονική ια την παροή
εφαρμοών ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν σαν υπηρεσίες διαδι-
κτύου, καώς και ένα παίσιο ια δημιουρία κατανεμημένν επιστημονικών
εφαρμοών πάν από το υποοιστικό πέμα. Συκεκριμένα, οι εφαρμο-
ές επίυσης προημάτν ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν, όντας
στο ενικότερο ώρο τν NP—hard προημάτν ετιστοποίησης, αρακτη-
ρίζονται από ειδικές ανάκες σε περιάον υικού και οισμικού. Οι απαι-
τήσεις τν εφαρμοών αυτών συνής περιαμάνουν σημαντικούς πόρους σε
μνήμη συστήματος, σημαντική υποοιστική ικανότητα και ειδικό περιάον
οισμικού ικανό να ύνει μαηματικά προήματα ετιστοποίησης, περι-
αμανομένν προημάτν ακέραιου και ραμμικού προραμματισμού.

Ένα από τα προήματα στο οποίο η παρούσα διατριή παρέει ύσεις
είναι η έειψη εραείν υποστήριξης δημιουρίας επιστημονικών εφαρμο-
ών ιστού και κυρίς εφαρμοών ρονοπροραμματισμού ανρώπινν πόρν.
Η παροή τέτοιν εφαρμοών σαν εφαρμοές ιστού προς τεικούς ρήστες
απαιτεί την ύπαρξη μίας συνοικής υποδομής ικανής να διαειρίζεται πιανόν
κατανεμημένους πόρους ια την παραή τν ύσεν τν προημάτν. Η
παροή εφαρμοών ιστού και ειδικά εφαρμοών με ιδιαίτερες υποοιστικές
απαιτήσεις προϋποέτει ένα σύνοο υπηρεσιών, ενώ σεδιαστικά μοτία και
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δοκιμασμένες πρακτικές πάντα δίνουν προστιέμενη αξία και διευκούνουν
το έρο της ανάπτυξης τν εφαρμοών, μειώνουν το ρόνο δημιουρίας και
οδηούν σε αύξηση της αξιοπιστίας του οισμικού με ρήση συστατικών
που δοκιμάζονται από περισσότερες από μία εφαρμοές και επαναρησιμο-
ποιούνται. Πέρα από την παροή επιστημονικών εφαρμοών και τις υπηρεσίες
προστιέμενης αξίας που αυτή συνεπάεται, προστίεται και η απουσία συ-
στηματικών μεόδν επικοιννίας ανάμεσα στο πρόραμμα — πεάτη που
υοποιεί τη διεπαφή ρήστη της εφαρμοής και τον εξυπηρετητή, ια αντα-
αή δεδομένν πέρα από απή μεταφορά παραμέτρν.

Επίσης, παρατηρείται ένα άσμα προραμματιστικού παραδείματος α-
νάμεσα στις έννοιες που αφορούν τη δημιουρία εφαρμοών ιστού σε σέση με
τις αντίστοιες έννοιες τοπικών εφαρμοών με άμεση ρήση υπηρεσιών από το
ειτουρικό σύστημα. Η απουσία τν άμεσν διεπαφών σε ασικές υπηρεσίες,
όπς διαείριση αρείν και διαείριση διερασιών, καώς και η αντααή
μηνυμάτν μεταξύ εφαρμοών μέσα από υπηρεσίες της διαείρισης μνήμης,
συκεντρώνουν τη μεάη πειοψηφία τν σημείν που διαφοροποιούν τον
τρόπο ανάπτυξης κατανεμημένν από μη εφαρμοών. Επιπρόσετα, συνά
εμφανίζεται και το πρόημα της διαείρισης συμάντν από ενέρειες ρή-
στη, η αντιμετώπιση τν οποίν αποτεεί ένα οό σημείο στις εφαρμοές
ιστού, με κατά περίπτση διαείριση στον πράκτορα που εκτεείται στη μηα-
νή του ρήστη ή σε διερασία του εξυπηρετητή, ανάοα με την προσέιση
διεπαφής (thin/ rich client) καώς και τις υπηρεσίες που παρέονται από τις
πατφόρμες παροής εφαρμοών ιστού.

Η δημιουρία εικονικών συστάδν υποοιστών πάν από το διαδίκτυο
ια ρήση σε παράηη/ κατανεμημένη επεξερασία καώς και η ρήση υ-
ποοιστικών πόρν που διατίενται με τρόπο συστηματικό είναι ένα πρόη-
μα στο οποίο έρονται να δώσουν ύση αρκετές ερευνητικές ερασίες καώς
και εμπορικό οισμικό. Επίσης, τίεται και η παράμετρος της ευκαιριακής
εκμετάευσης υπο—ρησιμοποιούμενου υποοιστικού εξοπισμού ια επι-
στημονικές και όι μόνο εφαρμοές, με ειδικές ποιτικές που εξασφαίζουν
τον πήρη έεο στον ιδιοκτήτη του εξοπισμού. Η παροή αυτής της υποδο-
μής σα διαδικτυακή υπηρεσία, με συκεκριμένα πρτόκοα και υπηρεσίες που
προάουν τη διαειτουρικότητα, αποτεεί ένα σημαντικό ζητούμενο. Αυτή η
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απόζευξη παροής υποοιστικής υποδομής από την παροή οισμικού σαν
υπηρεσία επιτρέπει νέα επιειρηματικά μοντέα, όπου τόσο ο κύκος μηανής
όσο και η εφαρμοή σαν υπηρεσία ίνονται προϊόντα και οι πάροοι μπορούν
να επιέουν ή να εξειδικεύονται στην παροή συκεκριμένν υπηρεσιών κα-
ώς και να ειτουρούν σαν ένα κατανεμημένο επιειρηματικό οικοσύστημα.

Οι πατφόρμες SchedSP και SchedSP—WS που αναπτύηκαν και υο-
ποιήηκαν στην παρούσα διατριή διευκούνουν την παροή και δημιουρία
επιστημονικών εφαρμοών προσπαώντας να μειώσουν το άσμα ανάμεσα
στα παραδείματα συματικών εφαρμοών με κατανεμημένες εφαρμοές ι-
στού. Οι ασικές σεδιαστικές επιοές που οδήησαν στην αριτεκτονική
τν δύο συστημάτν, πηάζουν από την απαίτηση να παρέονται υπηρεσί-
ες αντίστοιες με αυτές ενός συματικού ειτουρικού συστήματος προς τον
δημιουρό εφαρμοών. Για τις πατφόρμες SchedSP και SchedSP—WS, οι
υπηρεσίες “ειτουρικού συστήματος” που παρέονται είναι αυτές της διαεί-
ρισης αρείν καώς και διερασιών, όπου ακοουείται το παράδειμα της
κατά δέσμες επεξερασίας (batch processing) με ρήση υποοιστικού πέ-
ματος. Οι ασικές αυτές υπηρεσίες, επαναρησιμοποιήσιμες σε επίπεδο πατ-
φόρμας, υποστηρίζονται από ένα σύνοο άν υπηρεσιών ια πιστοποίηση
ταυτότητας ρηστών, έεο πρόσασης σε πόρους, ασφάεια, διεπαφή με
το υποκείμενο σύστημα πέματος καώς και υπηρεσίες ειδικά ια ρονοπρο-
ραμματισμό.

Ένας από τους ασικούς ρήστες της πατφόρμας παροής εφαρμοών
σαν υπηρεσίες είναι οι δημιουροί τν ίδιν τν εφαρμοών και στόος είναι
να υποστηριτεί και να διευκουνεί το έρο τους. Οι εφαρμοές, στα Sched-
SP και SchedSP—WS, διαρίζονται στο συστατικό που αηεπιδρά με το
ρήστη και το συστατικό που έει την ευύνη της υποοιστικά ρονοόρας
διαδικασίας επίυσης. Υπάρουν διάφορα σημεία αηεπίδρασης αυτών τν
συστατικών με την πατφόρμα. Η παροή τν αφαιρέσεν και υπηρεσιών α-
σισμένν σε υπηρεσίες ειτουρικού συστήματος αποτεούν το ένα μέρος της
υποστήριξης ια τη μείση της επιπρόσετης ερασίας που απαιτείται ια
αυτόν τον τύπο κατανεμημένης εφαρμοής. Το άο σημαντικό μέρος είναι
ο τρόπος επικοιννίας τν δύο μερών της εφαρμοής μέσ υπηρεσιών της
πατφόρμας, καώς και οι επικοιννίες τν συστατικών με υποστηρικτικές
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υπηρεσίες μέσα στην πατφόρμα. Στα συστήματα PLEIADES και SchedSP,
έινε ρήση υπηρεσιών ιστού, στη ενίκευσή τους, με τη μορφή ανταα-
ής κειμένν XML πάν από HTTP. Τα συστήματα PLEIADES και SchedSP
δημιουρήηκαν πριν οι συστάσεις αυτού που σήμερα εννοούμε σαν υπηρεσί-
ες ιστού παρουσιαστούν και υπάρξουν οι αντίστοιες πρότυπες υοποιήσεις.
Η συκεκριμένη προσέιση επικοιννίας παρείε σημαντικά πεονεκτήματα
όσον αφορά την εύκοη αηεπίδραση με τα SchedSP και PLEIADES, κυ-
ρίς άρη στον αυτοπεριραφικό αρακτήρα της XML. Κατόπιν, η διεπαφή
αυτή ετιώηκε περαιτέρ με την εισαή τν συστάσεν τν υπηρεσιών
ιστού, στο σύστημα SchedSP—WS, όπου πέον η επικοιννία ίνεται σεδόν
διάφανα.

Η ύπαρξη οισμικού διαείρισης πόρν ια ρήση υποοιστικής υπο-
δομής είτε από σειριακές εφαρμοές είτε από παράηες/ κατανεμημένες,
ποές φορές μάιστα με προσήκη ευκαιριακών πόρν σε ρόνο κατά τον
οποίο οι μηανές αυτές α παρέμεναν αδρανείς, δημιουρεί μία ευκαιρία ια
έναν ειδικό πάροο υπηρεσίας. Στη διατριή αυτή, παρουσιάζεται το σύστη-
μα PLEIADES, το οποίο προάει τη συστηματική παροή τέτοιας υποοι-
στικής υποδομής σαν υπηρεσία με τον όρο Computational Infrastructure Service
Provider, μεταφέροντας ιδέες της παροής εφαρμοών σαν υπηρεσία ένα ήμα
παραπάν, στην παροή υποοιστικών πόρν σαν υπηρεσία. Το σύστημα
PLEIADES παρουσιάζει έναν πάροο τέτοιας υποδομής με επικοιννίες α-
σισμένες σε πρτόκοο XML πάν από HTTP, μία ύση τύπου υπηρεσιών
ιστού, που προάει τη διαειτουρικότητα και την ευκοία συνερασίας με
επικοιννίες υποοιστή με υποοιστή, προώντας μοντέο ανεξάρτητου
παρόου εφαρμοής και παρόου υικού, ενεροποιώντας σήματα ενός ε-
πιειρηματικού οικοσυστήματος με τους κύκους επεξεραστή να αποτεούν
διαπραματεύσιμη οικονομική μονάδα. Επίσης, το σύστημα PLEIADES απο-
τέεσε την ασική υποοιστική μηανή ια την πατφόρμα SchedSP που
παρουσιάζεται.

Το παίσιο SchedScripter επιτρέπει τη σύνεση και αηεπίδραση κα-
τανεμημένν και ααρά συζευμένν διερασιών στο πέμα με στόο τη
δημιουρία επιστημονικών εφαρμοών με έμφαση στο ρονοπροραμματισμό.
Η σύνεση και αηεπίδραση κατανεμημένν διερασιών στο υποοιστικό
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πέμα (computing grid) αποτεεί ένα ασικό κομμάτι της διαδικασίας α-
νάπτυξης μίας κατανεμημένης επιστημονικής εφαρμοής. Επίσης, δεδομένης
της ανομοιοενούς φύσης του πέματος, την μη ντετερμινιστική φύση της
ανεύρεσης ή της απώειας μηανών υποοισμού, είναι απαραίτητη μία α-
αρή σύζευξη τν διερασιών. Το παίσιο SchedScripter, υποστηρίζει τις πα-
ραπάν απαιτήσεις με επικοιννίες ασισμένες σε υπηρεσίες ιστού, ενώ ια
το συντονισμό υποστηρίζονται συκεκριμένα σεδιαστικά σήματα ια δη-
μιουρούς εφαρμοών, κρύοντας τις υπηρεσίες ιστού. Επίσης, παρέεται η
δυνατότητα ενορήστρσης τν συστατικών τν εφαρμοών με ρήση της
ώσσας επιειρηματικών διαδικασιών BPEL, η οποία ρησιμοποιείται με ε-
πιτυία σε άες επιστημονικές και κατανεμημένες εφαρμοές. Ο τρόπος ρή-
σης της BPEL καώς και τν κατανεμημένν σεδιαστικών μοτίν, σε όρους
υπηρεσιών ειτουρικού συστήματος, μπορεί να αντιστοιηεί με τις ώσσες
σεναρίν κεύφους (shell scripts) που παραδοσιακά παρέονται σαν ερα-
εία στις διανομές ειτουρικών συστημάτν τύπου UNIX. Βασικός στόος
του SchedScripter είναι η συνοική πορεία της εφαρμοής να οδηείται από
ένα σενάριο, εύκοο στην ααή, και να μην είναι στενά συζευμένο με ε-
πί μέρους τμήματα της εφαρμοής που έουν διακριτούς και περιορισμένους
εκτεεστικούς ρόους. Πέρα από το συντονισμό της εφαρμοής, το Sched-
Scripter ειτουρεί και σαν ρονοπροραμματιστής επιπέδου εφαρμοής (ap-
plication—level scheduler), όπου ερασίες δρομοοούνται σε κόμους ανάο-
α με την πορεία της εφαρμοής, ρίς παρέμαση από τις ρονοόρες και
ασύρονες διαδικασίες ρονοπροραμματισμού και διαείρισης πόρν της
συνοικής υποδομής πέματος.

7.2 Μεοντικές Κατευύνσεις
Η δημιουρία εφαρμοών με ρήση τν παισίν SchedSP—WS και Sched-
Scripter είναι ένα σημαντικό έμα εξέιξης της συνοικής ερασίας που πα-
ρουσιάζεται στην παρούσα διατριή. Η συκεκριμένη δραστηριότητα, εκτός
από την ανάδραση που α προκύψει με τη μορφή παρουσίασης αδυναμιών
και νέν απαιτήσεν ια ανακαία αρακτηριστικά, μπορεί να φέρει και νέα
ερευνητικά αποτεέσματα από τη ρήση του κατανεμημένου μοντέου επεξερ-
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ασίας, όπς έδειξε η μεέτη περίπτσης στην παρουσίαση του SchedScripter,
ια την επίυση του προράμματος εξετάσεν πανεπιστημίου. Ήδη, ρίσκεται
σε ανάπτυξη η συνέεια της μεέτης περίπτσης που παρουσιάζεται στο 6.7,
με ρήση τενικών επίυσης ασισμένν σε πηυσμούς, όπς είναι η τενική
Scatter Search, καώς και οι Γενετικοί και οι Μιμητικοί (Memetic) αόριμοι.

Ένα άο, σημαντικό ήμα μεοντικής εξέιξης είναι η υιοέτηση προ-
τύπν του σημασιοοικού ιστού (semantic web) στο SchedScripter. Συκε-
κριμένα, ο ορισμός μίας οντοοίας ρονοπροραμματισμού με έννοιες και
αφαιρέσεις και η δημιουρία εφαρμοών που κατανοούν τη συκεκριμένη ον-
τοοία δίνουν τη δυνατότητα συνένσης συστατικών τους σε νέα μορφώματα
με ρήση της BPEL. Τα νέα αυτά μορφώματα δίνουν σημαντικές δυνατότητες
επαναρησιμοποίησης συστατικών σε συνδυασμούς εντεώς διαφορετικούς α-
πό τις αρικές προέσεις δημιουρίας τους καώς και νέες ευκαιρίες. Η πα-
ραπάν δράση, σε συνδυασμό με την υπάρουσα υποδομή εεκτή νομιμότη-
τας ενικής ρήσης που έει προκύψει από προηούμενη δραστηριότητα στο
Εραστήριο Συστημάτν Υποοιστών, παρέει μία συνοική ύση μεάης
κίμακας επαναρησιμοποίησης συστατικών σε εφαρμοές ρονοπροραμμα-
τισμού.
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