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Περίληψη 

Οι τεχνολογίες κατανεμημένου υπολογισμού, όπως τα δίκτυα πλέγματος και οι υποδομές  
Νέφους, έχουν διαμορφώσει πλέον ένα καινούργιο περιβάλλον σχετικά με τον τρόπο που 
εκτελούνται οι εργασίες των χρηστών, αποθηκεύονται τα δεδομένα και γενικότερα 
χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές. Τα δίκτυα πλέγματος αποτέλεσαν το επίκεντρο της σχετικής 
ερευνητικής δραστηριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με βασικό στόχο τη δημιουργία  
υποδομών για την εκτέλεση ερευνητικών εφαρμογών με πολύ υψηλές υπολογιστικές και 
αποθηκευτικές απαιτήσεις. Ωστόσο είναι πλέον προφανές ότι υπάρχει μια στρο φή προ ς τις 
υποδομές Νέφους που προσφέρουν υπηρεσίες κατανεμημένου υπολογισμού και αποθήκευσης 
μέσω πλήρως διαχειρίσιμων πόρων. Η συγκεκριμένη μετάβαση έχει ως αποτέλεσμα μια 
μετατόπιση από το μοντέλο των πολλών και ισχυρών πόρων που βρίσκονται κατανεμημένοι σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου (όπως στα δίκτυα πλέγματος) προς σχετικά λιγότερα αλλά πολύ 
μεγαλύτερα ως προς το μέγεθος κέντρα δεδομένων τα οποία αποτελούνται από χιλιάδες 
υπολογιστικούς πόρους οι οποίοι φιλοξενούν ακόμη περισσότερες εικονικές μηχανές. 

Η έρευνα που διεξάγαμε ακολούθησε αυτή την αλλαγή, μελετώντας αλγοριθμικά θέματα για 
δίκτυα πλέγματος και υποδομές Νεφών και αναπτύσσοντας μια σειρά από εργαλεία και 
εφαρμογές που διαχειρίζονται, παρακολουθούν και αξιοποιούν τους πόρους που προσφέρουν οι 
συγκεκριμένες υποδομές. 

Αρχικά, μελετούμε τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση αλγορίθμων 
χρονοπρογραμματισμού, που είχαν προηγουμένως μελετηθεί σε περιβάλλοντα προσομοίωσης, 
σε ένα πραγματικό σύστημα ενδιάμεσου λογισμικού για δίκτυα πλέγματος, και συγκεκριμένα 
το gLite. Το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες που 
παρέχει το ενδιάμεσο λογισμικό gLite στους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού δεν είναι 
πάντα έγκυρες, γεγονός που επηρεάζει την αποδοσή τους. Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος αναπτύξαμε ένα εσωτερικό, στο χρονοπρογραμματιστή, μηχανισμό που 
καταγράφει τις αποφάσεις του σχετικά με ποιές εργασίες ανατέθηκαν σε ποιούς 
υπολογιστικούς πόρους και λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την υπηρεσία πληροφοριών του 
gLite. Επιπλέον, εξετάζουμε το ζήτημα του δίκαιου διαμοιρασμού της υπολογιστικής 
χωρητικότητας ενός πόρου στις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε αυτόν. Για το σκοπό αυτό, 
επεκτείνουμε το ενδιάμεσο λογισμικό gLite ώστε να περιλαμβάνει ένα νέο μηχανισμό που 
μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας εικονικοποίησης επιτρέπει τον ταυτόχρονο 
διαμοιρασμό της υπολογιστικής χωρητικότητας ενός κόμβου σε πολλές εργασίες. 

Στην συνέχεια εξατάζουμε το πρόβλημα της συνδυασμένης μεταφοράς πολλαπλών εικονικών 
μηχανών σε σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε μια 
μεθοδολογία που στοχεύει στην καλύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων υπολογιστικών και 
δικτυακών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη στις αποφάσεις σχετικά με τη συνδυασμένη μεταφορά 
εικονικών μηχανών τις αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούνται από την επικοινωνία τους. Η 
προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων για την 
επιλογή των εικονικών μηχανών που θα μετακινηθούν, αναθέτοντας διαφορετικά βάρη στα 
διάφορα κριτήρια ενδιαφέροντος. Επιπλέον, επιλέγει τους υπολογιστικούς κόμβους όπου οι 
μετακινούμενες εικονικές μηχανές θα φιλοξενηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον 
οποίο οι μετακινήσεις επηρεάζουν τις λογικές (ή εικονικές) τοπολογίες που σχηματίζονται από 
την επικοινωνία τους και αντιμετωπίζοντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως ένα πρόβλημα 
αναδιάρθρωσης λογικών τοπολογιών. Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε τη δυνατότητα της 
μεθοδολογίας να επιλύει, μέσω των κατάλληλων μετακινήσεων, ένα σημαντικό αριθμό 
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προβλημάτων που οφείλονται σε ελλείψεις υπολογιστικών ή επικοινωνιακών πόρων,  
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αριθμό των μετακινήσεων και την προκαλούμενη 
επιβάρυνση του δικτύου. 

Το επόμενο θέμα που εξετάζουμε αφορά το πρόβλημα της ανάλυσης δεδομένων επικοινωνίας 
μεταξύ εικονικών μηχανών οι οποίες φιλοξενούνται σε ένα κέντρο δεδομένων. Προτείνουμε 
και αξιολογούμε, μέσω της ανάλυσης δεδομένων από ένα πραγματικό κέντρο δεδομένων, την 
εφαρμογή μετρικών και τεχνικών από τη θεωρία ανάλυσης κοινωνικών δικτύων για τον 
προσδιορισμό σημαντικών εικονικών μηχανών, για παράδειγμα εικονικές μηχανές οι οποίες 
απαιτούν περισσότερο εύρος ζώνης σε σχέση με άλλες,  και ομάδων εικονικών μηχανών που 
συσχετίζονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης έχουμε τη 
δυνατότητα να εξάγουμε σημαντικές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
λήψη καλύτερων αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του πολύ μεγάλου πλήθους των 
εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται στα  σύγχρονα κέντρα δεδομένων. 

Στη συνέχεια προσδιορίζουμε τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες παρακολούθησης που 
συλλέγονται από τη λειτουργία μιας δημόσιας υποδομής Υπολογιστικού Νέφους, και ιδίως από 
την υπηρεσία Amazon Web Services (AWS), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα αποδοτικό 
τρόπο προκειμένου να εξάγουμε πολύτιμες πληροφορίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τους τελικούς χρήστες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εικονικών πόρων τους. Πιο 
συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εργαλείου ανοιχτού 
κώδικα, του SuMo, στο όποιο έχουμε υλοποίησει όλη την απαραίτητη  λειτουργικότητα για τη 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων παρακολούθησης από την υπηρεσία AWS.  Επιπλέον, 
προτείνουμε ένα μηχανισμό για τη βελτιστοποίηση του κόστους και της αξιοποίησης (Cost and 
Utilization Optimization - CUO) των εικονικών υπολογιστικών πόρων της υπηρεσίας AWS.  Ο 
μηχανισμός CUO χρησιμοποιεί πληροφορίες (πλήθος, ακριβή χαρακτηριστικά, ποσοστό 
αξιοποίησης) για τους διαθέσιμους εικονικούς πόρους ενός χρήστη και προτείνει ένα νέο 
(βέλτιστο) σύνολο πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοτικότερη 
εξυπηρέτηση του ίδιου φορτίου εργασίας με μειωμένο κόστος.  

Τέλος, παρουσιάζουμε την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου, που ονομάζουμε 
Mantis, για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των μελλοντικών ευέλικτων (flex-grid) οπτικών 
δικτύων που υποστηρίζει επιπλέον οπτικά δίκτυα σταθερού πλέγματος τόσο μοναδικού ρυθμού 
μετάδοσης όσο και πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
καθορίζουν δικτυακές τοπολογίες, απαιτήσεις κίνησης, παραμέτρους για το κόστος απόκτησης 
και λειτουργίας των δικτυακών συσκευών, ενώ επιπλέον έχουν πρόσβαση σε αρκετούς 
αλγορίθμους για το σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση διαφόρων οπτικών δικτύων. Το 
εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να λειτουργεί είτε ως υπηρεσία (Software as a 
Service) είτε ως κλασσική εφαρμογή (Desktop Application). Λειτουργώντας ως υπηρεσία 
παρέχει κλιμάκωση με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα των 
υποδομών Υπολογιστικού Νέφους, εκτελώντας γρήγορα και αποτελεσματικά τις εργασίες των 
χρηστών. Για τη λειτουργία αυτή, μπορεί να χρησιμοποιεί τόσο δημόσιες υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους όπως η υπηρεσία Amazon Web Services (AWS) και η υπηρεσία της 
ΕΔΕΤ (~okeanos), όσο και ιδιωτικές που βασίζονται στο OpenStack. Επιπλέον, η αρθρωτή 
αρχιτεκτονική και η υλοποίηση των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων επιτρέπουν την εύκολη 
επέκταση του εργαλείου ώστε να υποστηρίζει μελλοντικά περισσότερες υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους.  



ix 
 

Abstract 
Distributed computing technologies, like grids and clouds, shape today a new environment, 
regarding the way tasks are executed, data are stored and retrieved, and applications are used. 
Though grids and desktop grids have been the focus of the research community for a long time, 
a shift has become evident today towards cloud and virtualization related technologies in 
general, which are supported by large computing factories, namely the data centers. As a result 
there is also a shift from the model of several powerful resources distributed at various 
locations in the world (as in grids) towards fewer huge data centers consisting of thousands of 
“simple” computers that host Virtual Machines. 

The research performed over the course of my PhD followed this shift, investigating 
algorithmic issues in the context of grids and then of clouds and developing a number of tools 
and applications that manage, monitor and utilize these kinds of resources.  

Initially, we describe the steps followed, the difficulties encountered, and the solutions 
provided in developing and evaluating a scheduling policy, initially implemented in a 
simulation environment, in the gLite grid middleware. Our focus is on a scheduling algorithm 
that allocates in a fair way the available resources among the requested users or jobs. During 
the actual implementation of this algorithm in gLite, we observed that the validity of the 
information used by the scheduler for its decisions affects greatly its performance. To improve 
the accuracy of this information, we developed an internal feedback mechanism that operates 
along with the scheduling algorithm. Also, a Grid computation resource cannot be shared 
concurrently between different users or jobs, making it difficult to provide actual fairness. For 
this reason we investigated the use of virtualization technology in the gLite middleware. We 
implement and evaluate our scheduling algorithm and the proposed mechanisms in a small 
gLite testbed. 

Next, we present a methodology, called communication-aware virtual infrastructures 
(COMAVI), for the concurrent migration of multiple Virtual Machines (VMs) in computing 
infrastructures, which aims at the optimum use of the available computational and network 
resources, by capturing the interdependencies between the communicating VMs.  This 
methodology uses multiple criteria for selecting the VMs that will migrate, with different 
weights assigned to each of them. COMAVI also selects the computing sites where the 
migrating VMs will be hosted, by accounting for the way migration affects the logical (or 
virtual) topologies formed by the communicating VMs and viewing this selection as a logical 
topology reconfiguration problem. We apply COMAVI to two basic computing infrastructures 
that exhibit different constraints/criteria and characteristics: a grid infrastructure operating over 
a wide area network (WAN) and a data center infrastructure operating over a local area network 
(LAN). Through the presented methodology different communication-aware VM migration 
algorithms can be tailored to the needs of the resource provider. The algorithms presented 
resolve the maximum possible number of VM violations (due to computing or communication 
resource shortages), while tending to minimize the number of migrations performed, the 
induced network overhead, the logical topology reconfigurations required, and the 
corresponding service interruptions. We evaluate the proposed methods through simulations in 
realistic computing environments, and we exhibit their performance benefits. 
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We also consider the use of social network analysis methods on communication traces, 
collected from Virtual Machines (VMs) located in computing infrastructures, like a data center. 
Our aim is to identify important VMs, for example VMs that require more bandwidth than other 
VMs or VMs that communicate often with other VMs. We believe that this approach can 
handle the large number of VMs present in computing infrastructures and their interactions in 
the same way social interactions of millions of people are analyzed in today’s social networks. 
We are interested in identifying measures that can locate these important VMs or groups of 
interacting VMs, missed through other usual metrics and also capture the time-dynamicity of 
their interactions. In our work we use real traces and evaluate the applicability of the considered 
methods and measures. 

In addition, we consider the analysis and optimization of public clouds. For this reason, we 
identify important algorithmic operations that should be part of a cloud analysis and 
optimization tool, including resource profiling, performance spike detection and prediction, 
resource resizing, and others, and we investigate ways in which the collected monitoring 
information can be processed towards these purposes. The analyzed information is valuable 
since it can drive important virtual resource management decisions. We also present an open-
source tool we developed, called SuMo, which contains the necessary functionalities for 
collecting monitoring data from Amazon Web Services (AWS), analyzing them and providing 
resource optimization suggestions. We also present a Cost and Utilization Optimization (CUO) 
mechanism for optimizing the cost and the utilization of a set of running Amazon EC2 
instances, which is formulated as an Integer Linear Programming (ILP) problem. This CUO 
mechanism receives information regarding the current set of instances used (their number, type, 
utilization) and proposes a new set of instances for serving the same load, so as to minimize 
cost and maximize utilization and performance efficiency. 

Finally, we present a network planning and operation tool, called Mantis, for designing the next 
generation optical networks, supporting both flexible and mixed line rate WDM networks. 
Through Mantis, the user is able to define the network topology, current and forecasted traffic 
matrices, CAPEX/OPEX parameters, set up basic configuration parameters, and use a library of 
algorithms to plan, operate, or run what-if scenarios for an optical network of interest. Mantis is 
designed to be deployed either as a cloud service or as a desktop application. Using the cloud 
infrastructures features Mantis can scale according to the user demands, executing fast and 
efficiently the scenarios requested. Mantis supports different cloud platforms either public such 
as Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) and ~okeanos the GRNET’s  cloud service 
or private based on OpenStack, while its modular architecture allows other cloud infrastructures 
to be adopted in the future with minimum effort.  
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1. Εισαγωγή  
 

1.1 Γενικά 

Οι νέες εφαρμογές παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς και 
αποθηκευτικούς πόρους σε σχέση με τις δυνατότητες των προσωπικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και των παραδοσιακών υπολογιστικών υποδομών. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι η 
αύξηση της υπολογιστικής δύναμης που μπορεί να προκύψει αποκλειστικά από τη βελτίωση 
της ταχύτητας των μεμονωμένων ηλεκτρονικών συσκευών περιορίζεται λόγω φυσικών 
περιορισμών. Η μεγάλη πρόοδος της τεχνολογίας των οπτικών δικτύων τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες έκανε ρεαλιστική μια διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των μεγάλων 
απαιτήσεων των νέων εφαρμογών μέσω της δημιουργίας των δικτύων πλέγματος (Grids). 

Η τεχνολογία των δικτύων πλέγματος σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει ταχύτερους 
υπολογισμούς και πρόσβαση σε σχεδόν απεριόριστους αποθηκευτικούς πόρους ακολουθώντας 
μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να επικεντρώνεται στη βελτίωση της απόδοσης μιας 
επιμέρους υποδομής (π.χ κέντρο δεδομένων, υπερυπολογιστής) βασίζεται στην έννοια της 
κοινής χρήσης ενός συνόλου κατανεμημένων και ετερογενών πόρων που ανήκουν σε 
διαφορετικές διαχειριστικές αρχές. Οι πόροι που διαμοιράζονται μέσω των δικτύων πλέγματος 
περιλαμβάνουν υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους, εξειδικευμένο 
λογισμικό, ειδικά επιστημονικά όργανα καθώς και συσκευές αισθητήρων. Με τον τρόπο αυτό 
το επίπεδο υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικής χωρητικότητας που μπορεί να παρέχουν 
τα δίκτυα πλέγματος είναι πολλαπλάσιο από εκείνο ενός μεμονωμένου  υπολογιστικού 
συστήματος. 

Το 1998, ο Ian Foster και Carl Kesselman παρουσίασαν μια νέα αντίληψη λειτουργίας των 
υπολογιστικών υποδομών στο βιβλίο τους “The Grid: Blueprint for a new computing 
infrastructure” [1]. Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε για πρώτη φορά χρήση του όρου δίκτυο 
Υπολογιστικού Πλέγματος (Grid Computing) κατά την περιγραφή μιας προτεινόμενης 
κατανεμημένης υπολογιστικής υποδομής για προηγμένες επιστημονικές και υπολογιστικές 
εφαρμογές. Οι συγγραφείς οραματίστηκαν τη δημιουργία του “πλέγματος” το οποίο θα 
εξασφάλιζει εύκολη και άμεση πρόσβαση των χρηστών σε υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς 
πόρους το ίδιο εύκολα όπως γίνεται σήμερα η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από διάφορους κατανεμημένους σταθμούς. Το πλέγμα προορίζονταν να αποτελέσει 
ένα παντοδύναμο δίκτυο αποτελούμενο από πολλά επιμέρους μικρότερα δίκτυα πλέγματος τα 
οποία ενώνονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστικών και 
αποθηκευτικών πόρων που μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τεράστιος εικονικός υπολογιστής. 
Έτσι, το  πλέγμα θα μπορούσε να παρέχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πόρους, όπως ο  
παγκόσμιος ιστός παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου (Σχήμα 1.1).  

Από  την αρχική παρουσίαση των συγκεκριμένων υποδομών μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών δικτύων πλέγματος σε όλο τον 
κόσμο, με την κάθε υποδομή να έχει δημιουργηθεί προκειμένου να βοηθήσει μια συγκεκριμένη 
ομάδα  ερευνητών, ή μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.  
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Σχήμα 1.1: Το πλέγμα σχεδιάστηκε να αποτελέσει ένα παντοδύναμο δίκτυο που θα παρέχει πρόσβαση σε 
κατανεμημένους πόρους μέσω του διαδικτύου 

  

Παράλληλα με την ανάπτυξη των υποδομών πλέγματος στις αρχές του 2000 άρχισε να γίνεται 
δημοφιλές ένα διαφορετικό μοντέλο κατανεμημένου υπολογισμού, το Υπολογιστικό Νέφος 
(Cloud Computing). Το Υπολογιστικό Νέφος δεν αποτελεί κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία, 
αντίθετα βασίζεται σε υπάρχουσες, αλλά ένα γενικότερο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης 
για την παροχή υπηρεσιών κατανεμημένου υπολογισμού και αποθήκευσης μέσω πλήρως 
διαχειρίσιμων πόρων στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω δικτύου. Το 
συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στο διαμοιρασμό πόρων και υπηρεσιών με στόχο την 
επίτευξη συνοχής και οικονομίας κλίμακας. Το μοντέλο του Υπολογιστικού Νέφους 
επικεντρώνεται επίσης στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των κοινών πόρων, οι οποίοι όχι 
μόνο διαμοιράζονται μεταξύ πολλαπλών χρηστών αλλά επιπλέον η κατανομή τους 
μεταβάλλεται δυναμικά σύμφωνα με την ζήτηση. 

Το Νέφος ιστορικά δεν αποτελεί ένα εντελώς νέο μοντέλο μιας και η πρωταρχική ιδέα της 
διανομής υπολογιστικών πόρων και εφαρμογών μέσω ενός δικτύου, τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά των σύγχρονων υποδομών Νέφους καθώς και οι διάφορες μορφές του είχαν 
αρχικά διερευνηθεί στο βίβλιο “The Challenge of the Computer Utility” [2]  του Douglas 
Parkhill από το 1966. Ο όρος “Νέφος” προέρχεται κυρίως από τη δεκαετία του ’90 και τα 
“τηλεπικοινωνιακά νέφη” (“telecom clouds”), μια ορολογία που χρησιμοποιούνταν για να 
υπο δηλώσει ότι η τηλεπικοινωνιακή υποδομή ήταν εικονικοποιημένη μιας και οι τελικοί 
χρήστες δεν γνώριζαν πάνω από ποιά κανάλια δρομολογούνταν τα δεδομένα τους. 

Αρχικά, η ανάπτυξη του Υπολογιστικού Νέφους βασίστηκε στις προσπάθειες διαφόρων 
εταιρειών και κατόχων υπολογιστικών υποδομών να βελτιώσουν την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων μειώνοντας παράλληλα το αναγκαίο κόστος για την αγορά (CAPEX - 
Capital Expenditure) και τη λειτουργία τους (OPEX – Operational Expenditure). Ωστόσο, 
καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου είχε η προσπάθεια της 
Amazon για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσίων σε εξωτερικούς πελάτες μέσω της 
αξιοποίησης των διαθέσιμων υποδομών της σε συνδυασμό με την παρουσίαση της υπηρεσίας 
Amazon Web Services (AWS) [88] το 2006.  

 



3 
 

Το Yπολογιστικό Νέφος μπορεί να θεωρηθεί μια εξέλιξη του μοντέλου της υπολογιστικής 
ωφέλειας (utility computing) σε συνδυασμό με την ευρήτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας 
εικονικοποίησης (virtualization) και την υπάρξη του διαδικτύου που εξασφαλίζει την 
αποδοτική διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Η σημαντική πρόοδος των 
τεχνολογιών εικονικοποίησης τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και υποστηριζόμενου υλικού 
αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας και εξάπλωσης των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους 
αφού επιτρέπει την άμεση δημιουργία παραμετροποιήσιμων εικονικών πόρων, εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα σχετικά με τη χρήση των διαθέσιμων φυσικών 
πόρων.  

Γενικότερα, το Υπολογιστικό Νέφος αποτελεί μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι υπολογιστικοί πόροι και γενικότερα οι διάφορες υπηρεσίες, καθώς επιτρέπει την 
επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεται ο 
χρήστης. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα της χρήσης ως υπηρεσίες λειτουργικών 
συστημάτων, εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και γενικότερα υπολογιστικής υποδομής χωρίς 
να χρειάζεται πλέον η αγορά, η εγκατάσταση και η συντηρησή τους από τους χρήστες, ενώ το 
αντίστοιχο κόστος εξαρτάται μόνο από τα ακριβή χαρακτηριστικά τους και το χρονικό 
διάστημα που χρησιμοποιούνται.  

Τα συστήματα Υπολογιστικού Νέφους και τα δίκτυα πλέγματος έχουν πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά σχετικά με το σκοπό, την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούν αλλά και πολλές διαφορές, με την πιο σημαντική να αφορά το πρότυπο 
χρησιμοποίησης τους. Τα δίκτυα πλέγματος χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτέλεση  
επιστημονικών εφαρμογών, συνήθως υπολογιστικά απαιτητικών με περιορισμένη διάρκεια,  
ενώ οι υποδομές Νέφους παρέχουν στους χρήστες υπηρεσίες πιο μαρκάς διάρκειας. Επιπλέον, 
διαφορές σχετίχονται με ζητήματα όπως η ασφάλεια, τα υποστηριζόμενα μοντέλα 
προγραμματισμού, το επιχειριματικό και οικονομικό μοντέλο, το υπολογιστικό μοντέλο, οι 
εφαρμογές καθώς και τα επίπεδα αφαίρεσης που προσφέρουν. 

 

1.2 Υπολογιστικά Δίκτυα Πλέγματος 
 
Τα υπολογιστικά δίκτυα πλέγματος αποτελούν την πιο συνηθισμένη κατηγορία υποδομών 
πλέγματος και στοχεύουν στην παροχή μεγάλων επιπέδων υπολογιστικής ισχύος και τεράστιου 
αποθηκευτικού χώρου σε σχέση με τα παραδοσιακά υπολογιστικά συστήματα.  

Μια γενική εικόνα της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών δικτύων πλέγματος 
παρασουσιάζεται στο Σχήμα 1.2. Η αρχιτεκτονική αποτελείται από τέσσερα βασικά επίπεδα: 

• Επίπεδο δικτύου: Περιλαμβάνει τη συνολική δικτυακή υποδομή που εξασφαλίζει την 
απαραίτητη διασύνδεση μεταξύ των πόρων της υποδομής πλέγματος. Τα υπολογιστικά 
δίκτυα πλέγματος χρησιμοποιούν ως τεχνολογία διασύνδεσης των διαφόρων κόμβων 
τα οπτικά δίκτυα κορμού τα οποία εξασφαλίζουν γρήγορη διασύνδεση και χαμηλούς 
χρόνους μεταφοράς του μεγάλου όγκου δεδομένων μεταξύ υπολογιστικών και 
αποθηκευτικών πόρων οι οποίοι βρίσκονται κατανεμημένοι σε παγκόσμιο επίπεδο.  

• Επίπεδο πόρων: Παρέχει τους πόρους που διαμοιράζονται μέσω της υποδομής 
πλέγματος και περιλαμβάνουν απλούς υπολογιστικές, clusters, υπερυπολογιστές, 
αποθηκευτικές μονάδες, επιστημονικά όργανα, κ.α.  
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• Επίπεδο ενδιάμεσου λογισμικού: Παρέχει μια σειρά από μηχανισμούς και υπηρεσίες 
που εξασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση και χρήση των διαθέσιμων πόρων της 
υποδομής με διαφανή τρόπο αποκρύπτονας παράλληλα την πολυπλοκότητα των 
συγκεκριμένων υποδομών από τους τελικούς χρήστες. Οι βασικότερες υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν τον έλεγχο ασφάλειας και πρόσβασης, την υποβολή εργασιών, την 
παρακολούθηση της κατάστασης των εργασιών, τη διαχείριση δεδομένων καθώς και 
την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους. 

• Επίπεδο εφαρμογών: Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που περιλαμβάνει τις 
εφαρμογές από διάφορους επιστημονικούς τομείς που εκτελούνται στην υποδομή, 
εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, εφαρμογές παρακολούθησης της κατάστασης της 
υποδομής καθώς και εργαλεία υποστήριξης των τελικών χρηστών.  

 

 
Σχήμα 1.2: Αρχιτεκτονική των δικτύων πλέγματος: εφαρμογές, ενδιάμεσο λογισμικό, πόροι και δικτυακή 

υποδομή 

 
Οι χρήστες μέσω σαφώς ορισμένων διεπαφών περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις 
απαιτήσεις των εργασιών τους. Η υποβολή των εργασιών γίνεται με τη χρήση ειδικών 
υπηρεσιών του ενδιάμεσου λογισμικού οι οποίες αποκρύπτουν τις απαραίτητες διαδικασίες που 
πρέπει να εκτελεστούν στο περιβάλλον του δικτύου πλέγματος. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 
προσδιορίζουν τους πόρους όπου μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης, αναθέτουν κατάλληλα 
τις εργασίες, παρέχουν τα απαραίτητα για την εκτέλεση δεδομένα ενώ τέλος συγκεντρώνουν 
και τα αποτελέσματα.  

Στα δίκτυα πλέγµατος εκτελούνται εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από σημαντικές 
απαιτήσεις σε υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους και οι οποίες ανήκουν σε διάφορα 
επιστημονικά πεδία όπως φυσική υψηλής ενέργειας, γεωλογία, βιολογία, φαρμοκολογία, 
μηχανική  κ.α.  
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Οι εφαρμογές συνήθως κατηγοριοποιούνται σε:  

• Εφαρµογές Υψηλών Υπολογιστικών Απαιτήσεων (CPU-intensive): Οι 
συγκεκριμένες εφαρµογές χαρακτηρίζονται από  υψηλές απαιτήσεις σε υπολογιστικούς 
πόρους, ενώ ούτε χρειάζονται ούτε παράγουν πολύ μεγάλες πόσοτητες δεδομένων.  

• Εφαρµογές Υψηλών Αποθηκευτικών Απαιτήσεων (Data-intensive): Αυτές οι 
εφαρµογές χρειάζονται ή παράγουν πολύ µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Μία τέτοια 
εφαρµογή µπορεί να παράγει Terabytes (TB) δεδοµένων καθηµερινά. Η υποδομή 
πλέγματος παρέχει τους κατάλληλους  αποθηκευτικούς πόρους, βάσεις δεδομένων και 
ψηφιακές βιβλιοθήκες που βρίσκονται κατανεμημένοι σε διάφορους κόμβους και 
διασυνδέονται μέσω υψηλών ταχυτήτων δικτυακών.  

 
Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμες σε ολόκληρο τον κόσμο μια σειρά από υποδομές δικτύων 
πλέγματος που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένες επιστημονικές 
κοινότητες.  Οι πιο σημαντικές υποδομές από πλευράς μεγέθους και παρεχόμενων υπηρεσιών 
είναι το Open Science Grid (OCG) [85], το Worldwide LHC Computing Grid Computing Grid 
(WLCG) [86] και το European Grid Infrastructure (EGI) [87]. Η υποδομή του OCG 
υποστηρίζει τον κατανεµηµένο υπολογισµό και την επιστηµονική έρευνα, συνδέοντας 
υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους πανεπιστηµίων, εθνικών εργαστηρίων και 
επιστηµονικών κέντρων, στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες της Αµερικάνικης 
ηπείρου (Μεξικό, Βραζιλία). Αποτελείται από 80 κόµβους µε περίπου 50.000 CPUs και 10 
Petabytes αποθηκευτικού χώρου. Το WLCG αποτελεί το δίκτυο διανοµής και αποθήκευσης 
δεδοµένων (Data Grid) του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Ατομικής Φυσικής (European 
Laboratory for Particle Physics CERN). Η υποδομή σχεδιάστηκε προκειμένου να διαχειριστεί 
τον τεράστιο όγκο δεδομένων που προκύπτουν από τα πειράματα που διεξάγονται στον 
επιταχυντή σωματιδιών Large Hadron Collider (LHC). Κατά τη διάρκεια της πειραματικής 
έρευνας στον επιταχυντή αναμένεται να παράγονται ποσότητες δεδομένων που αντιστοιχούν σε 
αρκετά Gigabytes ανά δευτερόλεπτο, περίπου 25 Petabytes ετησίως. Οι αποθηκευτικοί κόμβοι 
βρίσκονται κατανεμημένοι σε πολλά ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρο το κόσμο και συνδέονται 
μέσω οπτικών συνδέσμων. Η συνολική υποδομή του WLCG συνδυάζει  πόρους από επιμέρους 
υποδομές πλέγματος οπώς το OSG και EGI, παρέχοντας τελικά στους χρήστες συνολικούς 
υπολογιστικούς πόρους από περισσότερες από 250.000 CPUs και σχεδόν 100 PB 
αποθηκευτικού χώρου που βρίσκονται κατανεμημένοι σε περίπου 130 κόμβους σε 34 χώρες. 

Η υποδομή του EGI διασυνδέει επιμέρους εθνικές υποδομές πλέγματος από διάφορες 
ευρωπαϊκες χώρες ώστε να υποστηρίζει την διεθνή έρευνα σε πολλούς επιστημονικούς 
κλάδους. Απο τελεί συνέχεια της υπο δο μής πο υ είχε δημιο υργηθεί μέσω των ερευνητικών 
προγράμματων Enabling Grids for E-sciencE (EGEE). Η υποδομή περιλαμβάνει 300 κόμβους 
από 40 χώρες, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι από 330.000 επεξεργαστικοί πυρήνες 
(CPU cores) και συνολικά 100 Petabytes αποθηκευτικού χώρου. Έχει τη δυνατότητα να 
χειριστεί περισσότερες από 1.000.000 εργασίες κάθε ημέρα από διάφορα επιστημονικά πεδία 
το εύρος των οποίων περιλαμβάνει εφαρμο γές από  τη βιο ϊατρική,  την κοσμο λογία  έως την 
πυρηνική φυσική. Μέρος της ευρύτερης υποδομής του EGI αποτελεί η ελληνική υποδομή 
πλέγματος HellasGrid (Σχήμα 1.3), που περιλαμβάνει συνολικά 14 κόμβους ανάμεσα στους 
οποίους και ο HG-04-CTI-CEID που βρίσκεται στην Πάτρα και φιλοξενείται στο Tμήμα 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.  Οι υπηρεσίες της υποδομής EGI είναι ιδανικές για 
επιστημονικές εφαρμογές που έχουν υψηλές υπολογιστικές και αποθηκευτικές απαιτήσεις, που 
μπορούν πολύ δύσκολα να ικανοποιηθούν όταν χρησιμοποιούνται παραδοσιακές προσεγγίσεις. 
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Σχήμα 1.3: Η ελληνική υποδομή πλέγματος HellasGrid που αποτελεί μέρος της συνολικής Ευρωπαϊκής 

υποδομής υπολογιστικού πλέγματος (ΕGI) 

 
Στις υποδομές πλέγματος η αποδοτική διαχείριση των πόρων και η αποτελεσματική ανάθεση 
των εργασιών αποτελούν πολύ σημαντικά ζητήματα που προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
ποιότητα υπηρεσίας που παρέχεται στους τελικούς χρήστες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο λόγω τους μεγάλου πλήθους των πόρων (αποθηκευτικοί, δικτυακοί, υπολογιστικοί 
κ.α.), της σημαντικής ετερογένειας των χαρακτηριστικών τους, της δυναμικότητας της 
κατάστασης τους και των διαφορετικών απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών.  Τα ενδιάμεσα 
λογισμικά που υπάρχουν διαθέσιμα για τη δημιουργία υποδομών πλέγματος βασίζονται σε 
σχετικά απλούς αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού εργασιών. Στην παρούσα διδακτορική 
διατριβή εξετάζουμε δύο σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση 
των πόρων, έχοντας ως βάση το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ενδιάμεσο λογισμικό, το gLite.  
Το πρώτο ζήτημα αφορά την ανάπτυξη ενός νέου αλγορίθμου χρονοπρογραμματισμού με 
σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (Κεφάλαιο 2), ενώ το δεύτερο τη 
δυνατότητα διαμοιρασμού της συνολικής υπολογιστικής χωρητικότητας ενός κόμβου μεταξύ 
διαφορετικών εργασιών (Κεφάλαιο 2). 

 

1.3 Υπολογιστικό Νέφος 

Το Υπολογιστικό Νέφος αποτελεί μια εξαιρετικά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια προσέγγιση 
στο χώρο των κατανεμημένων συστημάτων με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το 
τοποθετούν στο επίκεντρο των σημερινών εξελίξεων σχετικά με την παροχή υπολογιστικών 
πόρων μέσω του διαδικτύου. Στο Σχήμα 1.4 παρουσιάζουμε με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία 
[4] τα βασικότερα στοιχεία που αποτελούν και χαρακτηρίζουν μια υποδομή Υπολογιστικού 
Νέφους.  
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Σχήμα 1.4: Παρουσίαση των βασικών στοιχείων που αποτελούν ένα σύστημα Υπολογιστικού Νέφους 

 

Με βάση τον ορισμό του National Institute of Standards and Technology – NIST [3] το 
Υπολογιστικό Νέφος είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει την ευέλικτη και κατόπιν αιτήματος (on-
demand) πρόσβαση μέσω δικτύου σε ένα σύνολο διαμοιραζόμενων και διαμορφώσιμων 
υπολογιστικών πόρων  (π.χ εξυπηρετητές, μνήμη, δίκτυα, αποθηκευτικός χώρος, εφαρμογές 
και υπηρεσίες) που μπορούν άμεσα να διατεθούν με ελάχιστο διαχειριστικό κόστος ή/και 
αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και παρόχου. Το συγκεκριμένο μοντέλο προωθεί τη 
διαθεσιμότητα και αποτελείται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα υπηρεσιών και 
τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας υποδομής Υπολογιστικού Νέφους: 

• Αυτοεξυπηρέτηση κατόπιν αιτήματος: Ένας χρήστης μπορεί μονομερώς να 
αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει υπολογιστικές υπηρεσίες, όπως χρόνο 
χρήσης σε εξυπηρετητές και δικτυακή αποθήκευση, μέσω μιας αυτοματοποιημένης 
διαδικασίας χωρίς να χρειάζεται προσωπική αλληλεπίδραση με τον πάροχο κάθε 
υπηρεσίας. 

• Ευρεία δικτυακή πρόσβαση: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Νέφους είναι διαθέσιμες 
στους τελικούς χρήστες μέσω δικτύου ενώ χρησιμοποιούνται μηχανισμοί που  
εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους πόρους μέσω ετερογενών προγραμμάτων και 
πλατφορμών πελάτη. 
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• Συγκέντρωση πόρων: Οι πόροι ενός παρόχου Νέφους βρίσκονται συγκεντρωμένοι 
ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν πολλαπλούς χρήστες χρησιμοποιώντας το μοντέλο 
πολλαπλών μισθωτών (multi-tenant), με διαφορετικούς φυσικούς και εικονικούς 
πόρους να παραχωρούνται δυναμικά σε κάθε χρήστη ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις του. Το μοντέλο παρέχει μια αίσθηση ανεξαρτησίας ως πρός την ακριβή 
φυσική τοποθεσία των υπολογιστικών πόρων της υποδομής, καθώς οι χρήστες 
μπορούν να προσδιορίζουν την τοποθεσία μόνο σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης 
(π.χ ήπειρος, χώρα, κέντρο δεδομένων). Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεχόμενων 
πόρων αποτελούν η υπολογιστική χωρητικότητα, αποθηκευτικοί χώροι, εικονικές 
μηχανές και εύρος δικτύου.  

• Άμμεση ελαστικότητα: Οι υπηρεσίες του Νέφους μπορούν να παρέχονται άμεσα και 
με μεγαλή προσαρμοστικότητα ως προς τα χαρακτηριστικά και τη χωρητικότητα τους, 
ακόμη και αυτοματοποιημένα μερικές φορές, με στόχο να μπορούν να αυξάνουν ή να 
μειώνουν τις δυνατότητες και τη χωρητικότητα τους σύμφωνα με την υπάρχουσα 
ζήτηση. Για τους χρήστες των Υπολογιστικών Νεφών οι παρεχόμενες υπηρεσίες συχνά 
φαίνονται να είναι απεριόριστες και μπορούν να τις αποκτήσουν σε οποιαδήποτε 
ποσότητα ανά πάσα χρονική στιγμή. 

• Ελεγχόμενη υπηρεσία: Τα συστήματα Υπολογιστικού Νέφους έχουν τη δυνατότητα 
αυτοματοποιημένου ελέγχου και βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων αξιοποιώντας 
διάφορες δυνατότητες μετρήσεων που χαρακτηρίζονται από κάποιο επίπεδο αφαίρεσης 
κατάλληλο για τις διάφορες παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αξιοποίηση των πόρων 
παρακολουθείται, ελέγχεται και καταγράφεται παρέχοντας διάφανεια τόσο για τον 
καταναλωτή όσο και τον πάροχο της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας. 

 
Τα βασικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών του Υπολογιστικού Νέφους: 

• Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS): Το μοντέλο παρέχει τη 
δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν εφαρμογές οι οποίες φιλοξενούνται στην 
υποδομή Νέφους κάποιου παρόχου. Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες από διάφορες 
συσκευές μέσω είτε ειδικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων είτε απλών διεπαφών 
(thin client) όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου. Στο συγκεκριμένο μοντέλο 
οι χρήστες δεν έχουν κανένα απολύτως έλεγχο στην υποδομή που φιλοξενεί την 
εφαρμογή και τους διαθέσιμους φυσικούς και εικονικούς πόρους. Μοναδική εξαίρεση 
αποτελεί η πραγματοποίηση περιορισμένων ρυθμίσεων στις εφαρμογές που 
σχετίζονται με μεμονωμένους χρήστες. 

• Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (Platform as a Service - PaaS): Παρέχει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιεί την υποδομή Νέφους για την εγκατάσταση εφαρμογών ή 
την ανάπτυξη δικού του λογισμικού, αξιοποιώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που 
περιλαμβάνει υποστήριξη για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, βιβλιοθήκες 
καθώς και κατάλληλα εργαλεία που διατίθενται από τον πάροχο. Ο χρήστης ούτε 
διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υπάρχουσα υποδομή Νέφους, συμπεριλαμβανομένου 
των εξυπηρετητών, των λειτουργικών συστημάτων, του χώρου αποθήκευσης ή του 
δικτύου. Ωστόσο, μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο στις αναπτυσσόμενες εφαρμογές 
όπως και σε πιθανές ρυθμίσεις του περιβάλλοντος ανάπτυξης και φιλοξενίας των 
εφαρμογών. 



9 
 

• Υποδομή ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS): Παρέχει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς, δικτυακούς και 
άλλους βασικούς εικονικούς πόρους, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγκαθιστά 
και να εκτελεί λογισμικό το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί τόσο σε εφαρμογές όσο και σε 
λειτουργικά συστήματα. Ο χρήστης δεν μπορεί να διαχειρίζεται ή να ελέγχει την 
υποκείμενη φυσική υποδομή του Νέφους, ωστόσο μπορεί να καθορίζει το πλήθος και 
τα χαρακτηριστικά (π.χ λειτουργικό σύστημα, υπολογιστική ισχύ) των εικονικών 
πόρων που παρέχει η υποδομή και πιθανώς να έχει περιορισμένο έλεγχο σε 
συγκεκριμένα δικτυακά στοιχεία (π.χ τοίχος προστασίας). 

 
Μοντέλα ανάπτυξης υποδομών Υπολογιστικού Νέφους: 

• Ιδιωτικό Νέφος (Private Cloud): Η υποδομή του Νέφους παρέχεται για αποκλειστική 
χρήση από ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία του ίδιου του 
οργανισμού που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη διαχείριση της 
ή να είναι νοικιασμένη από κάποιον εξωτερικό οργανισμό. 

• Δημόσιο Νέφος (Public Cloud): Η υποδομή Νέφους παρέχεται για δημόσια χρήση 
από το ευρύ κοινό ή κάποια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών. Αποτελεί ιδιοκτησία 
κάποιου επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού, κυβερνητικού οργανισμού που τη 
διαχειρίζεται και παρέχει τις υπηρεσίες της υποδομής είτε δωρεάν είτε με κάποιο 
αντίτιμο. 

• Κοινοντικό Νέφος (Community Cloud): Η υποδομή Νέφους παρέχεται για 
αποκλειστική χρήση από τους συγκεκριμένους οργανισμούς και υποστηρίζει μια 
συγκκεκριμένη κοινότητα που έχει κοινά ενδιαφέροντα. Μπορεί να αποτελεί 
ιδιοκτησία και να διαχειρίζεται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς μιας 
κοινότητας, έναν εξωτερικό οργανισμό ή συνδυασμό αυτών.  

• Υβριδικό Νέφος (Hybrid Cloud): Η υποδομή Νέφους αποτελείται από ένα 
συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων υποδομών που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά 
μοντέλα  ανάπτυξης (ιδιωτικό, δημόσιο, κοινοτικό) που υπάρχουν και λειτουργούν 
αυτόνομα αλλά διασυνδέονται μέσω συγκεκριμένων τεχνολογιών που επιτρέπουν τη 
μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών. 

 
Η ανάπτυξη του Υπολογιστικού Νέφους είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρήση της 
τεχνολογίας εικονικοποίησης (virtualization) που παρέχει αφαίρεση των πολύπλοκων φυσικών 
υπολογιστικών υποδομών εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση, μειωμένο κόστος και αύξηση 
της αξιοποίησης των υποδομών. Η εικονικοποίηση αποτελεί μια μεθοδολογία που επιτυγχάνει 
το διαμερισμό των φυσικών πόρων ενός υπολογιστή σε πολλαπλά περιβάλλοντα εκτέλεσης, 
εφαρμόζοντας μία ή περισσότερες τεχνολογίες όπως διαμερισμό σε επίπεδο υλικού ή σε 
επίπεδο λογισμικού, διαμερισμό σε επίπεδο χρόνου, μερική ή ολική προσομοίωση μηχανής, 
εξομοίωση, κ.α. Αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960 για το διαμερισμό των 
μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων της εποχής. Αργότερα, κατά την διάρκεια των δεκαετιών 
1980 και 1990 με την καθιέρωση μοντέλου της κατανεμημένης επεξεργασίας η συγκεκριμένη 
μεθολογία εγκαταλείφθηκε. Ωστόσο, η συνεχής βελτίωση των χαρακτηριστικών των 
σύγχρονων υπολογιστών επανέφερε το ζήτημα της περιορισμένης αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων τους.  Η εικονικοποίηση υιοθετήθηκε ως μια αποδοτική λύση που επιτρέπει την 
εκτέλεση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών στον ίδιο υπολογιστή την ίδια 
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χρονική στιγμή, αυξάνοντας έτσι την αξιοποίηση και την προσαρμοστικότητα των φυσικών 
πόρων. 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μας επιτρέπει να μετατρέψουμε το υλικό σε λογισμικό μέσω  
εξειδικευμένου λογισμικού (hypervisor) για την δημιουργία και διαχείριση πολλαπλών 
εικονικών μηχανών (virtual machines), με ετερογενή λειτουργικά συστήματα που μπορούν να 
λειτουργούν ανεξάρτητα μέσα σε ένα απομονωμένο και ασφαλές περιβάλλον αξιοποιώντας 
τους πόρους του ίδιου φυσικού μηχανήματος. Μια εικονική μηχανή λειτουργεί ακριβώς όπως 
ένας φυσικός υπολογιστής έχοντας το δικό της επεξεργαστή, μνήμη, σκληρό δίσκο, κάρτα 
δικτύου και άλλα περιφερειακά τα οποία στην πραγματικότητα είναι βασισμένα σε λογισμικό. 
Το λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα σε μια εικονική 
μηχανη και ένα φυσικό μηχάνημα, όπως επίσης δεν μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά ούτε 
οι εφαρμογές, ούτε οι άλλοι υπολογιστές σε ένα δίκτυο.  

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική των διαφόρων υλοποιήσεων του Υπολογιστικού Νέφους στο 
κατώτερο επίπεδο βρίσκεται το υλικό (εξυπηρετητές, μονάδες αποθήκευσης, δικτυακές 
συσκευές) που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί τμήμα μιας συνολικότερης υποδομής 
κάποιου κέντρου δεδομένων. Το επόμενο επίπεδο παρέχει τους εικονικούς πόρους και 
βασίζεται στην χρήση διαφόρων επιπέδων τεχνολογιών εικονικοποίησης (υλικού, λογισμικού, 
δικτυακών πόρων). Η αυτοματοποίηση της κατανομής των διαθέσιμων φυσικών πόρων προς 
τους παρεχόμενους εικονικούς βασίζεται στο επίπεδο διαχείρισης. Το επίπεδο αυτό επιπλέον 
είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της χρήσης των πόρων εξασφαλίζοντας το 
χαρακτηριστικό της χρέωσης των τελικών χρηστών αποκλειστικά με βάση το ακριβές χρονικό 
διάστημα αξιοποίησης των πόρων. 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του Υπολογιστικού Νέφους είναι η αντικατάσταση του 
σταθερού και σχετικά υψηλού κόστους αγοράς και λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών με 
μεταβλητά κόστη, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την χρήση και τα χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων εικονικών πόρων και υπηρεσιών. Το γεγονός ότι οι χρήστες χρεώνονται μόνο για 
τους εικονικούς πόρους που χρησιμοποιούν και για όσο χρόνο τους χρησιμοποιούν σε 
συνδυασμό με τις δυνατότητες κλιμάκωσης και την αίσθηση των άπειρων πόρων διαθέσιμων 
κάθε στιγμή έχει ως αποτέλεσμα πλέον ένας αυξανόμενος αριθμός από μεμονωμένους χρήστες, 
ερευνητές και εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους και εμβέλειας, να χρησιμοποιούν τους 
εικονικούς πόρους και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι υποδομές Υπολογιστικού Νέφους για την 
εκτέλεση των εργασιών τους και τη φιλοξενία των εφαρμογών τους.  

Διάφορα ζητήματα και πτυχές που αφορούν τον αποδοτικό σχεδιασμό υποδομών 
Υπολογιστικού Νέφους βρίσκονται υπο διερεύνηση τόσο από εταιρείες ό σο και από  την 
ερευνητική κοινότητα. Στην έκθεση [4] της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνεται χαρακτηριστικά 
ότι υπάρχουν ανοιχτά ερευνητικά θέματα: «Τα μοντέλα Υπολογιστικού Νέφους και οι σχετικές 
τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως ενώ πολλές από τις δυνατότητες που 
σχετίζονται με το ίδιο το μοντέλο του Υπολογιστικού Νέφους δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί και 
ερευνηθεί σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση τους, ικανοποιώντας 
αντιστοίχως όλες τις απαιτήσεις κάτω από όλες τις πιθανές περιπτώσεις χρήσης». Μεταξύ των 
ανοιχτών ζητημάτων προσδιορίζονται θέματα όπως η βελτιστοποίηση της χρήσης των 
διαθέσιμων φυσικών και εικονικών πόρων μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων, η διαχείριση 
του μεγάλου όγκου των δεδομένων κίνησης, η μεταφορά εικονικών πόρων και εφαρμογών 
μεταξύ φυσικών πόρων του ίδιου ή διαφορετικών παρόχων. 
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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζουμε ορισμένα από αυτά τα σημαντικά θέματα που 
σχετίζονται με την αποδοτική διαχείριση των σύγχρονων υποδομών Νέφους τόσο από την 
πλευρά των παρόχων όσο και των τελικών χρηστών. Για το σκοπό αυτό διερευνούμε μεθόδους 
και αναπτύσουμε εργαλεία που στοχεύουν στην αποδοτικότερη εκτέλεση διαφόρων 
διαχειριστικών ενεργειών όπως η συνδυασμένη μεταφορά εικονικών μηχανών (Κεφάλαιο 3), η 
ανάλυση των δεδομένων επικοινωνίας (Κεφάλαιο 4) και της χρήσης των διαθέσιμων πόρων. 
Επιπλέον, προτείνουμε μηχανισμούς που επιτρέπουν στους χρήστες αυτών των υποδομών να 
πετύχουν καλύτερη αξιοποίηση των εικονικών πόρων με παράλληλη μείωση του σχετικού 
κόστους (Κεφάλαιο 5). 

 

1.4 Συνεισφορά και Διάθρωση της Διατριβής 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζουμε ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση   
αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού σε πραγματικά συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού για 
δίκτυα πλέγματος καθώς και μηχανισμών για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων τους. 
Επιπλέον, εξετάζουμε μια σειρά από αλγοριθμικά θέματα για τις σύγχρονες υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους και κέντρα δεδομένων, αναπτύσσοντας παράλληλα μια σειρά από 
εργαλεία και εφαρμογές που διαχειρίζονται, παρακολουθούν, βελτιώνουν τη χρησιμοποίηση 
και αξιοποιούν τους εικονικούς πόρους που προσφέρουν οι συγκεκριμένες υποδομές. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 2 εξετάζουμε τα ζητήματα που προκύπτουν από την 
υλοποίηση σε ένα πραγµατικό σύστημα ενδιάµεσου λογισµικού για δίκτυα πλέγµατος, το 
gLite, αλγορίθµων χρονοπρογραµµατισµού που έχουν αρχικά µελετηθεί σε περιβάλλοντα 
προσοµοίωσης. Πολλές εργασίες παρουσιάζουν νέους αλγορίθµους χρονοπρογραµµατισµού, 
χωρίς ωστόσο να λαµβάνουν υπόψιν τους πρακτικά ζητήµατα και δυσκολίες που µπορεί να 
προκύψουν από την υλοποίηση τους σε πραγµατικά συστήµατα ενδιάµεσου λογισµικού. Στη 
μέλετη μας περιγράφουµε τη διαδικασία που ακολουθήσαµε, τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίσαµε και τις λύσεις που δώσαµε για την ενσωμάτωση ενός σχετικά απλού, δίκαιου 
αλγορίθµου χρονοπρογραµµατισµού στο ενδιάµεσο λογισµικό gLite. ΄Ενα σηµαντικό ζήτηµα 
που αντιμετωπίσαμε είναι η εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο 
χρονοπρογραµµατιστή, από τους µηχανισµο ύς του gLite για την παρακο λούθηση και τη 
συλλογή των πληροφοριών των πόρων του δικτύου πλέγµατος. Για την αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος αυτού αναπτύσσουµε έναν εσωτερικό, στο χρονοπρογραµµατιστή, µηχανισµό, ο 
οποίος καταγράφει τις αποφάσεις του χρονοπρογραµµατιστή, όσον αφορά ποιες εργασίες 
ανατέθηκαν σε ποιους υπολογιστικούς πόρους και λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την 
υπηρεσία πληροφοριών του gLite.  ΄Ενα ακόµα σηµαντικό ζήτηµα είναι το γεγονός ότι η 
υπολογιστική χωρητικότητα ενός πόρου δεν µπορεί να διαµοιραστεί ταυτόχρονα μεταξύ των 
διαφορετικών εργασιών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παροχή δικαιοσύνης στις εργασίες. 
Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού εξετάζουμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας της 
εικονικοποίησης των πόρων και επεκτείνουµε το ενδιάµεσο λογισµικό gLite μέσω ενός νέου 
μηχανισμού έτσι ώστε να µπορεί να δηµιουργεί αλλά και να διαχειρίζεται εικονικές 
υπολογιστικές μονάδες που εκτελούνται διαφανώς σε κατάλληλους κόµβους του δικτύου 
πλέγµατος. Υλοποιήσαµε και αξιολογήσαµε τους προτεινόµενους µηχανισµούς σε ένα µικρό 
δοκιµαστικό δίκτυο πλέγµατος.  
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Στο Κεφάλαιο 3 προτείνουμε μια μεθοδολογία με σκοπό την ταυτόχρονη μετακίνηση 
πολλαπλών εικονικών μηχανών σε σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές. Η  μεθοδολογία 
στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, 
λαμβάνοντας υπόψη στις αποφάσεις τις αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούνται από την 
επικοινωνία των διαφόρων εικονικών μηχανών. Χρησιμοποιούμε την προσέγγιση πολλαπλών 
κριτηρίων για την επιλογή των εικονικών μηχανών που πρέπει να μετακινηθούν, αναθέτοντας 
διαφο ρετικά βάρη σε καθέ ένα από  τα κριτήρια ενδιαφέρο ντο ς.  Ο μηχανισμό ς επιπλέον 
επιλέγει τους νέους υπολογιστικούς πόρους που θα φιλοξενήσουν τις εικονικές μηχανές που 
έχουν επιλεγεί για μεταφορά αποτιμώντας τις επιπτώσεις της μετακίνησης των επιλεγμένων 
εικονικών μηχανών στις λογικές (ή εικονικές) τοπολογίες που σχηματίζονται από την 
επικοινωνία των εικονικών μηχανών θεωρώντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως ένα πρόβλημα 
αναδιάρθρωσης λογικών τοπολογιών. Εφαρμόζουμε την προτεινόμενη μεθοδολογία σε δύο 
βασικές υπολογιστικές υποδομές που χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς περιορισμούς, 
κριτήρια και χαρακτηριστικά: μια υποδομή πλέγματος η οποία λειτουργεί πάνω από ένα δίκτυο 
ευρείας περιοχής (WAN) και μια υποδομή κέντρου δεδομένων που λειτουργεί  πάνω από ένα 
τοπικό δίκτυο (LAN). Η μεθοδολογία αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούν 
να οριστούν διάφοροι αλγόριθμοι μετακίνησης που λαμβάνουν υπόψη την επικοινωνία των 
εικονικών μηχανών. Οι αλγόριθμοι που παρουσιάζουμε επιτυγχάνουν να επιλύσουν, μέσω των 
κατάλληλων μετακινήσεων, ένα σημαντικό αριθμό προβλημάτων που οφείλονται σε ελλείψεις 
υπολογιστικών και επικοινωνιακών πόρων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το πλήθος των 
πραγματοποιούμενων μετακινήσεων, την προκαλούμενη επιβάρυνση του δικτύου καθώς και τις 
απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις των λογικών τοπολογιών.  

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζουμε  τη χρήση μεθό δων και τεχνικών από  την θεωρία ανάλυσης 
κοινωνικών δικτύων για την ανάλυση δεδομένων επικοινωνίας μεταξύ εικονικών μηχανών  οι 
οποίες φιλοξενούνται σε ένα κέντρο δεδομένων. Είναι από ό,τι ξέρουμε η πρώτη φορά που 
τέτοιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του μεγάλου όγκου των δεδομένων 
επικοινωνίας. Μέσω της προτεινόμενης ανάλυσης επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε τις πιο 
σημαντικές εικονικές μηχανές, για παράδειγμα τις εικονικές μηχανές οι οποίες απαιτούν 
περισσότερο εύρος ζώνης σε σχέση με άλλες καθώς ομάδες εικονικών μηχανών που 
παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφoρά λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη 
πρόσεγγιση μπορεί να χειριστεί το μεγάλο αριθμό εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται στις 
σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους με τον ίδιο τρόπο 
που οι σχέσεις μεταξύ εκατομμυρίων ανθρώπων αναλυόνται στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε 
εστιάσει την προσοχή μας στον προσδιορισμό μετρικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον εντοπισμό σημαντικών (σε σχέση με τα δεδομένα που ανταλλάσουν μεταξύ του) εικονικών 
μηχανών ή ομάδων εικονικών μηχανών που αλληλεπιδρούν σημαντικά μεταξύ τους, που δεν 
μπορούν να αναγνωριστούν μέσω της χρήσης των συνηθισμένων μεθόδων ανάλυσης καθώς 
και να καταγράψουμε και να μοντελοποιήσουμε τις χρονικά μεταβαλλόμενες αλληλεπιδράσεις 
τους. Επιπλέον, αξιολογούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διατήρησης 
ιστορικών στοιχείων που αφορούν τα δεδομένα επικοινωνίας των εικονικών μηχανών και την 
συνολική αναλυσή τους σε σχέση με την αναλυσή τους σε μεμονωμένες χρονικές περιόδους. 
Στην ανάλυση μας χρησιμοποιούμε δεδομένα επικοινωνίας που προέρχονται από ένα 
πραγματικό κέντρο δεδομένων ώστε να αξιολογήσουμε την απόδοση των προτεινόμενων 
μετρικών και μεθόδων. 
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Στο Κεφάλαιο 5 προσδιορίζουμε αρχικά ένα αριθμό από βασικές αλγοριθμικές διαδικασίες  
που θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνει ένα εργαλείο για την παρακολούθηση, ανάλυση και 
βελτιστοποίηση υποδομών Υπολογιστικού Νέφους, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
επισκόπηση χαρακτηριστικών πόρων για τη δημιουργία κατάλληλων προφίλ, εντοπισμό μη-
φυσιολογικών καταστάσεων (spikes detection),  πρόβλεψη απόδοσης καθώς και υποδείξεων 
για αλλαγή του μεγέθους και χαρακτηριστικών των πόρων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν 
είναι πολύτιμες μιας και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση των 
εικονικών πόρων με άμεση επίπτωση στην αξιοποίηση της φυσικής υποδομής. Επιπλέον, 
παρουσιάζουμε το εργαλείο SuMo, το οποίο διευκολύνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
παρακολούθησης σχετικά με τους εικονικούς πόρους που διαθέτει κάποιος χρήστης σε μια 
δημόσια υποδομή Υπολογιστικού Νέφους. Πιο συγκεκριμένα, το SuMo παρέχει τους 
αναγκαίους μηχανισμούς για την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταστη των εικονικών πόρων ενός χρήστη της υπηρεσίας Amazon Web Services (AWS) 
και ενσωματώνει ένα αρχικό σύνολο βασικών αλγορίθμων για την ανάλυση αυτών των 
πληροφορίων. Επίσης, περιλαμβάνει ένα μηχανισμό ο οποίος συλλέγει πληροφορίες σχετικά με 
το είδος, τον αριθμό, τη χρήση και άλλα χαρακτηριστικά των εικονικών πόρων της υπηρεσίας 
AWS που χρησιμοποιεί κάποιος χρήστης και προτείνει ένα νέο σύνολο πόρων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του ίδιου φορτίου εργασίας, 
μεγιστοποιώντας τη χρήση των πόρων και μειώνοντας το σχετικό κόστος. Αξιολογούμε το 
μηχανισμό αυτό μέσω πειραμάτων προσομοίωσης ώστε να επιβεβαίωσουμε τα οφέλη από τη 
χρήση του μηχανισμού τόσο σχετικά με τη βελτίωση της χρήσης των εικονικών υπολογιστικών 
πόρων όσο και στη μείωση του σχετικού κόστους.  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, το Mantis, για το σχεδιασμό και 
τη λειτουργία των μελλοντικών ευέλικτων (flex-grid) οπτικών δικτύων, το οποίο επίσης 
υποστηρίζει σταθερού πλέγματος (fixed-grid) WDM δίκτυα με ένα ρυθμό και πολλαπλούς 
ρυθμούς μετάδοσης (Mixed Line Rates). Το Mantis αποτελεί ένα από τα πρώτα εργαλεία για το 
σχεδιασμό ευέλικτων οπτικών δικτύων που έχει την δυνατότητα να λειτουργεί είτε ως 
κλασσική εφαρμογή (Desktop Application) είτε ως υπηρεσία (Software as a Service) 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους. 
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για την εκτέλεση διαφόρων σενάριων 
αξιολόγησης για τις περιπτώσεις σχεδιασμού δικτύων που τους ενδιαφέρουν, αλλά και για 
υλοποιήσουν τους δικούς τους αλγόριθμους ώστε στην συνέχεια να τους συγκρίνουν με αυτούς 
που περιλαμβάνει το εργαλείο. Η λειτουργία του Mantis εξασφαλίζει ένα κοινό και αξιόπιστο 
περιβάλλον συγκριτικής αξιολόγησης, όπου οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν και να 
μοιράζονται δικτυακές τοπολογίες, περιγραφές απαιτήσεων κίνησης, παραμέτρους για το 
κόστος αγοράς (CAPEX - Capital Expenditure) και λειτουργίας (OPEX – Operational 
Expenditure) των δικτυακών συσκευών καθώς και να αξιολογούν τα αποτελέσματα 
διαφορετικών αλγορίθμων υπό κοινές συνθήκες. Έτσι, το Mantis θα μπορούσε επίσης να 
εξελιχθεί ως μια πλατφόρμα συνεργασίας για ερευνητές στην περιοχή των οπτικών δικτύων 
διευκολύνοντας τη συγκρισιμότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που 
παρουσιάζονται σε διάφορα ερευνητικά άρθρα και προγράμματα. Οι δοκιμές αξιολόγησης 
επιβεβαιώνουν ότι η λειτουργία της εφαρμογής ως υπηρεσία σε υποδομές Υπολογιστικού 
Νέφους μπορεί να προσφέρει υψηλότερο βαθμό παραλληλισμού μειώνοντας σημαντικά τον 
απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 

Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής καθώς 
και ορισμένες μελλοντικές κατευθύνσεις. 
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2. Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών σε Δίκτυα 
Πλέγματος 

 

2.1 Γενικά 

Τα υπολογιστικά δίκτυα πλέγματος αποτελούνται από ετερογενείς και γεωγραφικά 
κατανεμημένους  υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και επικοινωνιακούς πόρους που αν και 
συνήθως ανήκουν σε διαφορετικές διαχειριστικές αρχές μπορούν να διαμοιράζονται στους 
χρήστες της υποδομής. Η αποτελεσματική ανάθεση των εργασιών στους διαθέσιμους πόρους 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τη συνολική απόδοση των υπολογιστικών 
δικτύων πλέγματος. Η  δικαιοσύνη αποτελεί μια έννοια άμεσα συνδεδεμένη με τη διαδικασία 
του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών και με την έννοια του διαμοιρασμού των πόρων, η 
οποία όμως μέχρι τώρα σχεδόν ποτέ δεν λαμβάνεται υπόψη στα πραγματικά συστήματα.  

Οι αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού που προτείνονται για τα δίκτυα πλέγµατος συνήθως 
υλοποιούνται και αξιολογούνται σε περιβάλλοντα προσοµοίωσης, η αναγκαιότητα των οποίων 
µπορεί να δικαιολογηθεί µε διάφορους τρόπους. Η αξιολόγηση των αλγορίθµων απαιτεί ένα 
εύκολα διαμορφώσιμο περιβάλλον, όπου διάφοροι παράµετροι (π.χ. ο αριθµός των κόµβων και 
πόρων του δικτύου, τα χαρακτηριστικά των πόρων, κλπ) µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν 
προκειμένου να εξεταστούν διαφορετικές συνθήκες. Επιπλέον, η χρήση μιας πραγματικής 
υποδομής πλέγματος για δοκιµές αξιολόγησης θα είχε σαν αποτέλεσµα τη διατάραξη των 
υπηρεσιών πλέγµατος που παρέχονται σε χιλιάδες χρήστες. Αυτοί, είναι ορισμένοι από τους 
λόγους που καθιστούν τα περιβάλλοντα προσοµοίωσης σηµαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη 
των δικτύων πλέγµατος. Ωστόσο, η αποκλειστική χρήση της προσοµοίωσης κρύβει από τους 
ερευνητές σηµαντικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
υποδομών. ΄Ετσι πολλές φορές αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού που αναπτύσσονται στα 
περιβάλλοντα αυτά χρησιμοποιούν υποθέσεις, όπως η εκ των προτέρων γνώση του φορτίου 
των εργασιών ή η δυνατότητα διαχωρισμού του φορτίου µίας εργασίας, που δεν ισχύουν σε 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίες. 

Γίνεται εποµένως φανερό, ότι είναι σηµαντικό οι αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού που 
προτείνονται και αξιολογούνται αρχικά σε περιβάλλοντα προσοµοίωσης, στη συνέχεια να 
αξιολογούνται επίσης σε πραγµατικά συστήµατα δικτύων πλέγµατος. Ωστόσο, η ενσωμάτωση 
των αλγορίθμων σε συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού για τον έλεγχο της λειτουργίας τους σε 
πραγματικές υποδομές παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες. Οι ευρέως χρησιμοποιούμενες 
πλατφόρμες ενδιάµεσου λογισµικού αποτελούν µεγάλα και πολύπλοκα συστήµατα που 
αναπτύσσονται από κλειστές όμαδες ανάπτυξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχουν 
περιορισμένες πληροφορίες διαθέσιμες για την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία αν 
και τα περισσότερα είναι ανοιχτού κώδικα. Τέλος, επειδή υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας μιας υποδομής πλέγματος κατά την 
ανάπτυξη των συστημάτων ενδιάμεσου λογισμικού δίνεται μεγαλύτερο βάρος σε ζητήματα 
όπως η  ασφάλεια, η επεκτασιµότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματική διαχείριση των 
πόρων αφήνοντας την απόδοση των αλγορίθµων χρονοπρογραµµατισµού σε δεύτερη µοίρα.  
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Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε τα παραπάνω ζητήµατα. Αρχικά, 
παρουσιάζουµε το ενδιάμεσο λογισμικό gLite που αποτελεί μία από τις βασικότερες  
πλατφόρμες δημιουργίας υποδομών πλέγματος, καθώς και τα βήµατα που ακολουθήσαµε, τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε και τις λύσεις που δώσαµε για την ενσωμάτωση ενός σχετικά 
απλού δίκαιου αλγορίθµου χρονοπρογραµµατισµού στο gLite. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε 
τον αλγόριθµο Fair Execution Time Estimation (FETE), ο οποίος προσπαθεί να αναθέσει  µε 
ένα δίκαιο τρόπο τις εργασίες των χρηστών στους διαθέσιµους υπολογιστικούς πόρους. ΄Ενα 
σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει από την παρούσα µελέτη είναι η εγκυρότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται στο χρονοπρογραµµατιστή από τους µηχανισµούς του gLite που 
είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και συλλογή των πληροφοριών των πόρων του 
δικτύου πλέγµατος. Η ακριβής γνώση πληροφοριών όπως ο αριθµός των εργασιών που 
εκτελούνται σε έναν πόρο ή είναι αποθηκευµένες στην ουρά του πόρου και έτοιµες προς 
εκτέλεση, είναι σηµαντικές για τη σωστή λειτουργία του FETE, αλλά και άλλων αλγορίθµων 
της βιβλιογραφίας που βασίζονται σε δυναµικά µεταβαλλόµενες παραµέτρους για τις 
αποφάσεις τους. Ωστόσο, η υπηρεσία πληροφοριών του gLite ενηµερώνει περιοδικά το 
χρονοπρογραµµατιστή για την κατάσταση του δικτύου, µιας και η συνεχής ενηµέρωση του θα 
αύξανε τον όγκο των δεδοµένων που µεταφέρονται και θα µείωνε τις δυνατότητες κλιµάκωσης 
του ενδιάμεσου λογισμικού. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας έχει σαν αποτέλεσµα ο 
χρονοπρογραµµατιστής να µην χρησιμοποιεί πάντα ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση 
των πόρων του δικτύου και εποµένως οι αποφάσεις τους να µην είναι σε κάθε περίπτωση οι 
βέλτιστες. Για την αντιµετώπιση του συγκεκριμένου προβλήµατος υλοποιήσαμε έναν 
εσωτερικό, στο χρονοπρογραµµατιστή, µηχανισµό, ο οποίος καταγράφει τις αποφάσεις του 
χρονοπρογραµµατιστή σχετικά με το ποιές εργασίες ανατέθηκαν σε ποιούς υπολογιστικούς 
πόρους, λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε την υπηρεσία πληροφοριών του gLite.  

΄Ενα ακόµα σηµαντικό ζήτηµα είναι το γεγονός ότι η υπολογιστική χωρητικότητα ενός πόρου 
δεν µπορεί να διαµοιραστεί στις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε αυτόν. Για παράδειγμα, δεν 
µπορεί µία εργασία να λάβει το 30% της συνολικής υπολογιστικής χωρητικότητας ενός πόρου 
και µία άλλη να παίρνει ταυτόχρονα το 70%. Έτσι όµως είναι δύσκολη η παροχή δικαιοσύνης 
στις εργασίες και τους χρήστες τους. Για την αντιµετώπιση του συγκεκριμένου ζητήµατος, 
εξετάζουμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικοποίησης (virtualization) των πόρων. Η 
συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει σε ένα πλήθος από εικονικές µηχανές (Virtual Machines -
VM) µε διαφορετικά χαρακτηριστικά υλικού και λογισµικού να εκτελούνται σε πραγµατικά 
µηχανήµατα. Συγκεκριµένα, επεκτείνουµε το ενδιάµεσο λογισµικό gLite έτσι ώστε να µπορεί 
να δηµιουργεί αλλά και να διαχειρίζεται εικονικά Worker Nodes (WN), τα οποία εκτελούνται 
διαφανώς σε συγκεκριμένους κόµβους του δικτύου πλέγµατος. Γενικότερα, τα Worker Nodes 
αποτελούν τα λειτουργικά τμήματα του gLite τα οποία διαθέτουν τους υπολογιστικούς πόρους 
που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών.  

Επιπλέον, η µελέτη µας αναδεικνύει προβλήµατα που υπάρχουν στο gLite αποτελώντας μια 
χρήσιμη αναφορά για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να συγκρίνει αλγορίθµους 
χρονοπρογραµµατισµού σε πραγµατικά συστήµατα ενδιάµεσου λογισµικού. Μάλιστα, στα 
πλαίσια της παρούσας µελέτης υλοποιήσαµε και αξιολογήσαµε τους προτεινόµενους 
µηχανισµούς σε ένα µικρό δοκιµαστικό δίκτυο πλέγµατος. Πιστεύουμε ότι οι µηχανισµοί που 
προτείνουµε µπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλους αλγορίθµους χρονοπρογραµµατισµού 
και ειδικά από όσους απαιτούν ακριβή γνώση των δυναµικών χαρακτηριστικών των πόρων.  

Στην συνέχεια, αρχικά περιγράφουµε τις προηγούµενες προσεγγίσεις στα ζητήµατα που µας 
αφορούν, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζουµε την αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά 
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του ενδιάµεσου λογισµικού gLite. Επιπλέον, περιγράφουµε τον αλγόριθµο 
χρονοπρογραµµατισµού FETE, δίνοντας µία γενική εικόνα των βηµάτων που ακολουθήσαµε 
για να τον υλοποιήσουµε στο ενδιάµεσο λογισµικό gLite και παρουσιάζοντας τους 
µηχανισµούς τοπικής ενηµέρωσης και διαχείρισης εικονικών Worker Nodes (WN). Τέλος, 
παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της πειραματικής αξιολόγησης για τον αλγόριθμο 
χρονοπρογραμματισμού και τους μηχανισμούς που έχουμε υλοποιήσει. 

 

2.2 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 

Μέχρι σήµερα έχει προταθεί ένας µεγάλος αριθµός αλγορίθµων χρονοπρογραµµατισµού για 
τα δίκτυα πλέγµατος [5][6], οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς στόχους και 
κριτήρια. Τις περισσότερες φορες, ο χρονοπρογραμματισμός κάποιας εργασίας γίνεται σε δύο 
επίπεδα, στο υψηλότερο ένας κεντρικός χρονοπρογραμματιστής αποφασίζει τον κόμβο (site) 
της υποδομής πλέγματος όπου μια εργασία θα ανατεθεί προκειμένου να εκτελεστεί σε κάποιον 
από τους διαθέσιμους πόρους, ενώ στο χαμηλότερο επίπεδο ο τοπικός χρονοπρογραμματιστής 
είναι υπεύθυνος για την επιλογή του συγκεκριμένου υπολογιστικού πόρου εντός του 
επιλεγμένου κόμβου όπου τελικά θα εκτελεστεί η εργασία. Επιπλέον, οι περισσότεροι από 
αυτούς υλοποιούνται και αξιολογούνται σε περιβάλλοντα προσοµοίωσης χρησιµοποιώντας 
κατάλληλους προσοµοιωτές.  

Ο χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα και για τα 
συστήματα ενδιάμεσου λογισµικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία των υποδομών  
πλέγµατος, όπως το gLite [7], το Globus [8], το UNICORE [9] και το Advanced Resource 
Connector (ARC) [10].  Το gLite αναπτύχθηκε ώστε να αποτελέσει το επόµενης γενιάς 
ενδιάµεσο λογισµικό για τα υπολογιστικά δίκτυα πλέγµατος στα πλαίσια του ερευνητικού 
προγράµµατος Enabling Grids for E-sciencE - EGEE. Παρέχει υπηρεσίες για το 
χρονοπρογραµµατισµό και την εκτέλεση εργασιών, για πρόσβαση και µεταφορά δεδοµένων, 
για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά µε την υποδοµή πλέγµατος και τις εφαρµογές. Η  
βιβλιογραφία σχετικά µε το gLite είναι περιορισμένη σε σχέση µε την αντίστοιχη για τα δίκτυα 
πλέγµατος γενικά και το χρονοπρογραµµατισµό σε αυτά ειδικότερα. Οι περισσότερες εργασίες 
παρουσιάζουν τη λειτουργία βασικών λειτουργικών τµηµάτων του gLite [11], περιγράφουν 
εφαρµογές που εκτελούνται στις υποδομές που υποστηρίζει [12][13] ή εξετάζουν θέµατα 
διαλειτουργικότητας µε άλλα συστήµατα ενδιάµεσου λογισµικού [14]. Υπάρχουν ακόµα 
ορισμένες εργασίες που επιχειρούν να µοντελοποιήσουν διάφορες λειτουργίες των δικτύων 
πλέγµατος, όπως η άφιξη νέων εργασιών ή οι καθυστερήσεις που υφίστανται οι εργασίες στα 
διάφορα στάδια της επεξεργασίας τους [15][16].  

Η εικονικοποίηση αποτελεί μια περίπτωση τεχνολογίας που έχει προταθεί σε ερευνητικό 
επίπεδο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία λόγω κυρίως της 
σημαντικής προόδου σε επίπεδο υλικού και του αντίστοιχου λογισμικού έχει βρεί ευρεία 
αποδοχή ως μια εφαρμόσιμη λύση για την μείωση του κόστους ιδιοκτησίας και την αύξηση του 
ποσοστού αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων στις σύγχρονες υποδομές.  Η τεχνολογία αυτή 
συνήθως υλοποιείται µέσω οντοτήτων λογισµικού που ονοµάζονται εικονικές µηχανές (Virtual 
Machines - VM). Οι εικονικές µηχανές προσοµοιώνουν µερικώς ή ολικώς µία αρχιτεκτονική 
υλικού, πιθανώς διαφορετική από το πραγµατικό υποκείµενο υλικό και έτσι είναι δυνατόν να 
εκτελεστεί σε µία εικονική µηχανή ένα λειτουργικό σύστηµα διαφορετικό από αυτό του 
υποκείµενου µηχανήµατος. Οι εικονικές µηχανές µπορούν να έχουν διάφορα χαρακτηριστικά 
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υλικού (π.χ. υπολογιστική χωρητικότητα) και λογισµικού (π.χ. λειτουργικό σύστηµα) και να 
λειτουργούν παράλληλα µε άλλες εικονικές µηχανές πάνω σε ένα πραγµατικό µηχάνηµα. 
Σήµερα, υπάρχει ένα πλήθος λύσεων για τη διαχείριση εικονικών µηχανών, όπως το XEN, το 
VMWare και το KVM. 

Μία αναλυτική σύγκριση των δικτύων πλέγµατος (έχοντας σαν βασικό παράδειγµα την 
υποδοµή που είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια του EGEE) και των συστηµάτων Υπολογιστικού 
Νέφους παρουσιάζεται στην εργασία [19]. Στην συγκεκριμένη εργασία τα δίκτυα πλέγµατος 
και οι υποδομές Υπολογιστικού Νέφους αναλύονται όσον αφορά την απόδοση,  το µέγεθος, το 
κόστος και τις λειτουργίες τους. Επιπλέον, οι συγγραφείς εξετάζουν τις δυνατότητες 
ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων υποδομών. Ακόμη, πολλές εργασίες προσπαθούν να 
συνδυάσουν ιδέες από τα δίκτυα πλέγµατος και τα συστήµατα Υπολογιστικού Νέφους, κυρίως 
µέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας εικονικοποίησης, µε σκοπό τη βελτίωση των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι υποδομές πλέγματος. Τέλος, στις εργασίες [17][18] 
παρουσιάζονται τα Εικονικά Περιβάλλοντα Εργασίας (Virtual Workspace)  και οι Δυναμικές 
Υπολογιστικές Μονάδες  (Worker Nodes on Demand) που αποτελούν λύσεις που βασίζονται 
αντίστοιχα στο ενδιάμεσο λογισμικό Globus και gLite καθώς και στην τεχνολογία 
εικονικοποίησης. Σκοπός των συγκεκριμένων εργασιών είναι η προσθήκη στις υποδομές 
πλέγματος ορισμένων από τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν οι υποδομές Υπολογιστικού 
Νέφους, όπως η δυνατότητα να προσαρμόζονται δυναμικά στις ανάγκες των χρηστών σχετικά 
με το παρεχόμενο περιβάλλον εργασίας και τα χαρακτηριστικά των πόρων τους. 

 
 
2.3 Το Ενδιάμεσο Λογισμικό gLite 

Το ενδιάμεσο λογισμικό gLite αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 
Enabling Grids for E-SciencE (EGEE) με στόχο την δημιουργία μεγάλων υποδομών πλέγματος 
καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών πλέγματος οι οποίες θα είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται 
με αποδοτικό τρόπο τους διαθέσιμους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Αποτελεί 
ένα ολοκληρωμένο σύνολο από επιμέρους λειτουργικά τμήματα  που έχει σχεδιαστεί ώστε να 
επιτρέπει τον διαμοιρασμό των διαθέσιμων πόρων αποκρύπτοντας παράλληλα από τους 
τελικούς χρήστες την πολυπλοκότητα του ετερογενούς περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει τα 
δίκτυα πλέγματος. Η κεντρική φιλοσοφία στον σχεδιασμό του gLite ήταν η δημιουργία 
βασικών λειτουργικών τμημάτων με την χρήση των οποίων στην συνέχεια μπορούν να 
υλοποιηθούν διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την αποδοτική λειτουργία της 
υποδομής ενώ θα χαρακτηρίζονται από ευκολία στην εγκατάσταση και ρύθμιση τους.  

Το ενδιάμεσο λογισμικό gLite χρησιμοποιήθηκε από όλα τα ερευνητικά κέντρα που 
συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα EGEE σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας τη 
δυνατότητα σε χιλιάδες επιστήμονες να έχουν πρόσβαση στην υπολογιστική υποδομή που είχε 
αναπτυχθεί. Από το 2006 που αναπτύχθηκε μέχρι και το 2010 υπολογίζεται ότι είχε 
εγκατασταθεί σε περισσότερα από 250 υπολογιστικά κέντρα που αποτελούν τους κόμβους της 
υποδομής πλέγματος σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία ενώ στις υπηρεσίες του είχαν πρόσβαση 
περισσότεροι από 15000 ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο.  Μετά την ολοκλήρωση του 
EGEE, το 2010,  αποτελεί μέρος της διανομής του ενδιάμεσου λογισμικού ΕΜΙ [21] που 
αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ARC,  gLite, 
UNICORE και dCache [20] που αποτελούσαν τις κυριότερες ευρωπαϊκές διανομές ενδιάμεσου 
λογισμικού για κατανεμημένες υποδομες.  
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Με βάση την ορολογία του gLite, ο όρος κόμβος (site)  μιας υποδομής πλέγματος αντιστοιχεί 
σε ένα σύνολο υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό 
σημείο και συνολικά συγκροτούν ένα κόμβο της διαθέσιμης υποδομής πλέγματος. Τα 
χαρακτηριστικά των πόρων και το μέγεθος ενός κόμβου σε μια τέτοια υποδομή μπορεί να 
διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού όπως έχουμε ήδη αναφέρει η ετερογένεια αποτελεί 
ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων υπολογιστικών υποδομών. Παράδειγμα 
ενός κόμβου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ενδιάμεσου λογισμικού gLite (πλέον ως 
μέρος της διανομής EMI) αποτελεί ο HG-04-CTI-CEID που λειτουργεί στο τμήμα Μηχανικών 
Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης 
υποδομής πλέγματος του EGI. 

 

2.3.1  Αρχιτεκτονική του ενδιάμεσου λογισμικού gLite 

Το gLite [7] έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονικής (Service 
Oriented Architecture - SOA), μια επιλογή που διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα 
στα λειτουργικά τμήματα και τις υπηρεσίες του δικτύου πλέγματος. Το βασικό χαρακτηριστικό 
της υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονικής είναι ότι δίνει μεγάλη σημασία στον σχεδιασμό και την 
αλληλεπίδραση υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθεί η ζητούμενη λειτουργικότητα. Οι 
υπηρεσίες του ενδιάμεσου λογισμικού λειτουργούν όλες μαζί με ένα συντονισμένο  τρόπο 
προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα αιτήματα των τελικών χρηστών. Επιπλέον,  οι 
υπηρεσίες του ενδιάμεσου λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα η μια από την 
άλλη, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την αξιοποίηση τους σε ένα ευρύτερο σύνολο τελικών 
εφαρμογών.  

 

 

Σχήμα 2.1: Κατηγοριοποίηση βασικών υπηρεσιών ενδιάμεσου λογισμικού gLite 
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Στo Σχήμα 2.1 παρουσιάζονται οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου του gLite που ομαδοποιούνται 
στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Υπηρεσίες Πρόσβασης (Access Services) 
• Υπηρεσίες Ασφαλείας (Security Services) 
• Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Παρακολούθησης (Information and Monitoring Services) 
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Εργασιών (Job Management Services) 
• Υπηρεσίες Δεδομένων  (Data Services) 

Η πρόσβαση σε ένα δίκτυο πλέγματος που βασίζεται στο gLite γίνεται μέσω των υπηρεσιών 
πρόσβασης που παρέχει το User Interface (UI). Οι χρήστες μέσω του UI μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, διαχείρισης δεδομένων και 
εργασιών, να ανακτούν πληροφορίες για την κατάσταση της υποδομής και των εργασιών τους 
καθώς και να υποβάλλουν νέες εργασίες προς εκτέλεση. 

Οι υπηρεσίες ασφάλειας περιλαμβάνουν κυρίως τις υπηρεσίες  εξουσιοδότησης (authorization) 
και πιστοποίησης (authentication). Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της ταυτότητας των διαφόρων οντοτήτων (χρήστες, υπηρεσίες, πόροι) και για τον έλεγχο της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες και πόρους. Οι χρήστες της υποδομής πλέγματος ομαδοποιούνται 
μέσω της έννοιας των εικονικών οργανισμών (Virtual Organizations - VO). Κάθε εικονικός 
οργανισμός αποτελείται από ένα σύνολο από χρήστες και ερευνητικά κέντρα που έχουν 
συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στους πόρους. Ο διαμοιρασμός των πόρων στα πλαίσια 
ενός εικονικού οργανισμού είναι πλήρως ελεγχόμενος αφού υπάρχει συμφωνία μεταξύ   
διαχειριστών και χρηστών σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης των διαθέσιμων πόρων. 

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και παρακολούθησης περιλαμβάνουν μηχανισμούς για τη 
συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των λειτουργικών τμημάτων 
του δικτύου πλέγματος. Επιπλέον, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους 
του δικτύου πλέγματος καθώς και αναλυτικά στοιχεία για την καταστασή τους. Το σύνολο των 
δεδομένων που μας παρέχει η υπηρεσία πληροφόρησης είναι σημαντικό για την αποδοτική 
λειτουργία της υποδομής πλέγματος αφού με τη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών γίνεται 
η ανίχνευση των πόρων του συστήματος.  Στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite υπάρχουν δύο 
συστήματα συλλογής και παροχής πληροφοριών το Globus Monitoring and Discovery Service 
(MDS) [23] και το Accounting Processor For Event Logs (APEL) [22]. Το πρώτο είναι 
υπεύθυνο για τον εντοπισμό των διαθέσιμων  πόρων στο δίκτυο πλέγματος και για τη 
δημοσίευση των χαρακτηριστικών και της κατάστασης των πόρων. Το δεύτερο σύστημα 
χρησιμοποιείται για την καταγραφή, παρακολούθηση και δημοσίευση πληροφοριών σε επίπεδο 
χρήστη σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους πόρους του δικτύου πλέγματος. 

Οι βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων και την πρόσβαση σε 
αρχεία είναι: Storage Element (SE), η υπηρεσία καταλόγου αρχείων και αντιγράφων 
(File&Replica Catalog Services) και η υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων (Data Management).  
Το Storage Element παρέχει ένα επίπεδο αφαίρεσης στους χρήστες και τις υπηρεσίες του 
ενδιάμεσου λογισμικού για τους αποθηκευτικούς πόρους του δικτύου πλέγματος. Ένας 
αποθηκευτικός πόρος, που αντιστοιχεί σε ένα SE, μπορεί να είναι κάποιος απλός δίσκος μέχρι 
πολύπλοκα συστήματα δίσκων ή ομάδες από ταινίες αποθήκευσης. Η υπηρεσία καταλόγου 
διατηρεί πληροφορίες για τους αποθηκευτικούς πόρους που βρίσκονται τα αρχεία. Τέλος, οι 
υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων εξασφαλίζουν την αποδοτική μεταφορά του πολύ μεγάλου 
όγκου δεδομένων ανάμεσα στους διάφορους αποθηκευτικούς πόρους.  
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Οι βασικές υπηρεσίες του gLite που σχετίζονται με την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών 
είναι οι υπηρεσίες Computing Element (CE), Worker Node (WN) και Workload Management 
System (WMS). Η υπηρεσία Computing Element παρέχει ένα επίπεδο αφαίρεσης για τους 
υπολογιστικούς πόρους του δικτύου πλέγματος. Ένα CE μπορεί να είναι κάποιος  
υπερυπολογιστής, μια ομάδα υπολογιστών ή ακόμη και ένας απλός προσωπικός υπολογιστής. 
Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση του κάθε 
υπολογιστικού πόρου ενώ επιπλέον αποτελεί μια κοινή διεπαφή για τη διαχείριση των 
εργασιών που έχουν ανατεθεί στον πόρο. Έτσι ο μηχανισμός ανάθεσης αρκεί απλά να γνωρίζει 
τα χαρακτηριστκά των CEs χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί με την εσωτερική τους 
λειτουργία, που μπορεί να διαφέρει σημαντικά κατά περίπτωση. Η υπηρεσία Worker Node 
είναι αυτή που αναλαμβάνει στην πραγματικότητα την εκτέλεση των εργασιών. Με βάση την 
αρχιτεκτονική του gLite σε κάθε CE αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας κόμβος που υλοποιεί την 
υπηρεσία WN. Επιπλέον, προκειμένου ένα CE να αποφασίσει σε ποιό απο τα διαθέσιμα WΝs 
θα ανεθέσει κάποια εργασία χρησιμοποιεί τον μηχανισμό Local Resource Management System 
(LRMS) ο οποίος αποτελεί τον τοπικό χρονοπρογραμματιστή εργασίων. 

Τέλος, το Workload Management System (WMS) αποτελεί την υπηρεσία διαχείρισης των 
εργασιών λειτουργώντας ως χρονοπρογραµµατιστής που αναλαµβάνει σε κεντρικό επίπεδο την 
ανάθεση των εργασιών στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους (CEs), µε βάση τις 
προδιαγραφές των εργασιών και τις πολιτικές πρόσβασης που εφαρµόζονται στους πόρους. 
Επιπλέον, διατηρεί αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις εργασίες που έχει διαχειριστεί μέσω 
της υπηρεσίας Logging and Bookkeeping (LB). 

 
Σχήμα 2.2:  Οι βασικές υπηρεσίες του gLite που περιλαμβάνει ο κόμβος HG-04-CTI-CEID, που αποτελεί 

μέρος της υποδομής πλέγματος του HellasGrid 
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Ο κόµβος HG-04-CTI-CEID (Σχήμα 2.2) που αποτελεί µέρος της υποδοµής του HellasGrid 
περιλαμβάνει 60 υπολογιστικές μονάδες (αντιστοιχούν στην υπηρεσία WN) όπου η κάθε μια 
περιέχει ένα διπύρηνο επεξεργαστή Intal Xeon CPU στα 3.4 GHz, την υπηρεσία CE η οποία 
που διαχειρίζεται την εκτέλεση των εργασιών στις διαθέσιμες υπολογιστικές μονάδες του 
κόμβου, την υπηρεσία παρακολούθησης της κατάστασης των διαθέσιμων πόρων (BDII), την  
υπηρεσία καταγραφής πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών στους πόρους 
(APEL) καθώς και την υπηρεσία αποθήκευσης (SE) που παρέχει συνολική αποθηκευτική 
χωρητικότητα ίση με 4.2 TB.  

 
2.3.2 Υπηρεσία πληροφόρησης  

Η υπηρεσία πληροφόρησης (Information Service) [24] παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους του δικτύου πλέγματος μαζί με αναλυτικά στοιχεία για 
την κατάσταση του κάθε πόρου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός υπολογιστικού πόρου 
μας ενημερώνει για τον αριθμό των διαθέσιμων κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPUs), το 
μέγεθος της μνήμης και του δίσκου, τα χαρακτηριστικά τους, την τρέχουσα κατάσταση 
χρησιμοποιησής τους, το λογισμικό που βρίσκεται εγκατεστημένο και άλλες πληροφορίες. Τα 
δεδομένα της υπηρεσίας πληροφόρησης είναι πολύ σημαντικά για την αποδοτική λειτουργία 
ολόκληρου του δικτύου πλέγματος αφού μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορούμε να 
γνωρίζουμε το σύνολο των διαθέσιμων πόρων.  

Γενικότερα, στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite υλοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες απο την άρχη, 
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογικές λύσεις που είχαν αναπτυχθεί 
από άλλες διανομές λογισμικού για κατανεμημένες υπολογιστικές υποδομές. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία πληροφόρησης, η αρχιτεκτονική της οποίας βασίζεται με 
κάποιες τροποποιήσεις στην υπηρεσία Monitoring and Discovery Service (MDS)  [23] του 
ενδιάμεσου λογισμικού Globus.  

 

 

Σχήμα 2.3:  Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας πληροφόρησης στο gLite  
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Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική της υπηρεσίας πληροφόρησης του gLite, η 
οποία χρησιµοποιείται από τους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους σε κάθε κόμβο 
της υποδομής προκειμένου να ενηµερώνουν τις υπηρεσίες του ενδιάμεσου λογισμικού και τις 
εφαρμογές της υποδοµής πλέγµατος σχετικά με τα στατικά και δυναµικά χαρακτηριστικά τους. 
Στις στατικές πληροφορίες περιλαµβάνονται ο αριθµός των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας 
που ο κόµβος διαθέτει, η συνολική υπολογιστική χωρητικότητα του κλπ, ενώ δυναµικές 
πληροφορίες είναι το πλήθος των εργασιών που εκτελούνται κάθε χρονική στιγµή, το ποσοστό 
της µνήµης που είναι διαθέσιµο. 

Στο gLite το σύνολο των πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση των πόρων 
δηµοσιοποιούνται στις άλλες υπηρεσίες µέσω ενός εξυπηρετητή ο οποίος ονοµάζεται Grid 
Resource Information Server (GRIS), και βρίσκεται εγκατεστημένος σε κάθε υπολογιστικό και  
αποθηκευτικό πόρο, συνεργαζόµενος µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες (CE και SE). Σε κάθε κόμβο 
για τη συγκέντρωση των δεδοµένων από τους τοπικούς εξυπηρετητές πληροφοριών (GRISes) 
έχει υιοθετηθεί ο µηχανισµός Berkeley Database Information Index (BDII), που αποτελεί μια 
εξειδικευμένη περίπτωση βάσης δεδομένων η οποία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει 
βελτιστοποιημένη αναζήτηση, ανάγνωση και πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει. 

Τέλος, λόγω του μεγάλου πλήθους των διαθέσιμων κόμβων και των αντίστοιχων πόρων που 
περιλαμβάνουν υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο στην ιεραρχία της υπηρεσίας πληφορόρησης το 
οποία επίσης περιλαμβάνει την υπηρεσία BDII. Τα BDIIs στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι 
ρυθμισμένα ώστε να αποθηκεύουν και να δημοσιμοποιούν πληροφορίες προερχόμενες από 
κάποιο συγκεκριμένο αριθμό από τα συνολικά διαθέσιμους κόμβους στην υποδομή πλέγματος. 
Έτσι χρησιμοποιώντας ένα BDII αυτού του επιπέδου μπορούμε να έχουμε μια πιο πλήρη 
εικόνα σχετικά με το σύνολο και την κατάσταση των διαθέσιμων πόρων σε διάφορους κόμβους 
της υποδομής πλέγματος. 

 

2.3.3 Workload Management System (WMS) 

Τα υπολογιστικά δίκτυα πλέγματος παρέχουν στους χρήστες που χρησιμοποιούν την υποδομή 
τους πρόσβαση σε ένα σύνολο από γεωγραφικά κατανεμημένους και ετερογενείς πόρους. Αυτό 
το χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό διαθέσιμων πόρων, οι υπολογιστικές 
μονάδες που μπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες, 
έχουν ως αποτέλεσμα κανένας χρήστης να μην μπορεί να έχει ακριβή εικόνα για όλους τους 
πόρους και να μην μπορεί πρακτικά να διαχειριστεί με αποτελεσματικό τρόπο το τεράστιο 
σύνολο πόρων και πληροφοριών. 

 
Σχήμα 2.4: Η υπηρεσία WMS λειτουργεί  ως διεπαφή ανάμεσα στους χρήστες και τους πόρους του δικτύου 

πλέγματος 
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Η υπηρεσία Workload Manager Service (WMS) [24][11] έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί 
ως διεπαφή ανάμεσα στους χρήστες του δικτύου πλέγματος και τους διαθέσιμους πόρους 
(Σχήμα 2.4). Η υπηρεσία δέχεται τις εργασίες των χρηστών και αναζητά τους κατάλληλους 
πόρους στους οποίους θα πρέπει να ανατεθούν προκειμένου να εκτελεστούν. Ουσιαστικά, 
εξασφαλίζει ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης αποκρύπτοντας από τους χρήστες την 
πολυπλοκότητα της διαχείρισης των εργασιών και των πόρων σε ένα δίκτυο πλέγµατος. 

Οι χρήστες τις περισσότερες φορές δεν αποφασίζουν σε ποιούς υπολογιστικούς πόρους θα 
εκτελεστούν οι εργασίες τους. Απλά, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των 
εργασιών τους χρησιµοποιώντας µία υψηλού επιπέδου γλώσσας περιγραφής, τη Job 
Description Language (JDL), και υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µέσω των καθορισµένων 
διεπαφών του User Interface (UI). Στην συνέχεια αποτελεί ευθύνη της υπηρεσίας WMS να 
αντιστοιχίσει τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις του χρήστη σε ένα σύνολο πραγματικών πόρων 
στους οποίους ο χρήστης έχει δικαιώµατα πρόσβασης, για την επιλογή των οποίων 
χρησιμοποιεί κατάλληλους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού.  

Η υπηρεσία WMS εκτό ς από  την διαδικασία χρονοπρογραμματισμού των εργασιών στους 
διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους παρέχει επιπλέον λειτουργικότητα σχετικά με τη 
διαχείριση των εργασιών που εκτελούνται ή έχουν εκτελεστεί σε κάποιο υπολογιστικό πόρο 
του πλέγματος. Οι χρήστες μέσω των κατάλληλων διεπαφών έχουν τη δυνατότητα για κάποια 
εργασία να ακυρώσουν την εκτέλεση, να ελέγχουν την τρέχουσα κατάσταση καθώς και να 
ανακτούν τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης.  

Το Σχήμα 2.5 παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του Workload Management System καθώς και 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βασικών λειτουργικών τμημάτων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία χρονοπρογραμματισμού μια εργασίας. 

 

 

Σχήμα 2.5: Αρχιτεκτονική της υπηρεσίας WMS και αλληλεπίδραση των βασικών λειτουργικών τμημάτων 
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΄Ενας χρήστης µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες του WMS µέσω του Workload 
Manager Proxy (WMProxy), χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και εντολές. Ο 
Workload Manager (WM) αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό τμήματα του WMS αφού 
αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα αιτήματα των χρηστών, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες διαφόρων 
άλλων λειτουργικών τμημάτων του WMS. Οι δύο βασικοί τύποι υπηρεσιών που παρέχει ο WM 
είναι η υποβολή και ακύρωση των εργασιών. Κατά την υποβολή μιας εργασίας ο WM αφού 
ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εργασίας επιλέγει 
μέσω του MatchMaker τον πιο κατάλληλο υπολογιστικό πόρο για την εκτελεσή της. Ο 
Matchmaker (MM) ή Resource Broker (RB) αποτελεί ένα από τα βασικότερα λειτουργικά 
τμήματα της υπηρεσίας WMS που παρέχει υποστήριξη στο WM προκειμένου να λάβει τις 
κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με την αντιστοίχιση των εργασιών στους διαθέσιμους 
υπολογιστικούς πόρους. Είναι το λειτουργικό τμήμα που περιλαμβάνει τους αλγορίθμους 
χρονοπρογραμματισμού των εργασιών στο gLite. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιλογής ενός υπολογιστικού πόρου για την εκτέλεση κάποιας 
εργασίας ο ΜatchMaker συνεργάζεται με την υπηρεσία διαχείρισης καταλόγων (Data 
Management Catalogs) με σκοπό τον προσδιορισμό των αποθηκευτικών πόρων που περιέχουν 
τα αρχεία που είναι περιγράφονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας. Αυτή η 
διαδικασία επιτρέπει στους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού να επιλέγουν υπολογιστικούς 
πόρους σε κόμβους κοντά στους αποθηκευτικούς πόρους που περιέχουν τα απαραίτητα αρχεία 
ώστε να περιοριστεί η δικτυακή επιβάρυνση λόγω μεταφοράς των δεδομένων. 

Κατά τον σχεδιασμό της υπηρεσίας WMS επιλέχθηκε ο διαχωρισμός μεταξύ του μηχανισμού 
που συγκεντρώνει τις πληροφορίες που αφορούν τους πόρους του δικτύου πλέγματος και του 
λειτουργικού τμήματος που αναλαμβάνει τον χρονοπρογραμματισμό των εργασιών. Η 
συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση επιτρέπει την υλοποίηση διαφορετικών πολιτικών 
ανάθεσης εργασιών στους διαθέσιμους υπολογιστικούς. Το Information Super Market (ISM) 
αποτελεί τον μηχανισμό που συλλέγει πληροφορίες για τα στατικά και δυναµικά 
χαρακτηριστικά όλων των υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων του δικτύου πλέγματος. 
Το ISM ενηµερώνεται ανά περιοδικά διαστήµατα από την υπηρεσία πληροφόρησης για τις 
αλλαγές στα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων πόρων.  

Η υπηρεσία Logging and Bookkeeping (LB) παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
κατάστασης των εργασιών. Η υπηρεσία βασίζεται στην αποθήκευση σε μια βάση δεδομένων 
σημαντικών διαχειριστικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών στα 
διάφορα λειτουργικά τμήματα του gLite. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τις εργασίες τους 
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές που παρέχουν μια πλήρη εικόνα για την εκτέλεση 
των εργασιών αξιοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχει η βάση δεδομένων του LB. 

Τέλος, η υπηρεσία WMS περιλαμβάνει επιπλέον λειτουργικά τμήματα (Job Monitoring & 
Submission) που χειρίζονται τις εργασίες κατά τη διάρκεια της εκτελεσής τους. Ενδεικτικά 
ορισμένες από τις πιο σημαντικές λειτουργίες αυτών των λειτουργικών τμημάτων είναι:  

• τροποποιήσεις στο αρχείο περιγραφής της εργασίας ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η 
υποβολή της εργασίας σε κάποιον υπολογιστικό πόρο 

• δημιουργία περιβάλλοντος εκτέλεσης, μεταφορά αρχείων από και πρός το WN  

• παρακολούθηση και εντοπισμός σημαντικών γεγονότων για τις εργασίας που 
εκτελούνται ώστε να ενεργοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες 
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2.3.4 Η γλώσσα περιγραφής εργασιών JDL 

Για να υποβάλλει ένας χρήστης µία εργασία στο δίκτυο πλέγµατος µέσω του gLite αρχικά θα 
πρέπει να δηµιουργήσει ένα αρχείο που περιέχει τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης εργασίας. Η περιγραφή γίνεται μέσω της χρήσης μιας υψηλού επιπέδου 
γλώσσας περιγραφής (Job Description Language - JDL) [24].  

Η γλώσσα περιγραφής παρέχει μια σειρά από ιδιότητες μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν 
μεταξύ άλλων να προσδιορίσουν τον ακριβή τύπο της εργασίας που θέλουν να εκτελέσουν, να 
ορίσουν τις απαιτήσεις της εργασίας σε δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα απαραίτητα αρχεία 
εισόδου, πιθανά αρχεία που θα περιέχουν τα δεδομένα εξόδου, από ποιον ακριβώς 
αποθηκευτικό πόρο πρέπει να μεταφερθούν τα δεδομένα εισόδου αν δεν βρίσκονται στον 
λογαριασμό του χρήστη, αλλά και τον αποθηκευτικό πόρου που θα πρέπει να μεταφερθούν τα 
αποτελέσματα. 

Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχονται στους χρήστες οι δύο πιο σημαντικές είναι η 
δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούν 
πλήρως οι υπολογιστικοί και αποθηκευτικοί πόροι για να θεωρηθούν υποψήφιοι για την 
εκτέλεση της εργασίας καθώς και ο προσδιορισμός ειδικών εκφράσεων με τη χρήση 
συγκεκριμένων ιδιοτήτων μέσω των οποίων ο χρήστης δηλώνει την επιθυμία του από το 
σύνολο των υποψηφίων πόρων να επιλεγεί εκείνος του οποίου η κατάσταση και τα 
χαρακτηριστικά βελτιστοποιούν την συγκεκριμένη έκφραση.   

Γενικότερα, ένα αρχείο JDL περιέχει ένα σύνολο από προκαθορισµένες ιδιότητες οι οποίες 
έχουν συγκεκριµένη σηµασία για την υπηρεσία WMS. Αυτές οι ιδιότητες συνήθως χωρίζονται 
σε τρεις κατηγορίες:  

• Ιδιότητες εργασίας: προσδιορίζουν πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τον 
τύπο και τα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας. 

• Ιδιότητες δεδομένων: προσδιορίζουν τα δεδομένα εισόδου και πληροφορίες για τους 
αποθηκευτικούς πόρους (SE), ενώ επιπλέον επιτρέπουν την επιλογή υπολογιστικών 
πόρων (CE) που εξασφαλίζουν αποδοτική πρόσβαση στα απαιτούμενα δεδομένα. 

• Ιδιότητες Requirements and Rank: οι οποίες επιτρέπουν αντίστοιχα στους χρήστες 
να προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχουν οι εργασίες τους σε σχέση 
με τους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. 

Οι εκφράσεις που περιλαμβάνουν οι ιδιότητες Requirements και Rank ορίζονται 
χρησιμοποιώντας διάφορες ιδιότητες που προσδιορίζουν τα ακριβή χαρακτηριστικά και την 
τρέχουσα κατάσταση των διαθέσιμων υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων. Οι 
συγκεκριμένες ιδιότητες δεν αποτελούν μέρος του προκαθορισμένου συνόλου ιδιοτήτων που 
χρησιμοποιεί η γλώσσα περιγραφής, αλλά τα ονόματα και η σημασία τους καθορίζονται από 
την υπηρεσία πληροφόρησης που είναι υπεύθυνη για την δημοσίευση των συγκεκριμένων 
πληροφοριών.  Τέλο ς, μέσω των αρχείων περιγραφής ο ι χρήστες μπο ρούν να υπο βάλλουν 
εργασίες διαφόρων τύπων: µεµονωµένες εργασίες, παραμετρικές εργασίες, σύνολα 
ανεξάρτητων εργασιών, καθώς και σύνολα εξαρτηµένων εργασιών των οποίων οι σχέσεις και 
αλληλεξαρτήσεις περιγράφονται µε τη χρήση ενός κατευθυνόµενου άκυκλου γραφήµατος 
(Direct Acyclic Graph -DAG).  
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2.3.5 Διαδικασία  χρονοπρογραμματισμού εργασιών στο gLite 

Ο χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών στο gLite πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα. Αρχικά, 
η υπηρεσία WMS αναλαµβάνει σε κεντρικό επίπεδο την ανάθεση των εργασιών των χρηστών 
στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους (CEs) της υποδομής πλέγματος. Στην συνέχεια, σε 
χαµηλότερο επίπεδο, µόλις ένας υπολογιστικός πόρος (CE) δεχθεί µία εργασία από την 
υπηρεσία WMS χρησιµοποιεί τον τοπικό χρονοπρογραµµατιστή του μηχανισμού LRMS ώστε 
να αποφασίσει σε ποιό από τα διαθέσιμα WNs, που παρέχουν ουσιαστικά την υπολογιστική 
χωρητικότητα που διαχειρίζεται ο υπολογιστικός πορός και στα οποία εκτελούνται οι εργασίες, 
θα αναθέσει την εργασία. 

Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία WMS μέσω των διεπαφών που τους παρέχει το UI. 
Στην υπηρεσία WMS το λειτουργικό τμήμα που δέχεται τα αιτήματα των χρηστών για 
εξυπηρέτηση είναι ο WMProxy. Για κάθε αίτημα που λαμβάνει αρχικά εκτελεί μια σειρά από 
ελέγχους ασφάλειας ενώ στην συνέχεια θα πρέπει να αντιστοιχίσει κάθε αίτημα με κάποια απο 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα αιτήματα των χρηστών μπορεί να αντιστοιχούν στην υποβολή 
μιας νέας εργασίας, στον έλεγχο της κατάστασης κάποιας εργασίας, στην ακύρωση μιας 
εργασίας, στην ανάκτηση των αποτελεσμάτων, στην αναζήτηση πόρων στο δίκτυο πλέγματος 
που ικανοποιούν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ύστερα από την διαδικασία της 
αναγνώρισης το αίτημα μεταβιβάζεται στο κατάλληλο λειτουργικό τμήμα του WMS ενώ 
παράλληλα ενεργοποιούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εξυπηρετηθεί. 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε μια συνοπτική περιγραφή των ενεργειών που εκτελούνται στα 
λειτουργικά τμήματα της υπηρεσίας WMS προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένα αίτημα ανάθεσης 
μιας εργασίας σε κάποιον υπολογιστικό πόρο για εκτέλεση.  Τα επιμέρους βήματα είναι: 

1. Ο χρήστης μέσω των κατάλληλων διεπαφών του UI υποβάλλει την εργασία στην 
υπηρεσία WMS. Αν η περιγραφή της εργασίας περιλαμβάνει τοπικά αρχεία που πρέπει 
να μεταφερθούν από το UI στον υπολογιστικό πόρο που θα εκτελεστεί η εργασία τότε 
έχουμε την αντιγραφή τους αρχικά στην υπηρεσία WMS,  ενώ η κατάσταση της 
εργασίας αλλάζει σε SUBMITTED. 

2. Η υπηρεσία WMS μέσω του Workload Manager εντοπίζει τον πιο κατάλληλο  
υπολογιστικό πόρο για να εκτελεστεί η εργασία. Αρχικά, ανακτά τους διαθέσιμους 
πόρους μέσω του Information Supermarket και στην συνέχεια επιλέγει τον πιο 
κατάλληλο μέσω του MatchMaker. 

3. Η υπηρεσία WMS προετοιμάζει την εργασία ώστε να μπορεί να εκτελεστεί στον 
υπολογιστικό πόρο, η  κατάσταση της εργασίας αλλάζει σε READY. 

4. Ο υπολογιστικός πόρος (CE) λαμβάνει το αίτημα από την υπηρεσία WMS μαζί με τα  
δεδομένα της εργασίας και τα προωθεί στον τοπικό μηχανισμό διαχείρισης εργασιών 
(LRMS), η κατάσταση της εργασίας αλλάζει σε  SCHEDULED. 

5. Ο μηχανισμός LRMS αναλαμβάνει την ανάθεση και διαχείριση της εκτέλεσης σε 
κάποιο από τα διαθέσιμα Worker Nodes. Αν υπάρχουν απαραίτητα αρχεία εισόδου 
τότε μεταφέρονται από την υπηρεσία WMS στο WN που επιλέχθηκε από το μηχανισμό 
LRMS για να αναλάβει την εκτέλεση της εργασίας. Η κατάσταση της εργασίας αλλάζει 
σε RUNNING. 
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Σχήμα 2.6: Διαδικασία εκτέλεσης μιας εργασίας στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite [24] 

 

6. Όταν η εργασία παράγει νέα αρχεία εξόδου αυτά μεταφέρονται στον κατάλληλο 
αποθηκευτικό πόρο (SE) 

7.  Όταν η εκτέλεση της εργασίας ολοκληρωθεί χωρίς σφάλματα τα αποτελέσματα 
μεταφέρονται είτε προς την υπηρεσία WMS είτε σε κάποιο SE στο οποίο ο χρήστής 
έχει δικαίωμα πρόσβασης, η κατάσταση της εργασίας αλλάζει σε DONE. 

8. Όταν η εργασία εκτελεστεί επιτυχώς (κατάσταση DONE),  ο  χρήστης μπο ρεί να έχει 
πρόσβαση στα  αποτελέσματα μέσω του λογαριασμό του στο UI. Σε αυτή την 
περίπτωση η κατάσταση της εργασίας αλλάζει σε  CLEARED. 

  
Ο Workload Manager (WM) είναι το λειτουργικό τμήμα της υπηρεσίας WMS το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την ανάθεση των εργασιών στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους της 
υποδομής πλέγματος. Ο WM δέχεται ως είσοδο το αρχείο περιγραφής της εργασίας που έχει 
δώσει ο χρήστης και καλείται να αποφασίσει για τον υπολογιστικό πόρο που θα αναλάβει την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της 
κάθε εργασίας, πρέπει στην συνέχεια να επιλέξει τον υπολογιστικό πόρο που θα αναλάβει την 
εκτέλεση. Για το σκοπό αυτό, ενημερώνεται για το σύνολο των διαθέσιμων πόρων καθώς και 
την κατάσταση του κάθε πόρου από τις πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στο 
Information Supermarket (ISM). Το τελικό βήμα είναι να επιλέξει από το σύνολο των πόρων 
που έχει δικαίωμα χρήσης ο χρήστης, εκείνον τον υπολογιστικό πόρο του οποίου η κατάσταση 
και οι δυνατότητες ταιριάζουν απολύτως με τις προδιαγραφές του χρήστη. 
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2.3.6 Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού εργασιών του gLite 

Ο Matchmaker (MM) είναι το λειτουργικό τμήμα της υπηρεσίας WMS το οποίο υλοποιεί τους 
αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού των εργασιών στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite. Η 
λειτουργία των αλγορίθμων που περιλαμβάνει ο MM βασίζεται στην χρήση στρατηγικών 
εντοπισμού των κατάλληλων υπολογιστικών πόρων για μια εργασία (φάση φιλτραρίσματος) 
και στην χρήση μεθόδων επιλογής του καλύτερου πόρου που θα αναλάβει την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης εργασίας (φάση ανάθεσης).  

Στο ενδιάµεσο λογισµικό gLite υπάρχουν δύο αλγόριθµοι ανάθεσης εργασιών στους 
υπολογιστικούς πόρους (CE): ο Max Rank και ο Fuzzy Rank. Γενικά, ο αλγόριθµος 
χρονοπρογραμματισμού που χρησιµοποιείται για την ανάθεση των εργασιών στους 
διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους έχει µεγάλη επίδραση στην απόδοση του δικτύου 
πλέγµατος, τόσο όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών όσο και την αποδοτική χρήση των 
πόρων της υποδομής. 

Ο Max Rank, που αποτελεί τον προεπιλεγμένο αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού της 
υπηρεσιας WMS, επιλέγει τον υπολογιστικό πόρο που θα εκτελεστεί κάθε εργασία μέσω μιας 
διαδικασίας δυο φάσεων. Αρχικά, από το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του δικτύου 
πλέγματος προσδιορίζει όσους ικανοποιούν  πλήρως τις απαιτήσεις της εργασίας. Κατά την 
δεύτερη φάση από το σύνολο των υποψήφιων πόρων, όπως προέκυψαν από την πρώτη φάση, 
επιλέγεται ο βέλτιστος στον οποίο τελικά ανατίθεται για εκτέλεση η εργασία. 

Ο αλγόριθμος για κάθε εργασία εκτελεί ένα ταίριασμα ανάμεσα στις απαιτήσεις του χρήστη 
και τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους στους οποίους ο χρήστης έχει δικαίωμα 
πρόσβασης. Για την συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιεί από την περιγραφή της εργασίας 
την ιδιότητα Requirements. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι 
υπολογιστικοί πόροι, θα επιλεγεί εκείνος του οποίου τα χαρακτηριστικά και η τρέχουσα 
κατάσταση βελτιστοποιούν την έκφραση που περιλαμβάνει η ιδιότητα Rank, πάλι από  την 
περιγραφή της εργασίας. Τέλος, αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι πόροι με την ίδια τιμή για 
την έκφραση Rank επιλέγεται τυχαία κάποιος από αυτούς. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν 
προσδιορίσει τις δύο ιδιότητες που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος τότε η ανάθεση γίνεται 
χρησιμοποιώντας προεπιλεγμένες τιμές που έχουν οριστεί κατά την εγκατάσταση της 
υπηρεσίας WMS. Για την ιδιότητα Requirements συνήθως η προεπιλεγμένη τιμή είναι απλά ο 
υπολογιστικός πόρος να μπορεί να εκτελεί εργασίες ενώ για την ιδιότητα Rank είναι η 
ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος ανάμεσα στην υποβολή της εργασίας σε κάποιο 
υπολογιστικό πόρο και στην έναρξη της εκτέλεσης.   

O δεύτερος αλγόριθµος, Fuzzy Rank, αποτελεί µια στοχαστική παραλλαγή του αλγορίθµου 
Max Rank. Η πρώτη φάση των δύο αλγορίθµων είναι όµοια ενώ η διαφορά τους εντοπίζεται 
στο δεύτερο βήμα, όπου ο αλγόριθµος Fuzzy Rank χρησιµοποιεί ένα στοχαστικό κριτήριο για 
την επιλογή του βέλτιστου υπολογιστικού πόρου. Για το σύνολο των πόρων του πρώτου 
βήματος υπολογίζει την τιµή της έκφρασης Rank, µόνο που η τιµή αυτή τελικά µετατρέπεται 
σε µια πιθανότητα επιλογής του συγκεκριµένου πόρου. ΄Οσο υψηλότερη είναι η τιµή της 
έκφρασης τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα έχει να επιλεγεί ο συγκεκριµένος πόρος. Με βάση τις 
πιθανότητες επιλέγεται τυχαία ένας υπολογιστικός πόρος για την εκτέλεση της εργασίας. Από 
τη φύση του ο Fuzzy Rank µπορεί να επιλέγει διαφορετικό υπολογιστικό πόρο κάθε φορά που 
εκτελείται ακόµη και αν οι απαιτήσεις του χρήστη και η κατάσταση των πόρων παραμένουν 
αμετάβλητες μεταξύ των διαφορετικών εκτελέσεων.  
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2.4 Ο Αλγόριθμος Fair Execution Time Estimation (FETE) 

Ο αλγόριθµος για την ανάθεση εργασιών σε υπολογιστικούς πόρους του δικτύου πλέγµατος 
Fair Execution Time Estimation (FETE) [25], αναθέτει µια εργασία i στον υπολογιστικό πόρο j 
ο οποίος παρέχει τον ελάχιστο δίκαιο χρόνο εκτέλεσης Xij.  

O δίκαιος χρόνος εκτέλεσης Xij αποτελεί μια εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται μια εργασία i 
για να εκτελεστεί σε ένα υπολογιστικό πόρο j, υποθέτοντας ότι η εργασία λαμβάνει  ένα δίκαιο 
ποσοστό της συνολικής υπολογιστικής χωρητικότητας του πόρου, σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
εργασίες που εκτελούνται σε αυτόν.  

Πιο συγκεκριµένα, ο δίκαιος χρόνος εκτέλεσης Xij  για µια εργασία i στον υπολογιστικό πόρο j 
ορίζεται ως εξής: 

( 1)j
ij i

j

N
wX C

+
= ⋅ ,   (2.1) 

όπου wi είναι το φορτίο εργασίας της εργασίας i, Cj είναι η υπολογιστική χωρητικότητα του 
πόρου j και Nj είναι ο αριθµός των εργασιών οι οποίες έχουν ανατεθεί ήδη στον υπολογιστικό 
πόρο j. Ο συγκεκριμένος αριθμός περιλαμβάνει τόσο τις εργασίες που εκτελούνται όσο και τις 
εργασίες που βρίσκονται στην ουρά περιμένοντας να εκτελεστούν στον υπολογιστικό πόρο την 
χρονική στιγμή που λαμβάνουμε την απόφαση για την ανάθεση της εργασίας. Θα πρέπει 
επίσης να σημειώσουμε ότι κατά τον υπολογισμό του δίκαιου χρόνο εκτέλεσης μιας εργασίας i 
σε κάθε διαθέσιμο υπολογιστικό πόρο το φορτίο εργασίας wi αποτελεί ένα σταθερό παράγοντα, 
με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητο να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων προκειμένου να 
βρούμε τον υπολογιστικό πόρο που παρέχει τον ελάχιστο δίκαιο χρόνο εκτέλεσης. 

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι ο υπολογισµός του δίκαιου χρόνου εκτέλεσης µιας εργασίας  
σε κάποιο υπολογιστικό πόρο αποτελεί µόνο µια εκτίµηση. Νέες εργασίες µπορεί να 
ανατεθούν στο συγκεκριµένο υπολογιστικό πόρο, ή κάποιες από τις υπάρχουσες εργασίες 
µπορεί να ολοκληρώσουν την εκτέλεση τους. Στην πραγματικότητα, η µεταβολή του πλήθους 
των εργασιών που έχουν ανατεθεί προς εκτέλεση σε έναν υπολογιστικό πόρο έχει ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή του δίκαιου χρόνου εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. Παρόλα 
αυτά, στο συγκεκριμένο αλγόριθµο δεν εφαρµόζουµε κάποια διαδικασία επανεκτίµησης του 
δίκαιου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών. ΄Αλλωστε κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την επιπλέον 
δυνατότητα παύσης της εκτέλεσης µία εργασίας ή/και µετακίνησης της σε άλλους πόρους του 
δικτύου πλέγµατος, ανάλογα µε τις νέες τιµές του δίκαιου χρόνου εκτέλεσης.  

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τον ψευδοκώδικα που περιγράφει αναλυτικά την λειτουργία του 
αλγορίθμου Fair Execution Time Estimation (FETE). Στην συγκεκριμένη περίπτωση  
υποθέτουµε ότι υπάρχει ένας κεντρικός χρονοπρογραµµατιστής ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
την ανάθεση των εργασιών στους διαθέσιµους πόρους αλλά και ότι ο συγκεκριμένος 
χρονοπρογραµµατιστής έχει πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών των υπολογιστικών πόρων 
που είναι διαθέσιμοι στο δίκτυο πλέγματος. Επιπλέον, θεωρούμε ότι πριν από τη φάση της 
ανάθεσης υπάρχει µία φάση συλλογής των αιτούµενων προς εξυπηρέτηση εργασιών, για τις 
οποίες ανά τακτά περιοδικά διαστήµατα εκτελείται ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού.  
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Ο αλγόριθμος Fair Execution Time Estimation (FETE) 

for all εργασία i αποθηκευμένη στην λίστα του χρονοπρογραμματιστή do 

       for all υπολογιστικό πόρο j του δικτύου πλέγματος do 

               Εκτίμηση του δίκαιου χρόνο εκτέλεσης ( 1)j
ij i

j

N
wX C

+
= ⋅  

       end for 

       Ανάθεση της εργασίας i στον υπολογιστικό πόρο j που εξασφαλίζει την ελάχιστη τιμή 
για τον ελάχιστο δίκαιο χρόνο εκτέλεσης Xij        

       Αύξηση του αριθμού των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον πόρο j: Nj = Nj + 1 

end for 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την υλοποίηση του αλγορίθμου Fair Execution Time Estimation 
(FETE) στο ενδιάµεσο λογισµικό gLite, ενώ επιπλέον πραγµατοποιήσαμε πειραµατική 
αξιολόγηση της απόδοσής του χρησιμοποιοώντας ένα πραγµατικό, μικρής κλίμακας, δίκτυο 
πλέγματος.  

 

2.5 Υλοποίηση Αλγορίθμου FETE στο gLite 

Έχοντας παρουσιάσει τα βασικά λειτουργικά τμήματα της υπηρεσίας WMS που 
χρησιμοποιούνται για την ανάθεση μιας εργασίας σε κάποιον υπολογιστικό πόρο, θα 
περιγράψουμε στην συνέχεια την διαδικασία υλοποίησης του αλγορίθμου 
χρονοπρογραμματισμού Fair Execution Time Estimation (FETE) στο ενδιάμεσο λογισμικό 
gLite, καθώς και τα ζητήματα που προέκυψαν κατά την ενσωμάτωση του αλγορίθμου. 

Ο FETE υλοποιήθηκε ακολουθώντας τη διαδικασία των δύο φάσεων: φιλτραρίσµατος και 
ανάθεσης. Κατά την φάση του φιλταρίσματος ο αλγόριθμος προσδιορίζει από το σύνολο των 
υπολογιστικών πόρων (CEs) που έχει δικαίωμα πρόσβασης ο χρήστης εκείνους που 
ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της εργασίας. Για την περιγραφή των απαιτήσεων 
χρησιμοποιούμε την ιδιότητα Requirements από την JDL περιγραφή της εργασίας. Κατά την 
φάση της ανάθεσης,  ο FETE υπολογίζει το δίκαιο χρόνο εκτέλεσης της εργασίας σε κάθε 
υποψήφιο υπολογιστικό πόρο, όπως αυτοί προέκυψαν από την πρώτη φάση,  και αναθέτει 
τελικά την εργασία στον υπολογιστικό πόρο που εξασφαλίζει τη μικρότερη τιμή για το δίκαιο 
χρόνο εκτέλεσης. Στην περίπτωση του FETE, σε αντίθεση µε τους αλγορίθμους που 
περιλαμβάνει το gLite, δεν χρησιµοποιούμε την τιµή της ιδιότητας Rank από την περιγραφή 
της εργασίας καθώς βασιζόμαστε στον υπολογισµό του ελάχιστου δίκαιου χρόνου εκτέλεσης 
ως κριτήριο ανάθεσης. Τέλος, αν δύο ή περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι (CE) παρέχουν την 
ίδια ελάχιστη τιµή, τότε ένας από αυτούς επιλέγεται τυχαία για την ανάθεση της εργασίας.  

Αρχικά, στα πλαίσια της υλοποίησης ορίσαμε μια νέα ιδιότητα στην γλώσσα περιγραφής JDL. 
Η νέα ιδιότητα, FeteEnable, όταν οριστεί από το χρήστη στην περιγραφή μιας εργασίας σε 
αληθή τιμή ενημερώνει τον Matchmaker (MM) ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο νέος 
αλγόριθμος για την ανάθεση της εργασίας σε κάποιον από τους διαθέσιμους υπολογιστικούς 
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πόρους. Η υλοποίηση της πρώτης φάσης δεν διαφέρει σε σχέση με τους αλγορίθμους του gLite 
μιας και ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική λειτουργίας. 

Μία από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους που επηρεάζει την απόδοση των αλγορίθµων 
χρονοπρογραµµατισµού στα δίκτυα πλέγµατος είναι η εγκυρότητα των πληροφοριών σχετικά 
µε τους πόρους, που παρέχονται στον κάθε αλγόριθµο για τις αποφάσεις του. Τέτοιες 
πληροφορίες είναι η υπολογιστική και αποθηκευτική χωρητικότητα των αντίστοιχων πόρων 
(στατική πληροφορία), ο αριθµός των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε κάθε υπολογιστικό 
πόρο (δυναµική πληροφορία) και άλλες. Η εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών είναι πολύ 
σηµαντική ειδικά στην περίπτωση που αυτές αλλάζουν δυναµικά µε το χρόνο.  

Για να μπο ρεί να λειτουργήσει ο  FETE  θα πρέπει για το ν υπολογισμό του δίκαιου χρόνου 
εκτέλεσης μιας εργασίας σε κάθε υποψήφιο υπολογιστικό πόρο να γνωρίζει το πλήθος των 
εργασιών που έχουν ανατεθεί σε αυτόν καθώς και την συνολική υπολογιστική χωρητικότητα 
που διαθέτει.  

Για την υπολογιστική χωρητικότητα κάθε υπολογιστικού πόρου μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
τις πληροφορίες που παρέχει το λειτουργικό τμήμα Information Super Market (ISM). Για κάθε 
υπολογιστικό πόρο στην υποδομή πλέγματος δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τα  
χαρακτηριστικά των επεξεργαστών που διαθέτει καθώς και στο ιχεία για την αποδοσή τους 
όταν εκτελούν συγκεκριμένα προγράμματα έλεγχου της απόδοσης (benchmarks). Επομένως, 
υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
προσδιοριστεί η υπολογιστική χωρητικότητα του κάθε υποψήφιου υπολογιστικού πόρου. 

Το πλήθος των εργασιών σε κάθε υπολογιστικό πόρο αποτελεί μια δυναμική παράμετρο που 
μεταβάλλεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα τις 
πληροφορίες που παρέχει το ISΜ προκειμένου να υπολογίσουμε το δίκαιο χρόνο εκτέλεσης. 
Το ζήτημα σχετικά με την εγκυρότητα των πληροφοριών που αλλάζουν δυναμικά με το χρόνο 
προκύπτει από την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού που χρησιμοποιεί το 
ενδιάμεσο λογισμικό gLite για να ενημερώνει το ISM για όλα στοιχεία των διαθέσιμων 
υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων πόρων.  

 

 
Σχήμα 2.7: Η ροή των πληροφοριών κατάστασης ενός CE στο gLite. Τα διαφορετικά χρώματα δηλώνουν ότι 
η ενημέρωση κάθε κόμβου γίνεται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά 
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Το λειτουργικό τμήμα ISM της υπηρεσίας WMS ενημερώνεται σε περιοδικά διαστήματα για 
τους διαθέσιμους πόρους στο δίκτυο πλέγματος, τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση τους 
από τα BDIIs που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της υπηρεσίας πληροφόρησης του gLite. 
Η υπηρεσία πληροφόρησης (Κεφάλαιο 2.3.2) συλλέγει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 
τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των πόρων από τους κόμβους της υποδομής μέσω των 
αντίστοιχων τοπικών BDII, οι πληροφορίες επίσης των οποίων ανανεώνονται σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα. Τέλος τα δεδομένα παρακολούθησης που περιέχει το κάθε BDII σε 
επίπεδο κόμβου προέρχονται από την υπηρεσία κατάστασης (GRIS) του κάθε πόρου που 
διαθέτει ο κόμβος της υποδομής. Στο Σχήμα 2.7 παρουσιάζεται η διαδικασία που μόλις 
περιγράψαμε. 

Ο συγκεκριμένος τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα στα χρονικά 
διαστήματα μεταξύ των διαδοχικών ενημερώσεων οι τιμές των δυναμικών παραμέτρων να μην  
ανανεώνονται με βάση τις πραγματικές μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε. Για 
παράδειγμα, το ISM για κάποιο συγκεκριμένο υπολογιστικό πόρο (CE) μπορεί να έχει 
ενημερωθεί από την υπηρεσία πληροφόρησης (Top Level BDII) ότι δεν υπάρχει κάποια 
εργασία που να εκτελείται ή να περιμένει στην ουρά το υ πό ρο υ.  Αν τώρα, στο  χρο νικό 
διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το BDII του κόμβου που ανήκει ο υπολογιστικός πόρος να 
ενημερώσει το BDII που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας της υπηρεσίας πληροφόρησης 
για την τρέχουσα κατασταση του πόρου έχουν υποβληθεί στον συγκεκριμένο υπολογιστικό 
πόρο διάφορες εργασίες, το ISM δεν μπορεί να το γνωρίζει με αποτέλεσμα οι αλγόριθμοι που 
περιλαμβάνει η υπηρεσία WMS να χρησιμοποιούν πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματική κατάσταση του δικτύου πλέγματος. 

Επομένως  δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες του ISM για την 
λειτουργία του FETE, αφού η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του αλγορίθμου 
προϋποθέτει την γνώση του αριθμού των εργασιών σε κάθε υπολογιστικό πόρο προκειμένου να 
μπορέσουμε να υπολογίσουμε με σχετική ακρίβεια το δίκαιο χρόνο εκτέλεσης της κάθε 
εργασίας στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους της υποδομής. 

Για την αντιμετώπηση του συγκεκριμένου ζητήματος έχουμε ενσωματώσει στην υπηρεσία 
WMS ένα εσωτερικό μηχανισμό που παρέχει στον FETE μια καλύτερη εκτίμηση του αριθμού 
των εργασιών σε κάθε υπολογιστικό πόρο (CE) οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η βασική ιδέα 
του μηχανισμού βασίζεται στην αξιοποίηση των αποφάσεων του χρονοπρογραμματιστή, 
λειτουργικό τμήμα MatchMaker της υπηρεσίας WMS, ο οποίος εποπτεύει την λειτουργία όλων 
των διαθέσιμων αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού. Ο μηχανισμός διατηρεί μια ειδική 
εσωτερική δομή όπου για κάθε διαθέσιμο υπολογιστικό πόρο καταγράφει τον αριθμό των 
εργασιών που έχει αναθέσει ο χρονοπρογραμματιστής κατά την διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος μεταξύ δυο ανανεώσεων των πληροφοριών του ISM. Οι τιµές πο υ παρέχει ο 
μηχανισμός αποτελούν απλώς µία εκτίµηση του αριθµού των εργασιών σε κάθε υπολογιστικό 
πόρο για το συγκεκριμένο διάστηµα αφού ο μηχανισμός ενηµερώνεται µόνο για τις αναθέσεις 
των εργασιών και όχι όταν οι εργασίες ολοκληρώνουν την εκτέλεσή τους. Για το λόγο αυτό, τα 
περιεχόμενα του μηχανισμού ενηµερώνονται σε περιοδικά διαστήµατα µε βάση την 
πληροφορία που λαµβάνεται από τις ανανεώσεις της υπηρεσίας πληροφόρησης. Επομένως, 
μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας έχουμε επιπλέον μια έμμεση ενημέρωση και για το 
πλήθος των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί στους διάφορους υπολογιστικούς πόρους.  
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2.6 Μηχανισμός Eικονικών Worker Node 

Με βάση την αρχιτεκτονική και την λειτουργία του ενδιάμεσου λογισμικού gLite η διαθέσιμη 
υπολογιστική χωρητικότητα ενός υπολογιστικού πόρου δεν μπορεί να διαµοιραστεί 
ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία εργασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε κάθε εργασία που 
εκτελείται σε κάποιον συγκεκριμένο πόρο να γίνεται ανάθεση του 100% της διαθέσιμης 
υπολογιστικής χωρητικότητας. Επομένως σε ένα τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
έχουμε δύο εργασίες που να εκτελούνται ταυτόχρονα στον ίδιο υπολογιστικό πόρο με την µία 
να λαµβάνει το 60% και την άλλη το 40% της διαθέσιμης υπολογιστικής χωρητικότητας. Η 
ύπαρξη µίας τέτοιας λειτουργικότητας θα έδινε τη δυνατότητα υλοποίησης στην πράξη πολλών 
ενδιαφερόντων αλγορίθµων χρονοπρογραµµατισµού σε πραγματικές υποδομές δικτύων  
πλέγματος.  

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης εξετάσαμε πως µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το 
συγκεκριμένο ζήτηµα στο ενδιάµεσο λογισµικό gLite χρησιµοποιώντας την τεχνολογία της 
εικονικοποίησης. Πιο συγκεκριμένα ενδιαφερόμαστε να υλοποιήσουμε τους κατάλληλους 
μηχανισμούς στο gLite που θα μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τον ταυτόχρονο διαμοιρασμό των 
διαθέσιμων πόρων βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την αξιοποίηση της υποδομής πλέγματος,  
έχοντας παράλληλα την δυνατότητα να υλοποιήσουμε σε πραγματικά συστήματα αλγορίθμους 
που εξασφαλίζουν το δίκαιο διαμοιρασμό των πόρων. 

Για το συγκεκριμένο σκοπό σχεδιάσαμε και στην συνέχεια υλοποιήσαμε στο gLite έναν 
ολοκληρωμένο μηχανισμό ο οποίος παρέχει την δυνατότητα στο ενδιάμεσο λογισμικό να 
δημιουργεί δυναμικά, να διαχειρίζεται και τα καταργεί εικονικά Worker Nodes (WN), τα οποία 
εκτελούνται σε συγκεκριμένους υπολογιστικούς πόρους του δικτύου πλέγµατος και 
λειτο υργούν ό πως ακριβώς τα αντίστο ιχα Worker No d es το υ gLite.  Η βασική ιδέα είναι η 
δυναμική παροχή επιπρόσθετων Worker Nodes μέσω μιας διαδικασίας που ελέγχεται πλήρως 
από υπηρεσίες και λειτουργικά τμήματα του ενδιάμεσου λογισμικού. Με βάση την 
αρχιτεκτονική και την υλοποίηση του προτεινόμενου μηχανισμού τα εικονικά WN μπορούν να 
εκτελούνται σε οποιονδήποτε κόμβο της υποδομής έχει εγκατασταθεί το απαραίτητο λογισμικό 
και διαθέτει αρκετούς υπολογιστικούς πόρους. Στην πραγματικότητα, τα εικονικά WN είναι 
εικονικές µηχανές οι οποίες έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (λειτουργικό σύστηµα, 
υπολογιστική χωρητικότητα, µέγεθος µνήµης και δίσκου) και στις οποίες βρίσκεται 
εγκατεστημένο και προρυθμισμένο το κατάλληλο λογισμικό.  

Στα δίκτυα πλέγματος που βασίζονται στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite καθέ κόμβος της 
υποδομής συνεισφέρει ορισμένη υπολογιστική χωρητικότητα μέσω των υπολογιστικών 
μονάδων (Worker Nodes). Στα WN βρίσκεται εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό για την 
εκτέλεση των διαφόρων εφαρμογών ενώ επιπλέον από τους διαχειριστές ορίζονται σαφής 
πολιτικής πρόσβασης για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών που ανήκουν σε συγκεκριμένους 
εικονικούς οργανισμούς. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών 
του ενδιάμεσου λογισμικού, ενώ γενικότερα μπορεί να τροποποιούνται από ελάχιστα έως 
καθόλου. Έτσι, αν ένα σημαντικό ποσοστό της διαθέσιμης χωρητικότητας ενός κόμβου έχει 
παραχωρηθεί σε κάποιον εικονικό οργανισμού του οποίου οι χρήστες για ένα αξιόλογο χρονικό 
διάστημα δεν εκτελούν σημαντικό αριθμό εργασιών θα έχουμε χαμηλή αξιοποίηση για τους 
πόρους του συγκεκριμένου κόμβου. Επιπλέον, την ίδια στιγμή υπάρχει περίπτωση εργασίες 
από χρήστες διαφορετικών εικονικών οργανισμών να περιμένουν στις ουρές διαφορετικών 
κόμβων για εξυπηρέτηση ενώ ένα τμήμα της διαθέσιμης χωρητικότητας της υποδομής 
πλέγματος παραμένει ανενεργό.  
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Ο προτεινόμενος μηχανισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση για την 
δυναμική παροχή των κατάλλλων WNs ανάλογα με τις εργασίες των χρηστών εξασφαλίζοντας  
πέρα από την δυνατότητα διαμοιρασμού της διαθέσιμης υπολογιστικής χωρητικότητας και μια 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της υποδομής πλέγματος. Εξάλλου, οι υποδομές πλέγματος 
ανήκουν στις λεγόμενες High-throughput computing (HTC) τεχνολογίες των οποίων 
πρωταρχικός στόχος είναι η εκτέλεση μεγάλου αριθμού εργασιών σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Επομένως, μέσω του μηχανισμού των εικονικών WN για την αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των 
εργασιών που εκτελούνται από αυτούς τους πόρους. 

Κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου μηχανισμού προσπαθήσαμε να εκµεταλλευτούµε τις 
τεχνολογίες και τους µηχανισµούς που υπήρχαν ήδη στο gLite με στόχο να  ενσωµατώσουµε 
το µηχανισµό των εικονικών WN µε ένα διαφανή τρόπο, όσο αυτό είναι δυνατόν, ως προς την 
λειτουργία των υπολοίπων υπηρεσιών και λειτουργικών τμημάτων με τις οποίες χρειάζεται να 
αλληλεπιδρούν. ΄Ετσι, τα εικονικα WN θεωρούνται από τις περισσότερες υπηρεσίες του gLite 
σαν κανονικά WN. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν η υπηρεσία Workload Management System 
(WMS) και ο τοπικός χρονοπρογραµµατιστής (μηχανισμός LRMS) του υπολογιστικού πόρου 
(CE) στον οποίο φαίνεται να ανήκουν τα εικονικά WN. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες γνωρίζουν 
την πραγµατική φύση των συγκεκριμένων WN, αφού είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση τους.  

Η χρήση των εικονικών WN και γενικότερη η αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικοποίησης θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς πέρα από την βελτίωση της 
χρησιμοποιήσης των διαθέσιμων πόρων και το διαμοιρασμό της συνολικής υπολογιστικής 
χωρητικότητας, όπως για παράδειγμα για την ανάπτυξη μηχανισμών ανοχής σε σφάλματα των 
πόρων της υποδομής, για τη μετακίνηση εργασιών που έχουν μπλοκάρει στην ουρά κάποιου 
πόρου, για την δυναμική δημιουργία περιβαλλόντων εκτέλεσης με ειδικές απαιτήσεις σχετικά 
με το παρεχόμενο λογισμικό, βιβλιοθήκες, διαμόρφωση, δικαιώματα πρόσβασης και για 
άλλους παρόμοιους λόγους. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης δεν εξετάζονται 
στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονίσουµε ότι η πρόοδος 
που έχει επιτευχθεί την τελευταία περίοδο σχετικά με τις τεχνολογίες δημιουργίας και 
διαχείρισης εικονικών µηχανών έχει κάνει δυνατή την ενσωµάτωσή τους στο gLite µε σχετικά 
µικρή επιβάρυνση για το ενδιάμεσο λογισμικό και τους φυσικούς πόρους που εκτελούνται.  

Αν και ο προτεινόμενος µηχανισµός των εικονικών WN έχει υλοποιηθεί στο gLite έτσι ώστε 
να µπορεί να αξιοποιηθεί από οποιοδήποτε αλγόριθµο χρονοπρογραµµατισµού, στη συνέχεια 
επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στο πως µπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
βελτιωθεί η λειτουργία του αλγορίθµου FETE που παρουσιάσαµε προηγουµένως (Κεφάλαιο 
2.4), μέσω της παροχής δίκαιας πρόσβασης των εργασιών στην συνολική υπολογιστική 
χωρητικότητα των διαθέσιμων πόρων της υποδομής πλέγματος. 

 

2.6.1 Επεκτάσεις στον αλγόριθμο Fair Execution Time Estimation (FETE) 

Στη συνέχεια επεκτείνουµε τον αλγόριθµο Fair Execution Time Estimation (FETE) 
χρησιµοποιώντας το μηχανισμό των εικονικών Worker Nodes (WN). Συγκεκριµένα, για κάθε 
νέα εργασία i ο χρονοπρογραµµατιστής υπολογίζει το δίκαιο χρόνο εκτέλεσης της Xij σε κάθε 
πόρο j και αναθέτει τελικά την εργασία στον πόρο που παρέχει τη µικρότερη τιµή. Στη 
συνέχεια, ο χρονοπρογραµµατιστής δίνει εντολή στο µηχανισµό των εικονικών WN, στον 
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αντίστοιχο πόρο, για την εκκίνηση ενός νέου εικονικού WN µε υπολογιστική χωρητικότητα 
ίση µε:  

,
( ) 1

j

j

C
N t +

   (2.2) 

όπου Cj είναι η υπολογιστική ισχύ του πόρου j και Nj(t) είναι ο αριθµός των εργασιών στην 
ουρά του υπολογιστικού πόρου (CE), συµπεριλαµβανοµένου και της εργασίας που εκτελείται, 
τη χρονική στιγµή t της ανάθεσης. Παράλληλα, ο µηχανισµός αναπροσαρµόζει κατάλληλα (σε 
αυτή την περίπτωση μειώνει) το ποσοστό της υπολογιστικής χωρητικότητας που έχει 
παραχωρηθεί στα υπόλοιπα εικονικά WN, που εκτελούνται ήδη στο συγκεκριµένο 
υπολογιστικό πόρο, χρησιµοποιώντας πάλι την ίδια σχέση (2.2).  

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας όλα τα εικονικά WN σε κάποιο πόρο, με το καθένα να 
αναλαμβάνει την εκτέλεση μιας εργασίας, λαµβάνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό της συνολικά 
διαθέσιμης υπολογιστικής  χωρητικότητας του υπολογιστικού πόρου. Επιπλέον, αυτή η 
αναπροσαρµογή πραγµατοποιείται επίσης στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση 
μιας εργασίας. Τότε το εικονικό WN που αντιστοιχεί στην εργασία καταργείται, με την 
υπολογιστική χωρητικότητα που του είχε παραχωρηθεί να κατανέµεται ισοµερώς στα 
υπόλοιπα. Επομένως, μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας εικονικοποίησης στο ενδιάμεσο 
λογισμικό gLite μπορέσαμε αφενός να αξιοποιήσουμε την διαθέσιμη υπολογιστική 
χωρητικότητα ενός πόρους για την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα ενώ αφετέρου 
έχουμε την δυνατότητα να μεταβάλλουμε δυναµικά το ποσοστό της διαθέσιμης υπολογιστικής 
χωρητικότητας που κάθε εργασία λαµβάνει προκειμένου να εκτελεστεί.  

Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα για το πως τα εικονικά WN δηµιουργούνται, 
καταργούνται αλλά και µεταβάλλονται (όσον αφορά την υπολογιστική τους χωρητικότητα) σε 
κάποιο υπολογιστικό πόρο, καθώς διάφορες εργασίες ανατίθεται ή/και ολοκληρώνουν την 
εκτέλεσή τους στο συγκεκριμένο πόρο. Η «Εργασία 1» είναι η πρώτη που ανατίθεται με το 
αντίστοιχο εικονικό WN που δηµιουργείται να έχει τη µέγιστη υπολογιστική χωρητικότητα, 
ίση (θεωρητικά τουλάχιστον) µε αυτή που διαθέτει συνολικά ο υπολογιστικός πόρος. Τη 
χρονική στιγµή t1 φτάνει µία νέα εργασία («Εργασία 2») και ένα νέο  εικο νικό  WN 
δηµιουργείται για την εκτέλεση της. Επιπλέον ως αποτέλεσµα της αλλαγής του αριθμού των 
εργασιών, η υπολογιστική χωρητικότητα του πρώτου εικονικού WN µειώνεται στο 50% της 
µέγιστης χωρητικότητας του πόρου, ενώ η δεύτερη εργασία λαµβάνει το υπόλοιπο 50%. Τη 
χρονική στιγµή t2 φτάνει µία τρίτη εργασία («Εργασία 3»), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 
τρίτου εικονικού WN και την αντίστοιχη προσαρµογή των υπολογιστικών χωρητικοτήτων 
όλων των εικονικών WN στο 33% της µέγιστης υπολογιστικής χωρητικότητας του πόρου. Τη 
χρονική στιγµή t3 η «Εργασία 1» ολοκληρώνει την εκτέλεσης της και το αντίστοιχο εικονικό 
WN καταργείται, ενώ η υπολογιστική χωρητικότητα που του είχε παραχωρηθεί διαµοιράζεται 
στα υπόλοιπα εικονικά WN. Τη χρονική στιγµή t4 ολοκληρώνεται η εκτέλεσης της «Εργασία 
3», αφήνοντας στον πόρο ένα µόνο εικονικό WN το οποίο πλέον χρησιμοποιεί τη µέγιστη 
δυνατή υπολογιστική χωρητικότητα. Στο τέλος, η «Εργασία 2» ολοκληρώνεται και όλα τα 
εικονικά WN έχουν πλέον καταργηθεί.  
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Σχήμα 2.8: Τα εικονικά Worker Nodes (WN) σε έναν πόρο, καθώς εργασίες ανατίθεται στον πόρο ή/και 
ολοκληρώνουν την εκτέλεση τους.  

 

Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει ακόµα να επισηµάνουµε ότι η επανεκτίμηση του δίκαιου 
χρόνου εκτέλεσης µίας εργασίας, όταν νέες εργασίες φτάνουν στον υπολογιστικό πόρο όπου 
αυτή εκτελείται ή υπάρχουσες ολοκληρώνουν την εκτέλεσή τους, είναι γενικά εύκολο να 
υλοποιηθεί σε ένα περιβάλλον προσοµοίωσης, όχι όµως και σε ένα πραγµατικό ενδιάµεσο 
λογισµικό πλέγµατος. Η συγκεκριμένη παρατήρηση ισχύει επίσης για οποιονδήποτε άλλο 
αλγόριθµο που χρησιµοποιεί κάποια δυναµική µετρική για την ανάθεση των εργασιών. Αυτό 
συµβαίνει επειδή η επανεκτίμηση της συγκεκριμένης µετρικής (π.χ δίκαιος χρόνος εκτέλεσης) 
µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τις σχετικές προτεραιότητες 
των εργασιών, καθιστώντας αναγκαία την παύση κάποιων εργασιών πρός όφελος κάποιων 
άλλων ή ακόμη και την µετακίνηση τους σε άλλους υπολογιστικούς πόρους. 

 Ωστόσο, η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο gLite, χρησιµοποιώντας 
την διαθέσιμη υλοποίηση της υπηρεσίας WMS. Ο µηχανισµός των εικονικών WN που έχουμε 
ενσωματώσει στο gLite, όταν νέες εργασίες φτάνουν σε έναν πόρο ή υπάρχουσες 
ολοκληρώνουν την εκτέλεσή τους, έχει την δυνατότητα να µεταβάλλει ανάλογα την 
υπολογιστική χωρητικότητα των εικονικών WN. Ωστόσο, επιπλέον επεκτάσεις απαιτούνται για 
την επίτευξη πλήρους λειτουργικότητας σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό ενός δυναµικού 
κριτηρίου ανάθεσης εργασιών. Τέτοιες επεκτάσεις περιλαµβάνουν τη δυνατότητα του WMS σε 
συνδυασμό με τα κατάλληλα λειτουργικά τμήματα να σταματάει προσωρινά την εκτέλεση 
εργασιών ή να τις µετακινεί σε άλλους πόρους του δικτύου πλέγµατος. Οι  επεκτάσεις αυτές αν 
και δεν έχουν υλοποιηθεί στην παρούσα µελέτη θεωρητικά είναι εφικτές μέσω του µηχανισµού 
των εικονικών WN, αφού η παύση της λειτουργίας εικονικών µηχανών και η μεταφορά τους σε 
διαφορετικούς φυσικούς πόρους αποτελούν λειτουργίες που υποστηρίζονται από τις όλες 
σχεδόν τις υπάρχουσες υλοποιήσεις των μηχανισμών διαχείρισης εικονικών μηχανών.  
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2.7 Υλοποίηση Μηχανισμού Εικονικών Worker Node 

Από πλευράς υλοποίησης και ενσωμάτωσης στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite, o µηχανισµός των 
εικονικών Worker Node (WN) αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών τµηµάτων και 
υπηρεσιών, που βρίσκονται κατανεμημένα στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας του ενδιάµεσου 
λογισµικού (Σχήμα 2.9).  

 

 

Σχήμα 2.9: Τα τµήµατα του µηχανισµού των εικονικών Worker Nodes (WNs) και οι αλληλεπιδράσεις τους  

 

Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού έχουμε την δυνατότητα δημιουργίας και συνολικής 
διαχείρισης των εικονικών WN στους διάφορους υπολογιστικούς πόρους της υποδομής 
πλέγματος. Οι χρήστες απλώς υποβάλλουν, όπως πάντα, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις 
των εργασιών, χρησιµοποιώντας την γλώσσα περιγραφής εργασίων (JDL) και τις κατάλληλες 
διεπαφές του gLite. Στη συνέχεια είναι ευθύνη της υπηρεσίας Workload Management System 
(WMS) και του µηχανισµού των εικονικών WN να αποφασίσουν για τον κατάλληλο 
υπολογιστικό πόρο που θα ανατεθεί η κάθε εργασία, για την εκκίνηση του αντίστοιχου 
εικονικού WN µε την κατάλληλη υπολογιστική χωρητικότητα καθώς και για την αντίστοιχη 
µεταβολή της υπολογιστικής χωρητικότητας των υπόλοιπων εικονικών WN στον πόρο. Επίσης, 
ο µηχανισµός είναι υπεύθυνος τόσο για την κατάργηση ενός εικονικού WN όταν η  εκτέλεση 
της αντίστοιχης εργασίας έχει ολοκληρωθε όσο και για την κατανομή της υπολογιστικής 
χωρητικότητας του εικονικού WN στα υπόλοιπα που συνεχίζουν να εκτελούνται στον 
υπολογιστικό πόρο.  
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Ο µηχανισµός των εικονικών Worker Nodes (WNs) αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά 
τµήµατα και υπηρεσίες:  

• Yπηρεσίες στο επίπεδο του WMS: αποτελούν τις υπηρεσίες στο ανώτερο επίπεδο του 
μηχανισμού δημιουργίας και διαχείρισης εικοικών WN. Αλληλεπιδρούν κυρίως με το 
λειτουργικό τμήμα WMProxy και τις άλλες βασικές υπηρεσίες του WMS, με 
αποτέλεσμα την αποστολή διαφόρων εντολών ελέγχου στους κατάλληλους πόρους της 
υποδομής πλέγματος.  Η συνεργασία με τα βασικά λειτουργικά τμήματα του WMS 
παρέχει στο μηχανισμό τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αποδοτικά την δημιουργία και 
λειτουργία των εικονικών WN στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους της 
υποδομής. 

• Yπηρεσίες στο επίπεδο του υπολογιστικού πόρου (CE): είναι υπεύθυνες για την 
διαχείριση των εικονικών WN που εκτελούνται σε κάποιο υπολογιστικό πόρο της 
υποδομής. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις εντολές που λαμβάνουν 
από τις υπηρεσίες του μηχανισμού στο επίπεδο του WMS. Επιπλέον, είναι υπεύθυνες 
για το συντονισμό της λειτουργίας μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων του gLite (π.χ 
του μηχανισμού LRMS) και το υ μηχανισμο ύ των εικο νικών WN (π.χ. Image 
Repository, hypervisors). 

• Yπηρεσίες στο επίπεδο κόμβου: προσφέρουν κόμβους που μπορούν να φιλοξενήσουν 
εικονικές μηχανές (hypervisor-enabled) οι οποίοι παρέχουνν τους απαραίτητους 
υπολογιστικούς πόρους για την λειτουργία των εικονικών WN. Οι συγκεκριμένες 
υπηρεσίες λαμβάνουν διάφορα αιτήματα σχετικά με τα εικονικά WN από το επίπεδο 
των πόρων και στην συνέχεια τα μεταβιβάζουν μέσω των κατάλληλων βοηθητικών 
προγραμμάτων (drivers) στον τοπικό μηχανισμό διαχείρισης και εκτέλεσης εικονικών 
μηχανών. Επιπλέον, περιλαμβάνουν μια υπηρεσία παρακολούθησης που δημοσιεύει 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του κόμβου καθώς και την 
κατάσταση του κάθε εικονικού WN. 

• Image Repository: η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση και 
την διαχείριση των προρυθμισμένων εικόνων (VM images) τα οποία αποτελούν την 
βάση για την δημιουργία των εικονικών WN. 

• Βοηθητικά Προγράμματα (Drivers): πρόκεται για μια σειρά από βοηθητικά 
προγράμματα και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του 
μηχανισμού για την δημιουργία μιας κοινής διασύνδεσης με τις υπηρεσίες και τα 
λειτουργικά τμήματα των οποίων ο τύπος μπορεί να διαφέρει μεταξύ των υποδομών.  
Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν το είδος του μηχανισμού LRMS που 
χρησιμοποιεί κάποιος υπολογιστικός πόρος, η τεχνολογία διαχείρισης των εικονικών 
μηχανών, το σύστημα αρχείων για την αποθήκευση των εικονικών μηχανών καθώς και 
οι δικτυακές ρυθμίσεις των κόμβων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι πολύ 
σημαντικά αφού επιτρέπουν την λειτουργία του μηχανισμού ανεξάρτητα από τα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων  υπηρεσιών. 
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2.8 Αξιολόγηση Απόδοσης 

 

2.8.1 Περιγραφή πειραματικού δικτύου πλέγματος 

Για τον έλεγχο της υλοποίησης και την πειραματική αξιολόγηση του αλγορίθμου FETE καθώς 
και των προτεινόμενων υποβοηθητικών μηχανισμών σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον, 
δημιουργήσαμε μια μικρή υποδομή πλέγματος με βάση το ενδιάμεσο λογισμικό gLite. Το 
Σχήμα 2.10 παρουσιάζει αναλυτικά την οργάνωση και το σύνολο των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει η πειραματική μας υποδομή. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από ένα μόνο 
κόμβο, που ονομάζουμε cnltest, στον οποίο υπάρχουν διαθέσιμοι τρείς υπολογιστικοί πόροι 
(CE-WN) και ένας αποθηκευτικός  (SE), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται 
αναλυτικά στον Πίνακας 2.1. Επιπλέον, έχουμε εγκαταστήσει ορισμένες από τις βασικές 
υπηρεσίες του ενδιάμεσου λογισμικού gLite, όπως το UI για την παροχή πρόσβασης στις 
υπηρεσίες και τους πόρους της υποδομής, την υπηρεσία διαχείρισης ασφαλείας (VO), την 
υπηρεσία καταλόγου (LFC), την υπηρεσία πληροφόρησης (Site-BDII) και την υπηρεσία 
διαχείρισης και παρακολούθησης των εργασιών (WMS/LB). 

 

Σχήμα 2.10:  Η υποδομή πλέγματος που χρησιμοποιήσαμε στα πειράματα μας 

 
 

Είδος Πόρου Χαρακτηριστικά 

SE Pentium 4 1.6 GHz  Σκληρός Δίσκος 60GB 

CE/WN 1 Ram  512 MB  Pentium 4 1.8 GHz 

CE/WN 2 Ram  512 MB  Pentium 4 3.0 GHz 

CE/WN 3 Ram  1 GB Intel Core 2 DUO 3.0 GHz 

Πίνακας 2.1:  Χαρακτηριστικά αποθηκευτικού (SE) και υπολογιστικών πόρων (CE) της υποδομής μας  
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2.8.2 Περιγραφή πειραμάτων αξιολόγησης 

Στα πειράματα που πραγματοποιήσαμε υποθέτουμε ότι υπάρχουν πέντε χρήστες για την 
υποβολή των εργασιών που ανήκουν στον ίδιο εικονικό οργανισμό και έχουν όλοι τα ίδια 
δικαιώματα πρόσβασης στους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. 

Η διαδικασία υποβολής εργασιών από τους χρήστες στο δίκτυο πλέγματος ακολουθεί την 
κατανομή Poisson, ενώ για τoν μέσo ρυθμό αφίξεων επιλέξαμε τις τιμές 5, 10, 15, 20, 25 και 
30 εργασίες/λεπτό. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες τιμές είναι ότι έχουμε ένα 
σχετικά μικρό δίκτυο πλέγματος με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους και μεγαλύτερες 
τιμές θα  υπερφόρτωναν το δίκτυο. Επιπλέον, σύμφωνα με την εργασία [15] οι χρονικές 
περιόδοι μεταξύ διαδοχικών αφίξεων εργασίων στην υποδομή πλέγματος του EGEE 
ακολουθούν μια εκθετική κατανομή με αποτέλεσμα η επιλογή της κατανομής Poisson να 
αποτελεί μια καλή προσέγγιση της διαδικασίας αφίξεων τους. 

Οι χρήστες έχουν στην διαθεσή τους πέντε διαφορετικούς τύπους εργασιών για να υποβάλλουν 
στο δίκτυο πλέγματος. Σε κάθε υποβολή επιλέγεται τυχαία και με ίση πιθανότητα μια από τις 
πέντε εργασίες. Επειδή θέλουμε να αξιολογήσουμε την απόδοση των αλγορίθμων για εργασίες 
που έχουν κυρίως υπολογιστικές απαιτήσεις (και όχι σημαντικές απαιτήσεις μεταφοράς 
δεδομένων) κάθε εργασία στην πραγματικότητα εκτελεί ορισμένους επαναληπτικούς 
υπολογισμούς.  Η χρονική διάρκεια των εργασιών όταν εκτελούνται στον υπολογιστικό πόρο 
με την μεγαλύτερη υπόλογιστική χωρητικότητα χωρίς κάποια άλλη εργασία στο δίκτυο 
πλέγματος είναι 5, 6.5, 8.5, 10.5 και 12.5 λεπτά.  

Στα πειράματα που πραγματοποιήσαμε συγκρίναμε τον αλγόριθμο FETE με τους υπάρχοντες 
αλγορίθμους του gLite (Max και Fuzzy Rank). Χρησιµοποιούµε την ίδια στρατηγική 
φιλτραρίσµατος των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων (CEs) για όλους τους αλγορίθµους, 
θέτοντας κατάλληλα την ιδιότητα Requirements του JDL αρχείου κάθε εργασίας. Με βάση τη 
στρατηγική αυτή όλα τα διαθέσιµα CEs επιλέγονται για την εποµένη φάση της ανάθεσης της 
εργασίας. Στη φάση της επιλογής οι αλγόριθμοι Max και Fuzzy Rank αναθέτουν µία εργασία 
σε κάποιο υπολογιστικό πόρο λαμβάνοντας υπόψη την τιµή της έκφρασης Rank στην 
περιγραφή της εργασάις. Στα πλαίσια της πειραματικής αξιολόγησης εξετάσαμε δυο 
διαφορετικές περιπτώσεις σχετικά με την έκφραση της συγκεκριμένης ιδότητας. 

Στα πειράματα χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες μετρικές αξιολόγησης: 

• Μέσος χρόνος εκτέλεσης μιας εργασίας στο δίκτυο πλέγματος 

• Το χρονικό διάστημα (makespan) από την υποβολή της πρώτης εργασίας στο δίκτυο 
μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της τελευταίας εργασίας 

• Μέσος χρόνος παραμονής μιας εργασίας στην ουρά ενός υπολογιστικου πόρου πρίν 
εκτελεστεί 

• Το ποσοστό των εργασιών που ανατέθηκε στο κάθε διαθέσιμο υπολογιστικό πόρο 
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2.8.3 Περίπτωση έκφρασης για την ιδιότητα Rank με σταθερή τιμή 

Αρχικά στα πλαίσια του ελέγχου της ορθής λειτουργίας του αλγορίθμου FETE και του 
μηχανισμού εσωτερικής πληροφορήσης αξιολογήσαμε την απόδοσή του σε σχέση με τους 
αλγορίθμους του gLite, χρησιμοποιώντας μια στατική έκφραση για την ιδιότητα Rank. Πιο 
συγκεκριμένα, το κριτήριο επιλογής βασίζεται στην απαίτηση οι υπολογιστικοί πόροι να 
διαθέτουν συνολική μνήμη RAM μεγαλύτερη από 256 ΜΒ. 

Η συγκεκριμένη επιλογή επηρεάζει μόνο τις αποφάσεις των αλγορίθμων Max και Fuzzy Rank 
όπου βάση της λειτουργίας τους  (Κεφάλαιο 2.3.5) στην συγκεκριμένη περίπτωση αξιολόγησης 
υποψήφιοι πόροι θα είναι όλοι οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι, μιας και όλοι έχουν την ίδια 
τιμή για την έκφραση Rank, με αποτέλεσμα η απόφαση για τον υπολογιστικό πόρο που θα 
εκτελεστεί μια εργασία να γίνεται εντελώς τυχαία ανάμεσα στους διαθέσιμους. Για αυτό το 
λόγο εκτελέσαμε τα συγκεκριμένα πειράματα αξιολόγησης 10 φορές και υπολογίσαμε το μέσο 
όρο τους. Τέλος, ο FETE δεν χρησιμοποιεί καθόλου την έκφραση Rank αφού αποφασίζει για 
την ανάθεση με βάση τον υπολογισμό του δίκαιου χρόνου εκτέλεσης. 

 

 

Σχήμα 2.11: Μέσος χρόνος εκτέλεσης μια εργασίας στο δίκτυο πλέγματος 

 

Στο Σχήμα 2.11 παρουσιάζουμε το μέσο χρόνο εκτέλεσης μιας εργασίας στο δίκτυο πλέγματος 
σαν συνάρτηση του ρυθμού υποβολής εργασιών από τους χρήστες. Γενικότερα, ο μέσος χρόνος 
εκτέλεσης αυξάνεται με την αύξηση του ρυθμού αφίξεων, αφού σε μια τέτοια περίπτωση 
έχουμε περισσότερες εργασίες να μοιράζονται τους περιορισμένους πόρους του δικτύου 
πλέγματος. Ωστόσο, ο FETE παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε σχέση με τους αλγορίθμους 
του gLite μιας και η αύξηση στο μέσο χρόνο εκτέλεσης που μας εξασφαλίζει παρουσιάζει μια 
ομαλότητα και είναι, τουλάχιστον για τους ρυθμούς αφίξεων που εξετάσαμε, σχεδόν γραμμική. 
Οι αλγόριθμοι του gLite παρόλο που παρέχουν μεγαλύτερες τιμές για το μέσο χρόνο εκτέλεσης 
μιας εργασίας σε γενικές γραμμές εμφανίζουν την απόδοση που περιμέναμε με βάση τον τρόπο 
λειτουργίας τους. Αφού αποφασίζουν τυχαία για την ανάθεση των εργασιών στους 
υπολογιστικούς πόρους περιμένουμε να εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις, ωστόσο σε γενικές 
γραμμές η αποδοσή τους είναι παρόμοια. Οι αλγόριθμοι του gLite παρέχουν μεγαλύτερες τιμές 
για τον μέσο χρόνο εκτέλεσης μιας εργασίας αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση αξιολόγησης 
αποφασίζουν εντελώς τυχαία για τον υπολογιστικό πόρο που θα εκτελεστεί η κάθε εργασία. 
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Για την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικά με το μέσο χρόνο εκτέλεσης είναι 
χρήσιμο να εξετάσουμε την κατανομή των εργασιών στους διαθέσιμους υπολογιστικούς 
πόρους (CΕs) που προκύπτουν με τη χρήση του κάθε αλγορίθμου.  Στο Σχήμα 2.12, Σχήμα 
2.13 και Σχήμα 2.14 παρουσιάζεται το ποσοστό των εργασιών σε κάθε CE όταν κάνουμε 
χρήση του αλγορίθμου FETE , Max και  Fuzzy αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα 2.12 Ποσοστό των εργασιών σε κάθε CE χρησιμοποιώντας τον FETE με στατικό κριτήριο ανάθεσης 

 
Σχήμα 2.13: Ποσοστό των εργασιών σε κάθε CE χρησιμοποιώντας τον Max με στατικό κριτήριο ανάθεσης 

 
Σχήμα 2.14: Ποσοστό των εργασιών σε κάθε CE χρησιμοποιώντας τον Fuzzy με στατικό κριτήριο ανάθεσης 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

5 10 15 20 25 30 

jo
bs

 %
 

jobs/min 

FUZZY 

CE 1 

CE2 

CE3 



44 
 

Στο Σχήμα 2.12 παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος FETE ανεξάρτητα από το ρυθμό με τον οποίο 
οι χρήστες υποβάλλουν εργασίες διατηρεί σχεδόν σταθερά τα ποσοστά ανάθεσης των εργασιών 
σε όλους τους υπολογιστικούς πόρους του δικτύου πλέγματος. Η συγκεκριμένη παρατήρηση 
αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στα πλαίσια της αρχικής αξιολόγησης αφού επιβεβαιώνει 
την σωστή υλοποίηση και λειτουργία του αλγορίθμου και του μηχανισμού εσωτερικής 
πληροφόρησης στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite. 

Ο FETE αναθέτει κάθε εργασία στον υπολογιστικό πόρο που παρέχει την χρονική στιγμή της 
υποβολής τον έλαχιστο δίκαιο χρόνο εκτέλεσης. Με βάση την σχέση (2.1) οι εργασίες αρχικά 
κατευθύνονται στον πιο ισχυρό υπολογιστικό πόρο μέχρι αυτός να αποκτήσει ένα 
συγκεκριμένο αριθμό εργασιών που έχει ως συνέπεια να είναι καλύτερο για την απόδοση του 
συστήματος τις επόμενες εργασίες να τις αναλάβει ο επόμενος πιο ισχυρός πόρος. Όταν γεμίσει  
αυτός, αν έχουν  μειωθεί οι εργασίες σε κάποιο ισχυρότερο  πόρο, πάνε εκεί, αλλιώς 
ανατίθενται στον επόμενο κ.ο.κ. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι το γεγονός 
πως ανεξάρτητα από τον ρυθμό υποβολής των εργασιών ο  FETE πάντα αναθέτει σε κάθε 
υπολογιστικό πόρο ένα ποσοστό εργασιών ανάλογο με την υπολογιστική του χωρητικότητα. 

Αντίθετα, για τους αλγορίθμους του gLite (Σχήμα 2.13 και Σχήμα 2.14) στην περίπτωση της 
στατικής έκφρασης για την ιδιότητα Rank δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια συγκεκριμένη 
κατανομή των εργασιών στα διαθέσιμα CEs αφού η ανάθεση των εργασιών στους πόρους είναι 
το αποτέλεσμα μιας στοχαστικής διαδικασίας. Ωστόσο, οι κατανομές που τελικά προκύπτουν 
δικαιολογούν πλήρως τις τιμές των μετρικών αξιολόγησης. Για παράδειγμα, όταν έχουμε 
ρυθμό 10 jobs/min παρατηρούμε ότι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης που δίνει ο αλγόριθμος Fuzzy 
έχει σημαντική διαφορά από το χρόνο του Max ενώ πλησιάζει πολύ το χρόνο του FETE. 
Παρατηρώντας την κατανομή των εργασιών βλέπουμε πως ο Fuzzy αναθέτει την πλειοψηφία 
των εργασιών στα δύο πιο  ισχυρά CEs, ενώ ο Max αναθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό στο 
δεύτερο πιο ισχυρό πόρο και πολύ σημαντικό ποσοστό στο πόρο με τις χαμηλότερες 
υπολογιστικές δυνατότητες. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ρυθμο ύ 30 
jobs/min με τον Fuzzy να δίνει μια κατανομή εργασιών παρόμοια με τον FETE σε αντίθεση με 
τον Max που αναθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών στο λιγότερο ισχυρό πόρο. 

 

 
Σχήμα 2.15:  Χρονικό διάστημα από την πρώτη υποβολή μέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας εργασίας 
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Τέλος, στο Σχήμα 2.15 παρουσιάζεται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης όλων των εργασίων, 
μετρούμενος από τη στιγμή υποβολής της πρώτης εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση της 
τελευταίας εργασίας. Η μετρική εξαρτάται άμεσα από την κατανομή των εργασιών στους 
διαθέσιμους πόρους, την καθυστέρηση στην ουρά τους καθώς και από το μέσο χρόνο 
εκτέλεσης μιας εργασίας. Παρατηρούμε ότι ο FETE εξασφαλίζει το μικρότερο συνολικό χρόνο 
εκτέλεσης των εργασιών για όλους τους ρυθμούς υποβολής εργασιών αφού παρέχει μικρότερη 
καθυστέρηση και καλύτερο μέσο χρόνο εκτέλεσης μέσω της αποδοτικότερης κατανομής των 
εργασιών στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους. 

 

2.8.4 Περίπτωση έκφρασης για την ιδιότητα Rank με δυναμική τιμή 

Στην δεύτερη περίπτωση αξιολόγησης χρησιμοποιούμε μια δυναμική έκφραση για την ιδιότητα 
Rank. Το κριτήριο ανάθεσης βασίζεται στον αριθμό των εργασιών που υπάρχουν σε κάθε 
υπολογιστικό πόρο και πιο συγκεκριμένα ευνοεί την επιλογή του υπολογιστικού πόρου που 
έχει τις λιγότερες εργασίες. Όπως στην προηγούμενη περίπτωση μετρήσεων η επιλογή αυτή 
επηρεάζει τις αποφάσεις μόνο των αλγορίθμων Max και Fuzzy Rank και όχι τα αποτελέσματα 
του FETE. Η επιλογή ενό ς κριτηρίου με δυναμική τιμή μας παρέχει τη δυνατότητα να 
αξιολογήσουμε την επίδραση που έχει στην λειτουργία των αλγορίθμων του gLite το γεγονός 
πως οι αλλαγές για τις δυναμικές παραμέτρους δεν είναι γνωστές σε πραγματικό χρόνο στο 
ISM (Σχήμα 2.7), άρα και στους αλγορίθμους.  

 

 
Σχήμα 2.16: Μέσος χρόνος εκτέλεσης μια εργασίας στο δίκτυο πλέγματος 

 

Το Σχήμα 2.16 δείχνει το μέσο χρόνο εκτέλεσης μιας εργασίας στο δίκτυο πλέγματος σαν 
συνάρτηση του ρυθμού υποβολής εργασιών. Παρατηρούμε ότι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης 
αυξάνεται με την αύξηση του ρυθμού, αφού σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε περισσότερες 
εργασίες να μοιράζονται τους περιορισμένους πόρους του δικτύου πλέγματος. Ωστόσο ο 
αλγόριθμος FETE με την ενσωμάτωση του μηχανισμού πληροφόρησης παρουσιάζει και σε 
αυτή την περίπτωση καλύτερη απόδοση σε σχέση με τους αλγορίθμους του gLite, αφού η 
αύξηση στο μέσο χρόνο εκτέλεσης που εξασφαλίζει είναι σχεδόν γραμμική. Οι άλλοι δύο 
αλγόριθμοι παρέχουν μεγαλύτερες τιμές για το μέσο χρόνο εκτέλεσης μιας εργασίας.  



46 
 

Αυτό ίσως είναι αναμενόμενο για τον Fuzzy που αναθέτει με στοχαστικό τρόπο τις εργασίες σε 
υπολογιστικούς πόρους οι οποίοι ορισμένες φορές μπορεί να μην βελτιστοποιούν το κριτήριο 
επιλογής. Αντίθετα, για τον Max περιμέναμε καλύτερη απόδοση με βάση το χρησιμοποιούμενο 
κριτήριο για την επιλογή των υπολογιστικών πόρων. Τέλος, επειδή ο Fuzzy αποφασίζει τυχαία 
για τον υπολογιστικό πόρο που θα εκτελεστεί μια εργασία παρατηρούμε ορισμένες μικρές 
αποκλίσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα του Max. 

Για την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούμε να εξετάσουμε την κατανομή των 
εργασιών στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους (CΕs). Στο Σχήμα 2.17, Σχήμα 2.18 και 
Σχήμα 2.19 παρουσιάζουμε το ποσοστό των εργασιών σε κάθε πόρο αντίστοιχα για τους 
αλγορίθμους FETE, Max και Fuzzy. 

Για την περίπτωση του FETE παρατηρούμε ότι εξασφαλίζει σχεδόν σταθέρα ποσοστά 
ανάθεσης σε όλους τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους ανεξάρτητα από τον ρυθμό 
υποβολής εργασιών. Όπως έχουμε αναλύσει προηγουμένως (Κεφάλαιο 2.8.4) ο αλγόριθμος 
μέσω της ανάθεσης των εργασιών με βάση τον υπολογισμό του δίκαιου χρόνου εκτέλεσης 
εξασφαλίζει ανεξαρτήτως του ρυθμού υποβολής την εκτέλεση σε κάθε υπολογιστικό πόρο ενός 
ποσοστού εργασιών ανάλογα με την υπολογιστική του χωρητικότητα. Για τους αλγορίθμους 
του gLite (Σχήμα 2.18 και Σχήμα 2.19), σε αντίθεση με την περίπτωση της στατικής έκφρασης 
για την ιδιότητα Rank, περιμένουμε πλέον η ανάθεση να γίνεται στον υπολογιστικό πόρο με τις 
λιγότερες εργασίες. Ωστόσο, οι κατανομές δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν μια τέτοια ανάθεση. 

Οι αλγόριθμοι του gLite προκειμένου να προσδιορίσουν τον υπολογιστικό πόρο με τις 
λιγότερες εργασίες, χρησιμοποιούν δεδομένα για την κατάσταση των πόρων μέσω του 
λειτουργικού τμήματος ISM. Όμως, οι πληροφορίες του ISM ανανεώνεται σε συγκεκριμένα 
διαστήματα, διάρκειας ορισμένων λεπτών, από την υπηρεσία πληροφορήσης (Site-BII) του 
gLite, η οποία με τη σειρά της ενημερώνεται περιοδικά από τις τοπικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης των κόμβων (GRIS). Οι τελευταίοι λαμβάνουν τις πληροφορίες για την 
τρέχουσα κατάσταση και τα χαρακτηριστκά των υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων σε 
σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Έτσι, για όσο χρονικό διάστημα δεν ανανεώνονται οι 
πληροφορίες του ISM ο Max θεωρεί, ανεξάρτητα από την πραγματική κατάσταση, πως 
κάποιος συγκεκριμένος υπολογιστικός πόρος διαθέτει τις λιγότερες εργασίες, με συνέπεια να 
του αναθέτει συνεχώς νέες εργασίες. Επομένως, μπορεί να έχουμε καταιγισμοούς εργασιών σε 
συγκεκριμένους υπολογιστικούς πόρους, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από τη χρονική 
διάρκεια μεταξύ των ενημερώσεων του ISM και το ρυθμό υποβολής εργασιών. 

Για αυτό το λόγο ο αλγόριθμος Max αναθέτει πάντα τις περισσότερες εργασίες στο τρίτο CE, 
που είναι το πιο ισχυρό και αρχικά άδειο, ενώ ανάλογα με το ρυθμό υποβολής εργασιών 
υπάρχουν περιπτώσεις που το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκτελούνται στο τρίτο CE ή 
περιπτώσεις καλύτερης κατανομής στα διαθέσιμα CEs. Για παράδειγμα, για ρυθμό 10 jobs/min 
παρατηρούμε ότι περίπου 70% των εργασιών έχουν ανατεθεί στο τρίτο CE με αποτέλεσμα μια 
σημαντική αύξηση για το μέσο χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με τον FETE. Αντίθετα, για ρυθμό 
υποβολής 20 jobs/min διαπιστώσαμε, από ανάλυση των δεδομένων, ότι υπήρχε μεγαλύτερη 
ομαλότητα στην υποβολή, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πληροφορίες από περισσότερα 
διαστήματα ανανέωσης του ISM.  Έτσι, έχουμε μια καλύτερη κατανομή των εργασιών με το 
μέσο χρόνο εκτέλεσης να πλησιάζει στην απόδοση του FETE για τον ίδιο ρυθμό. Ο Fuzzy 
γενικά ακολουθεί την απόδοση του Max, με το στοχαστικό τρόπο επιλογής του καλύτερου 
πόρου ορισμένες φορές να μειώνει (10 jobs/min) το πρόβλημα της ακρίβειας των πληροφοριών 
του ISM ενώ άλλες να ενισχύει (20 jobs/min) τον υποτιθέμενο καλύτερο πόρο. 
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Σχήμα 2.17: Ποσοστό των εργασιών σε κάθε CE χρησιμοποιώντας τον FETE με δυναμικό κριτήριο ανάθεσης 

 

 

Σχήμα 2.18: Ποσοστό των εργασιών σε κάθε CE  χρησιμοποιώντας τον Max με δυναμικό κριτήριο ανάθεσης 

 

 

Σχήμα 2.19: Ποσοστό των εργασιών σε κάθε CE χρησιμοποιώντας τον Fuzzy με δυναμικό κριτήριο ανάθεσης 
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Στο Σχήμα 2.20 παρουσιάζουμε το μέσο χρόνο παραμονής μιας εργασίας στην τοπική ουρά 
που διαθέτει ο κάθε υπολογιστικός πόρος περιμένοντας να εξυπηρετηθεί ενώ στο Σχήμα 2.21.  
παρουσιάζουμε τον αντίστοιχο μέγιστο χρόνο παραμονής. Τα αποτελέσματα για αυτούς τους 
χρόνους σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την κατανομή των εργασιών στα διαθέσιμα CEs 
καθώς και στην υπολογιστική τους χωρητικότητα.  

Γενικά, παρατηρούμε ότι για το μέσο χρόνο παραμονής στην ουρά υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των αλγορίθμων μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουμε μεγάλο ποσοστό 
εργασιών σε όλα τα διαθέσιμα CEs. Για παράδειγμα, στο ρυθμό 10 jobs/min υπάρχει μεγάλη 
διαφορά του Max σε σχέση με τους άλλους λόγω της κατανομή εργασιών, όπου στο ένα CE 
είχαμε τη συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών. Έτσι, αυτές οι εργασίες αναμένουν πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να εκτελεστούν. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση του 
μέγιστου χρόνο αναμονής στην ουρα (Σχήμα 2.21),  που εξαρτάται από τον αριθμό των 
εργασιών που περιμένουν να εκτελεστούν σε κάποιο υπολογιστικό πόρο. 

 

 

Σχήμα 2.20: Μέσος χρόνος παραμονής μιας εργασίες στην τοπική ουρά κάποιου υπολογιστικού πόρου 

 

 

Σχήμα 2.21: Μέγιστος χρόνος παραμονής μιας εργασίες στην τοπική ουρά κάποιου CE 
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2.8.5 Μηχανισμός εικονικών Worker Node 

Ακόµα, πραγµατοποιήσαµε πειράµατα για την αξιολόγηση της απόδοσης του αλγορίθμου 
FETE σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του µηχανισµού των εικονικών Worker Nodes (WN). 
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης παρατηρήσαµε ότι όταν ο αριθµός των εικονικών WN που 
µπορεί να δηµιουργηθεί σε κάθε πόρο είναι απεριόριστος, τότε στην περίπτωση που πολλές 
εργασίες ανατίθενται σε έναν πόρο, να δηµιουργούνται αντίστοιχα πολύ εικονικοί WN. Αυτοί 
οι εικονικοί WN χρησιµοποιούν ένα µικρό ποσοστό της υπολογιστικής χωρητικότητας των 
φυσικών πόρων για τη βασική λειτουργία τους (δηλαδή ακόµα και αν δεν εκτελούν κάποια 
εργασία) µε αποτέλεσµα να τους επιβαρύνουν, ειδικά όταν υπάρχουν πολύ εικονικά WN.  

Για αυτό το λόγο πραγµατοποιήσαµε πειράµατα µεταβάλλοντας το µέγιστο επιτρεπτό αριθµό 
εικονικών WN που µπορούν να δηµιουργηθούν σε κάθε πόρο. ΄Ετσι, αν σε έναν υπολογιστικό 
πόρο ανατεθούν περισσότερες εργασίες από το µέγιστο επιτρεπτό αριθµό, τότε δεν 
δηµιουργούνται άλλοι εικονικοί WN αλλά οι νέες εργασίες ανατίθενται σε κάποιους από τους 
υπάρχοντες. Από τα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε παρατηρήσαµε ότι η µέση 
καθυστέρηση των εργασιών στις ουρές των πόρων µειώνεται (Σχήμα 2.22) σαν συνάρτηση του 
µέγιστου αριθµού των επιτρεπτών εικονικών WN σε κάθε πόρο. Αυτό είναι λογικό, µιας και 
λιγότερες εργασίες περιµένουν πλέον στις ουρές των πόρων ενώ ανατίθενται άµεσα (µε την 
άφιξη τους στον πόρο) σε κάποιο διαθέσιµο εικονικό WN. Ακόμη παρατηρήσαµε ότι ο µέσος 
χρόνος εκτέλεσης των εργασιών δεν µειώνεται καθόλου, αλλά µάλιστα αυξάνεται λίγο. Αυτό 
συµβαίνει αφού σε κάθε περίπτωση (µε ή χωρίς τη χρήση του µηχανισµού των εικονικών WN) 
ο ίδιος αριθµός εργασιών χρησιµοποιεί για την εκτέλεση του την ίδια ποσότητα υπολογιστικής 
χωρητικότητας (αυτής του δικτύου πλέγµατος), έτσι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια µείωση 
του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών. Αυτό που πετυχαίνει ο µηχανισµός των εικονικών WN 
που υλοποιήσαµε είναι ουσιαστικά η αλλαγή του τρόπου χρήσης των διαθέσιµων 
υπολογιστικών πόρων από τις εργασίες.  

 

 
Σχήμα 2.22: Ο µέσος χρόνος που µία εργασία παραµένει στην ουρά ενός πόρου για τον FETE σε συνδυασµό µε 

το µηχανισµό εικονικών Worker Nodes (WN), σαν συνάρτηση του µέγιστου επιτρεπτού αριθµού εικονικών 
WNs σε κάθε πόρο και για ρυθµό υποβολής εργασιών ίσο µε 15 εργασίες ανά δευτερόλεπτο.  

 

Επιπλέον, ο µηχανισµός µε τις κατάλληλες επεκτάσεις έχει και άλλες δυνατότητες, όπως η 
ανάθεση διαφορετικού ποσοστού υπολογιστικής χωρητικότητας σε κάθε εικονικό WN, η 
διακοπή µίας εργασίας που εκτελείται και εκτέλεση αντί αυτής µίας εργασίας µε υψηλότερη 
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προτεραιότητα κ.α. Οι δυνατότητες αυτές δεν εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης 
µιας και δεν συµβάδιζαν πλήρως µε τη λογική του FETE αλγορίθµου χρονοπρογραµµατισµού 
που εξετάζαµε. Παράλληλα, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η µικρή αύξηση του χρόνου 
εκτέλεσης των εργασιών που παρατηρήσαµε, οφείλεται στο ότι οι χρησιµοποιούµενες 
εικονικές µηχανές επιβαρύνουν ελαφρώς τους πόρους ακόµα και για τη βασική λειτουργία 
τους.  

 

2.9 Συμπεράσματα 

Οι αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού οι οποίοι προτείνονται για τα δίκτυα πλέγµατος, 
υλοποιούνται και αξιολογούνται συνήθως σε περιβάλλοντα προσοµοίωσης τα οποία κρύβουν 
πολλές φορές σηµαντικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συγκεκριμένων υποδομών. Επιπλέον, βασίζονται σε μια σειρά από υποθέσεις  που δεν µπορούν 
να εφαρµοστούν σε πραγµατικά συστήµατα. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής 
περιγράφουμε τα βήματα που ακολουθήσαμε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε καθώς και τις 
λύσεις που προτείναμε προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποίησουμε και να αξιολογήσουμε 
ένα αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού εργασιών, που αρχικά είχε εξεταστεί σε ένα 
περιβάλλον προσομοίωσης, στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite.  

Εστιάσαμε στην περίπτωση του Fair Execution Time Estimation (FETE), ενός αλγορίθμου 
χρονοπρογραμματισμού που αναθέτει με δίκαιο τρόπο τους διαθέσιμους υπολογιστικούς 
πόρους στις εργασίες που υποβάλουν οι χρήστες. Κατά την υλοποίηση του αλγορίθμου στο 
gLite, παρατηρήσαμε ότι η εγκυρότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από το 
χρονοπρογραμματιστή για τις αποφάσεις ανάθεσης των εργασιών  επηρεάζουν σε σημαντικό 
βαθμό την απόδοση. Προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των πληροφοριών προτείναμε και 
αναπτύξαμε έναν εσωτερικό μηχανισμό εσωτερικής πληροφόρησης που λειτουργεί σε 
συνδυασμό με τους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού του gLite. 

Επίσης, η υπολογιστική χωρητικότητα ένος πόρου στο δίκτυο πλέγματος δεν μπορεί να 
διαμοιραστεί ταυτόχρονα μεταξύ των διαφορετικών χρηστών ή εργασιών, γεγονός που καθιστά 
δύσκολη την παροχή  πραγματικής δικαιοσύνης σχετικά με την πρόβαση στους διαθέσιμους 
υπολογιστικούς πόρους. Για το λόγο αυτό μελετήσαμε την ενσωμάτωση ενός νέου μηχανισμού 
στο ενδιάμεσο λογισμικό που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα τεχνολογίας εικονικόποιησης. 
Υλοποιήσαμε τον αλγόριθμο, τις επεκτάσεις τους καθώς και τους προτεινόμενους μηχανισμούς 
στο gLite και στην συνέχεια αξιολογήσαμε πειραματική την λειτουργία και την αποδόση τους. 

Η µελέτη µας δείχνει ότι µε απλές αλλαγές στους µηχανισµούς διαχείρισης εργασιών του gLite 
µπορεί να επιτευχθούν σηµαντικές βελτιώσεις απόδοσης. Ο FETE εξασφαλίζει καλύτερη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων σε σχέση με τους αλγορίθμους του gLite. 
Στο νέο αλγόριθμο το κριτήριο επιλογής του καλύτερου διαθέσιμου υπολογιστικού πόρου για 
την ανάθεση μιας εργασίας έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εργασιών να εκτελούνται 
στους υπολογιστικούς πόρους με τις μεγαλύτερες δυνατότητες αλλά παράλληλα πάντα ένα 
σημαντικό ποσοστό εργασιών να πηγαίνει και στους πόρους που έχουν περιορισμένες 
δυνατότητες. Επίσης, επιβεβαιώσαμε ότι η χρήση της τεχνολογίας εικονικοποίησης μπορεί να 
είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε τέτοια συστήματα, αφού για παράδειγμα μπορεί να μας 
εξασφαλίσει ένα πιο ευέλικτο διαμοιρασμό των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων. 
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3. Συνδυασμένη Μεταφορά Εικονικών Μηχανών σε 
Υπολογιστιστικές Υποδομές 

 

3.1 Γενικά 

Μία από τις βασικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση και εξισσορόπηση 
της χρησιμοποίησης των πόρων σε κατανεμημένα υπολογιστικά περιβάλλοντα (clusters, δίκτυα 
πλέγματος και κέντρα δεδομένων) είναι η μετακίνηση των διεργασιών, εργασιών και σχετικά 
πρόσφατα των εικονικών μηχανών. Η μετακίνηση αποτελεί μια διαδικασία διαχείρισης των 
πόρων που πραγματοποιείται μετά την αρχική φάση χρονοπρογραμματισμού, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποδοτικότερα η  δυναμικότητα των συγκεκριμένων υπολογιστικών υποδομών. 
Ο σκοπός των εκτελούμενων μετακινήσεων είναι ο αποτελεσματικότερος χειρισμός των 
διεργασιών, εργασιών ή εικονικών μηχανών που απαιτούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους με μεγαλύτερη χωρητικότητα από 
εκείνη που έχει "συμφωνηθεί" κατά τη διάρκεια του αρχικού χρονοπρογραμματισμού ή από τη 
συνολικά διαθέσιμη. Επιπλέον, η διαδικασία της μεταφοράς και κυρίως στην περίπτωση των 
εικονικών μηχανών μπορεί να εκτελείται στατικά από τους διαχειριστές κατά την διάρκεια 
αναβαθμίσεων υλικού ή λογισμικού. Γενικότερα, η μετακίνηση διεργασιών και εικονικών 
μηχανών αποτελεί μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από διαφορετικές διαβαθμίσεις, με την 
πρώτη συνήθως να εφαρμόζεται μεταξύ επεξεργαστών που βρίσκονται στα ίδια φυσικά 
συστήματα ενώ η δεύτερη μεταξύ πόρων που ανήκουν σε διαφορετικά συστήματα της 
υπολογιστικής υποδομής. 

Οι εικονικές μηχανές επικοινωνούν μέσω μόνιμων ή ad-hoc συνδέσεων, ανταλλάσοντας 
δεδομένα. Συχνά, ο χρόνος για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων είναι συγκρίσιμος ή  ακόμη 
μπορεί και να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τον υπολογισμό τους. Παρόλο που οι 
διαθέσιμοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, τα μεγέθη των 
δεδομένων που πρέπει να ανταλλάσσονται αυξάνονται επίσης με παρό μοιο  ρυθμό , ενώ 
επιπλέον υπάρχει πάντα ένα κατώτερο όριο για την συνολική καθυστέρηση που οφείλεται στην 
καθυστέρηση διάδοσης. Συνεπώς, η επικοινωνία αποτελεί μια βασική παράμετρο κατά την 
διαδικασία απόφασης για την μετακίνηση κάποιας εικονικής μηχανής. Ένα αλλό ζήτημα που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις συγκεκριμένες διαχειριστικές αποφάσεις αφορά τη διακοπή 
σύνδεσης για τις μεταφόρεμενες εικονικές μηχανές,  η ο πο ία θα πρέπει να απο φεύγεται ή να 
αναβάλλεται για χρονικές περιόδους κατά τις οποίες δεν υπάρχει κάποια μεταφορά δεδομένων. 
Επίσης, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες δικτύωσης, ο τερματισμός κάποιας 
σύνδεσης και η μετέπειτα αποκαταστασή της μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αυξήση των 
καθυστερήσεων επικοινωνίας οδηγώντας σε αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

Η ευρεία αποδοχή των τεχνολογιών εικονικοποίησης σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση 
υπολογιστικών υποδομών που βασίζονται σε αυτές,  έχουν ως αποτέλεσμα το ζήτημα της 
αποδοτικής μεταφοράς εικονικών μηχανών να θεωρείται πολύ σημαντικό θέμα. Μια εικονική 
μηχανή διατηρεί συνήθως ένα ποσοστό της υπολογιστικής χωρητικότητας του φυσικού 
μηχανήματος που εκτελείται, ενώ με την εμφάνιση των επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ορισμένους από τους διαθέσιμους πυρήνες. Σε 
γενικές γραμμές, οι εικονικές μηχανές μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ φυσικών πόρων που 
βρίσκονται είτε στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN) είτε σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 
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διασυνδέονται μέσω ένος δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Το WAN περιβάλλον μπορεί να 
αντιστοιχεί σε κάποια υποδομή δικτύου πλέγματος ή υποδομές Υπολογιστικού Νέφους που για 
την παροχή των υπηρεσιών τους χρησιμοποιούν διάφορα διασυνδεδεμένα κέντρα δεδομένων, 
ενώ το LAN περιβάλλον αντιστοιχεί στην περίπτωση ενός κέντρου δεδομένων. 

Οι μεταφορές εικονικών μηχανών μπορούν να πραγματοποιούνται είτε offline είτε online. Στην 
πρώτη περίπτωση, η λειτουργία της εικο νικής μηχανής έχει διακο πεί κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η πλήρης κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης της CPU, του περιεχομένου της μνήμης και του δίσκου) μιας εικονικής μηχανής 
που βρίσκεται σε λειτουργία μεταφέρεται από ένα φυσικό μηχάνημα σε κάποιο άλλο μόνο με 
κάποια έλαχιστη διακοπή της λειτουργίας. Είναι προφανές ότι η περίπωση της μετακίνησης 
εικονικών μηχανών εν λειτουργία είναι αρκετά δύσκολη από την άποψη των μηχανισμών που 
απαιτούνται για την ομαλή πραγματοποίηση, λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις 
διαδιακασίες μεταφοράς των περιεχομένων της πλήρης κατάστασης και των δικτυακών 
συνδέσεων που διατηρεί κάθε εικονική μηχανή.  

Το ζήτημα της μεταφοράς εικονικών μηχανών περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους 
προβλήματα που σχετίζονται με θέματα όπως: 

(i) πότε θα πρέπει να αρχίσει η μετακίνηση των εικονικών μηχανών 

(ii) ποιές εικονικές μηχανές θα πρέπει να μετακινηθούν  

(iii) σε ποιά φυσική μηχανή θα πρέπει να μετακινηθεί η κάθε εικονική μηχανή  

(iv) πώς πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διακοπές στις  
παρεχόμενες υπηρεσίες  

 
Συνήθως , οι σχετικές εργασίες εξετάζουν είτε από κοινού τα ζητήματα  (i), (ii), (iii) είτε το (iv) 
ως αυτόνομο πρόβλημα, ενώ ελάχιστες εξετάζουν όλα τα παραπάνω προβλήματα μαζί. Επίσης, 
υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παραμέτρων (τοπολογία, τεχνολογίες δικτύων, κατανάλωση 
ενέργειας) που επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τα συγκεκριμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, 
η ύπαρξη μιας γρήγορης δικτυακής σύνδεσης μεταξύ των φυσικών μηχανών πηγής και 
προορισμού είναι απαραίτητη για να ελαχιστοποιηθεί η διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Επιπλέον, η ενέργεια αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει τη 
μεταφορά κάποιων εικονικών μηχανών, ώστε να ελευθερωθούν και να απενεργοποιηθούν 
φυσικές μηχανές που υποχρησιμοποιούνται ή μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που 
σχετίζονται με την επιλογή κάποιου φυσικού μηχανήματος. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία που ονομάζουμε «εικονικές υπολογιστικές 
υποδομές που λαμβάνουν υπόψη την επικοινωνία των εικονικών μηχανών» (Communication-
aware Virtual Infrastructures - COMAVI), με σκοπό την ταυτόχρονη μεταφορά πολλαπλών 
εικονικών μηχανών σε σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 
προσπαθεί να καταγράψει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των εικονικών μηχανών που 
επικοινωνούν, προκειμένου να επιτύχει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υπολογιστικών 
και δικτυακών πόρων. Αποτελεί ένα γενικό πλαίσια που επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών 
κριτηρίων βελτιστοποίησης, παρέχοντας τη δυνατότητα να οριστούν αλγόριθμοι άμεσα 
προσαρμόσιμοι στις ανάγκες συγκεκριμένων υποδομών. Υποθέτουμε ότι η διαδικασία 
μετακίνησης των εικονικών μηχανών εκτελείται σε περιοδικά διαστήματα με τους διαθέσιμους 
αλγορίθμους να επιλέγουν τόσο τις εικονικές μηχανές που πρέπει να μετακινηθούν όσο και 
τους πόρους προορισμού. Έτσι, αντιμετωπίζονται τα επιμέρους προβλήματα (ii) και (iii).  
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Ειδικότερα, το COMAVI βασίζεται στην προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων για την επιλογή 
των εικονικών μηχανών που θα μετακινηθούν, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικά κριτήρια επιλογής. Οι εικονικές μηχανές που είναι υποψήφιες για μεταφορά είναι 
όσες παραβιάζουν περιορισμούς είτε υπολογιστικούς (απαιτώντας περισσότερη υπολογιστική 
χωρητικότητα από τη διαθέσιμη) είτε επικοινωνιακούς (χρειάζονται   περισσότερο εύρος ζώνης, 
μήκη κύματος, κλπ, από τα διαθέσιμα). Για κάθε πρόβλημα έλλειψης πόρων μπορεί να 
υπάρχουν διαφορετικές επιλογές εικονικών μηχανών η μετακίνηση των οποίων είτε 
μεμονωμένα είτε ως ομάδες μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
συγκεκριμένου ζητήματος. Η προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων προσδιορίζει ένα σύνολο 
λύσεων (ομάδες υποψηφίων εικονικών μηχανών για μετακίνηση), που είναι Pareto βέλτιστες σε 
σχέση με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη. Στη συνέχεια, διάφορες πολιτικές 
βελτιστοποίησης μπορεί να εφαρμοστούν ώστε τελικά να επιλεγεί κάποια από αυτές. 

Ακόμη, η μεθοδολογία επιλέγει τους πόρους που θα φιλοξενήσουν τις μετακινούμενες 
εικονικές μηχανές. Ομοίως, μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές ομάδες από υποψήφιους 
πόρους για τη μεταφορά των εικοινικών μηχανών. Το COMAVI λαμβάνει υπόψη τον τρόπο 
που η μεταφορά των εικονικών μηχανών επηρεάζει τις λογικές (ή εικονικές) τοπολογίες που 
σχηματίζονται από την επικοινωνία τους, κατά τρόπο παρόμοιο με το πρόβλημα 
αναδιάρθρωσης εικονικών τοπολογιών (Virtual Topology Reconfiguration - VTR) που 
εμφανίζεται σε διάφορα προβλήματα λειτουργίας δικτύων όπως π.χ. στα οπτικά δίκτυα [26]. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εικονικές μηχανές που φιλοξενούνται σε διάφορους φυσικούς πόρους, οι 
οποίοι αντιστοιχούν στους κόμβους της δικτυακής τοπολογίας, μπορούν να ανταλλάσσουν 
μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Έτσι η μεταφορά των συγκεκριμένων εικονικών μηχανών θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση της σχετικής λογικής τοπολογίας του δικτύου, αφού 
νέες συνδέσεις μεταξύ των κόμβων πρέπει να εγκατασταθούν ενώ ίσως ορισμένες από τις  
υπάρχουσες θα πρέπει να τερματιστούν. Λόγω των μεταβολών της λογικής τοπολογίας μπορεί 
να προκύψουν σημαντικές διακοπές στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επομένως, εξετάζοντας πως 
οι μεταφορές επηρεάζουν τις λογικές τοπολογίες μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων μειώνοντας παράλληλα τις αναδιαμορφώσεις για τους πόρους επικοινωνίας.  

Θεωρούμε δύο είδη λογικών τοπολογιών, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά μοντέλα σχετικά με 
τον τρόπο χρήσης των δικυτακών πόρων και τον ορισμό του κόστους επικοινωνίας: το 
“dedicated communication resource” όπου δικτυακοί πόροι αποκλειστικής χρήσης (π.χ. μέσω 
της χρήσης μεταγωγής κυκλώματος όπως οπτικά μονοπάτια) χρησιμοποιούνται για την 
επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών και το “shared communication resource” όπου οι 
δικτυακοί πόροι χρησιμοποιούνται από κοινού (π.χ. μέσω της χρήσης μεταγωγής πακέτων) από 
τις εικονικές μηχανές που έχουν τους ίδιους κόμβους πηγής και προορισμού. 

Με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία, παρουσιάζουμε αλγορίθμους που ευνοούν την 
ταυτόχρονη μετακίνηση πολλαπλών εικονικών μηχανών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά 
προβλήματα στους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι 
απόδοσης όπως η επίλυση του μέγιστου δυνατού αριθμού προβλημάτων (που προκύπτουν από 
την έλλειψη υπολογιστικών και δικτυακών πόρων) ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αριθμό 
των μεταφορών, την επιβάρυνση του δικτύου, τις απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις των λογικών 
τοπολογιών καθώς και τις αντίστοιχες διακοπές στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αξιολογήσαμε 
τους προτεινόμενους αλγορίθμους μέσω προσομοιώσεων χρησιμοποιώντας παραμέτρους που 
αντιστοιχούν σε ρεαλιστικά υπολογιστικά περιβάλλοντα όπως τα δίκτυα πλέγματος και τα 
κέντρα δεδομένων. Συγκεκριμένα, συγκρίνουμε την απόδοση των αλγορίθμων με ένα απλό 
ακολουθιακό αλγόριθμο που επιλέγει για μεταφορά μία προς μία τις εικονικές μηχανές που 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους. Η αξιολόγηση δείχνει ότι οι 
αλγόριθμοι είναι σε θέση να επιλύσουν τις περισσότερες περιπτώσεις προβλημάτων 
εξασφλίζοντας παράλληλα συνολικά λιγότερες μετακινήσεις εικονικών μηχανών και 
αναδιαρθρώσεις των λογικών τοπολογιών. 

 

3.2 Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

Η βασική ιδέα της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ο συνδυασμός της προσέγγισης 
πολλαπλών κριτηρίων, για τη μοντελοποίηση των κριτηρίων βελτιστοποίησης, με την έννοια 
των εικονικών τοπολογιών, για τη μοντελοποίηση της επικοινωνίας, προκειμένου να έχουμε 
μια γενική μεθοδολογία για τη συντονισμένη μεταφορά πολλαπλών εικονικών μηχανών σε 
υπολογιστικές υποδομές πλέγματος και κέντρα δεδομένων. Η προσέγγιση πολλαπλών 
κριτηρίων είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών παραμέτρων απόδοσης και κριτηρίων 
βελτιστοποίησης που είναι σημαντικά στις υποδομές. Επίσης, μια προσέγγιση που λαμβάνει 
υπόψη στις αποφάσεις την επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών είναι αναγκαία λόγω 
του μεγάλου αριθμού εφαρμογών που χαρακτηρίζονται από αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας 
και ανταλλαγής δεδομένων, οι οποίες δημιουργούν πολλαπλές ενεργές ροές δεδομένων τόσο 
εντός των υπολογιστικών υποδομών όσο και από και πρός αυτές [43]. 

Η προσέγγιση πολλαπλών κριτηριών χρησιμοποιείται ως μια μέθοδος για την επιλογή από κάθε 
φυσικό υπολογιστικό πόρο των εικονικών μηχανών που θα πρέπει να μετακινηθούν. 
Προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας απόφασης, μπορούμε για 
παράδειγμα να θεωρήσουμε την περίπτωση ενός κέντρου δεδομένων, όπου οι εξυπηρετητές 
είναι οργανωμένοι σε racks και τα racks σε pods, τα οποία φιλοξενούν συνήθως μεταξύ 250 
έως 1000 εξυπηρετητές  με τον κάθε ένα να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ανάλογα με το 
διαθέσιμο υλικό 20 ή περισσότερες εικονικές μηχανές. Η μεταφορά εικονικών μηχανών σε 
τέτοιες υποδομές γίνεται κυρίως για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την υποβάθμιση 
των επιδόσεων, την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης ή άλλα προβλήματα που μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μέσω της μετακίνησης μιας ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών. Η 
βελτιστοποίηση πολλαπλών κριτηρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των 
κατάλληλων εικονικών μηχανών, βελτιστοποιώντας δύο ή περισσότερα κριτήρια σύμφωνα με 
ορισμένους περιορισμούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος βελτιστοποίησης εφαρμόζεται σε 
διάφορους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών και της επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα 
στο πρόβλημα δρομολόγησης των δεδομένων [39][40]. Ωστόσο, στις περισσότερες 
περιπτώσεις  οδηγεί σε NP-πλήρη προβλήματα, εξαιτίας του εκθετικού πλήθους των Pareto 
βέλτιστων ή μη-κυριαρχούμενων λύσεων. Οι μη-κυριαρχούμενες λύσεις αντιστοιχούν σε 
περιπτώσεις λύσεων που δεν μπορούν να εξαλειφθούν μιας και χαρακτηρίζονται από την 
ιδιότητα ότι εάν μία λύση είναι καλύτερη από μια άλλη σε σχέση με ένα κριτήριο 
βελτιστοποίησης τότε είναι χειρότερη από την άλλη σε σχέση με κάποιο άλλο κριτήριο. Έτσι 
διάφορες ευρετικές και προσεγγιστικές λύσεις εφαρμόζονται για να μειωθεί το σύνολο των 
λύσεων που εξετάζει η μεθοδολογία, π.χ.  με βάση την εφαρμογή σχέσεων ψευδο-κυριαρχίας.  

Επιπλέον, κάνουμε χρήση των λογικών ή εικονικών τοπολογιών, οι οποίες ορίζονται από τα 
πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των εικονικών μηχανών, για την επιλογή των κόμβων 
προορισμού, όπου θα πρέπει να μετακινηθούν επιλεγμένες εικονικές μηχανές. Οι εφαρμογές 
που εκτελούνται στις υποδομές δημιουργούν ροές δεδομένων τόσο εσωτερικά όσο και από και  
προς τις υποδομές. Μέσω της έννοιας των λογικών τοπολογιών μπορούν να περιγραφούν 
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αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας των εικονικών μηχανών και των δικτυακών 
υποδομών που υποστηρίζουν τις υπολογιστικές υποδομές. Αυτές οι ροές επικοινωνίας, που 
τείνουν να αλλάζουν δυναμικά στο περιβάλλον ενός κέντρου δεδομένων, μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της υποδομής. Ειδικότερα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
μεταβλητότητας σχετικά με την καθυστέρηση και το εύρος ζώνης έχει αναφερθεί μεταξύ 
εικονικών πόρων που παρέχονται από δημόσιες υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους [42]. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών δεν προσφέρουν 
εγγυημένη πρόσβαση στους δικτυακούς πόρους των υποδομών [41]. Στην πραγματικότητα, οι 
εικονικοί πόροι ενός χρήστη μοιράζονται την ίδια δικτυακή υποδομή με τους πόρους άλλων 
χρηστών.Επομένωνς, η καθυστέρηση που υφίστανται και το εύρος ζώνης που επιτυγχάνεται 
κατά την επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών ενός χρήστη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από το φορτίο του δικτύου και την τοποθέτηση των εικονικών μηχανών εντός της υποδομής. 

Στην εργασία μας, θεωρούμε άμεσα διάφορα κριτήρια βελτιστοποίησης, μέσω της προσέγγισης 
πολλαπλών κριτηρίων, όπως οι υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις των εικονικών 
μηχανών και τα πρότυπα κυκλοφορίας που προκύπτουν από την επικοινωνία τους, ενώ άλλα 
κριτήρια, όπως η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του δικτύου λαμβάvονται υπόψη 
έμμεσα, μέσω της ελαχιστοποίησης των απαιτούμενων αναδιαρθρώσεων στις αντίστοιχες 
λογικές τοπολογίες που οφείλονται στις μεταφορές των εικονικών μηχανών. 

 

3.3 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 

Η τεχνολογία εικονικοποίησης, που συνήθως υλοποιείται μέσω ειδικού λογισμικού που 
ονομάζεται εικονικές μηχανές, επιτρέπει σε ολόκληρες "μηχανές" που τρέχουν μια ποικιλία 
λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού να αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο, να 
μετακινούνται πάνω από το δίκτυο και να εκτελούνται σε φυσικές μηχανές με εντελώς 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η εικονικοποίηση έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή ως ένα 
αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση της αξιοποίησης των πόρων και τη μείωση του κόστους 
ιδιοκτησίας. Διάφορες λύσεις για τη δυναμική διασύνδεση εικονικών μηχανών και τη 
δημιουργία εικονικών υποδομών μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων φυσικών πόρων έχουν 
εμφανιστεί είτε με τη μορφή υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα των υπηρεσιών Υπολογιστικού 
Νέφους (π.χ., Amazon Elastic Cloud Computing - EC2 [92], Rackspace [90]) είτε ως 
εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού για τη δημιουργία τέτοιων υποδομών (π.χ. , OpenStack 
[88] και Eucalyptus [89]). Αυτά τα περιβάλλοντα υποστηρίζονται από υποδομές κέντρων 
δεδομένων που χρησιμοποιούν ένα τοπικό δίκτυο (LAN) ενώ διάφορες επιμέρους υποδομές 
που βρίσκονται διασκορπισμένες διασυνδέονται μέσω ενός δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). 

Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής που υποστηρίζει μια τέτοια υπολογιστική υποδομή είναι συνήθως 
ένα οπτικό δίκτυο WDM ανάθεσης μήκους κύματος, όπου οι βασικοί πόροι είναι οι 
συνδέσεις/οπτικές ίνες και τα μήκη κύματος σε κάθε ίνα. Από την άλλη πλευρά, το δίκτυο 
επικοινωνίας σε ένα κέντρο δεδομένων συνήθως οργανώνεται με βάση μια πολυεπίπεδη 
δικτυακή ιεραρχία (Σχήμα 3.1). Τα racks χρησιμοποιούν top-of-rack (ΤοR) μεταγωγείς και τα 
pods έχουν ειδικούς μεταγωγείς που συνδέονται με τους μεταγωγείς συνάθροισης (access 
layer), οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με λίγους βασικούς μεταγωγείς (core layer) στο 
υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας. Έχει προταθεί ένας αριθμός από δικτυακές αρχιτεκτονικές 
για κέντρα δεδομένων όπως Fat-trees [34], VL2 [35] και άλλες. Για τη διασύνδεση των 
εξυπηρετητών μέσα σε ένα rack ή ένα pod (intra-communication) χρησιμοποιείται χαλκός, ενώ 
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η διασύνδεση μεταξύ racks ή pods  (inter-communication) συνήθως βασίζεται στη χρήση 
ηλεκτρικής μεταγωγής πακέτων (EPS). Επιπλέον, ορισμένες εργασίες προτείνουν τη χρήση 
ενός υβριδικού μοντέλου που αξιοποιεί την ηλεκτρική μεταγωγή πακέτων (EPS) και τη 
μεταγωγή οπτικών κυκλωμάτων (OCS) [36][37] για την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων 
racks ή pods. Η μεταγωγή οπτικών κυκλωμάτων είναι ιδανική για απαιτήσεις κυκλοφορίας που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια και υψηλές απαιτήσεις εύρους ζώνης αλλά έχει το 
βασικό περιορισμό του χρόνου που είναι αναγκαίος για τη μεταγωγή με συνέπεια να μην 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται από εκρηκτικότητα 
και σύντομη διάρκεια. Οι συγγραφείς στο [38] παρουσιάζουν ορισμένες από τις προκλήσεις για 
την ανάπτυξη παρόμοιων υβριδικών δικτύων σε κέντρα δεδομένων, εστιάζοντας στα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων ροών (συνδέσεων μεταξύ εικονικών μηχανών). 

 

 
Σχήμα 3.1: Το δίκτυο ενός κέντρου δεδομένων ακολουθεί συνήθως μια ιεραρχική οργάνωση αποτελούμενο 

από το επίπεδο συνάθροισης και το υψηλότερο βασικό επίπεδο 

Μια σειρά από εργασίες παρουσιάζουν μεθόδους που  επιτρέπουν τη διαφανή μετακίνηση 
εικονικών μηχανών μεταξύ επεξεργαστών σε ένα περιβάλλον LAN ή WAN [28][29][30][31]. 
Σε γενικές γραμμές, η μεταφορά εικονικών μηχανών σε ένα WAN αποτελεί μια δύσκολη και 
απαιτητική διαδικασία, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων του δικτύου και των διακοπών στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην πράξη οι μετακινήσεις εικονικών μηχανών είναι πολύ συχνότερες 
σε επίπεδο τοπικού δικτύου. Στο [30], οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια προσέγγιση για τη 
βελτιστοποιημένη μεταφορά εικονικών μηχανών εν λειτουργία σε δίκτυο ευρείας περιοχής, 
συνδυάζοντας στρατηγικές χρονοπρογραμματισμού και διατήρησης αντιγράφων. Προτείνουν 
την αντιγραφή μιας εικονικής μηχανής σε διαφορετικούς κόμβους της υποδομής, την επιλογή 
ενός αντιγράφου ως το βασικό και στη συνέχεια τη διάδοση των σταδιακών αλλαγών από το 
βασικό αντίγραφο σε όλα τα υπόλοιπα. Ακόμη, η μεταφορά εικονικών μηχανών υποστηρίζεται 
από τα εμπορικά προϊόντα διαχείρισης εικονικών μηχανών, όπως το VMWare. Για παράδειγμα, 
το VMotion της VMware επιτρέπει τη μετακίνηση κάποιας εικονικής μηχανής ενώ λειτουργεί 
σε κάποιο νέο φυσικό εξυπηρετητή ελαχιστοποιώντας το χρονικό διάστημα που η μηχανή είναι 
εκτός λειτουργίας και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας την πλήρη ακεραιότητα των συναλλαγών.  

Οι παραπάνω τεχνικές παρέχουν λύσεις για την πραγματοποίηση της μετακίνησης εικονικών 
μηχανών (υποπρόβλημα (iv) στο Κεφάλαιο 3.1), αλλά συνήθως δεν εξετάζουν αλγορίθμους για 
τη λήψη των σχετικών αποφάσεων (υποπροβλήματα (ii), (iii)). Οι συγγραφείς στο [33] 
προτείνουν μια στρατηγική μετακίνησης βασισμένη σε κυλιόμενα χρονικά παράθυρα 
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προκειμένου να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που θέτει μια στρατηγική μεταφοράς 
αποκλειστικά βασισμένη στον εντοπισμό διαφόρων γεγονότων, με τις μεταφορές να γίνονται 
κάθε φορά που η τρέχουσα κατάσταση του συστήματος δεν μπορεί να ικανοποιήσει ένα 
προσυμφωνημένο επίπεδο σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Προτείνουν μια 
μοντελοποίηση μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (Mixed Integer Linear 
Programming MILP) για μικρά δίκτυα αποτελούμενα από λίγες εικονικές μηχανές καθώς και 
μια ευρετική λύση για τη δημιουργία σχεδόν βέλτιστων αναδιατάξεων των εικονικών μηχανών 
στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη την επιβάρυνση του 
δικτύου που δημιουργείται από τις μετακινήσεις.  

Οι συγγραφείς στο [32] περιγράφουν ένα αλγόριθμο για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 
τοποθέτησης των εικονικών μηχανών στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους με σκοπό τη 
βελτίωση της κλιμάκωσης των δικτύων σε υποδομές κέντρων δεδομένων. Προτείνουν μια 
ανάθεση που λαμβάνει υπόψη την επικοινωνία σύμφωνα με την οποία εικονικές μηχανές με 
χρήση μεγάλου αμοιβαίου εύρος ζώνης ανατίθεται σε φυσικούς πόρους που βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση. Πιο συγκεκριμένα, ορίζουν το πρόβλημα Traffic-aware VM Placement 
Problem (TVMPP) στο οποίο παρέχονται ως είσοδος τα δεδομένα κυκλοφορίας μεταξύ των 
εικονικών μηχανών και το κόστος επικοινωνίας μεταξύ των φυσικών πόρων που διαφέρει για 
τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές δικτύωσης. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των συνολικών 
δεδομένων κυκλοφορίας που χειρίζεται κάθε μεταγωγέας μαζί με το αντίστοιχο κόστος 
επικοινωνίας. Επίσης, προτείνουν ένα ευρετικό αλγόριθμο για την αποτελεσματική επίλυση του 
TVMPP προβλήματος στην περίπτωση μεγάλων δικτύων. Στο [27], οι συγγραφείς προτείνουν 
μια υπολογιστικά αποδοτική μέθοδο για την ενσωμάτωση των εξαρτήσεων μεταξύ των 
εικονικών μηχανών και της υφιστάμενης δικτυακής τοπολογίας στις αποφάσεις για τη 
μετακίνηση των εικονικών μηχανών. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τις εξαρτήσεις 
επικοινωνίας μεταξύ των εικονικών μηχανών μιας εταιρικής εφαρμογής πολλαπλών επιπέδων, 
τη δικτυακή τοπολογία του κέντρου δεδομένων καθώς και τους περιορισμούς χωρητικότητας 
των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η δικτυακή κίνηση στο 
κέντρο δεδομένων, ικανοποιώντας παράλληλα όλους τους περιορισμούς σχετικά με τη 
λειτουργία των απαραίτητων εξυπηρετητών. 

Η έννοια των λογικών, ή εικονικών όπως επίσης αναφέρονται,  τοπολογιών οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στην εργασία μας απαντάται κυρίως στα WDM οπτικά δίκτυα ως ένα μέσο 
καταγραφής της δημιουργίας ή διαγραφής των οπτικών μονοπατιών μεταξύ των κόμβων πηγής 
και προορισμού, κάτω από δυναμικές συνθήκες κυκλοφορίας. Η λογική τοπολογία ενός WDM 
δικτύου περιλαμβάνει το σύνολο των πλήρως οπτικών συνδέσεων του δικτύου. Έχει μελετηθεί 
αναλυτικά σε διάφορες εργασίες [26][46][47][48] στον τομέα των οπτικών δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένων μεθόδων για την αναδιάρθωση των εικονικών τοπολογιών με βάση 
διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης. Οι αναδιαρθρώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται είτε 
στατικά με την εκτίμηση των μελλοντικών χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας είτε δυναμικά με 
ανάλυση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Συνήθως, γίνεται προσπάθεια να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος αναδιάρθρωσης (π.χ. απώλειες πακέτων, αριθμός πρόσθετων 
δικτυακών πόρων) ή να μεγιστοποηθούν τα πλεονεκτήματα (π.χ. αντιμετώπιση συμφώρησης). 
Οι λογικές τοπολογίες  χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες σχετικά με τη δρομολόγηση 
και ανάθεση μήκους κύματος, την τοποθέτηση αναγεννητών, καθώς και σε άλλα θέματα. 
Αξιοποιούμε την έννοια των λογικών τοπολογιών λόγω της ευρείας χρήσης της οπτικής 
τεχνολογίας στα δίκτυα κορμού, πρόσβασης καθώς και σε τοπικά δίκτυα για τη λειτουργία των 
κέντρων δεδομένων. 
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3.4 Ορισμός και Μοντελοποίηση Προβλήματος 

3.4.1 Ορισμός προβλήματος 

Θεωρούμε μια υπολογιστική υποδομή που λειτουργεί χρησιμοποιώντας είτε ένα δικτύο ευρείας 
περιοχής (WAN), όπως για παράδειγμα μια υποδομή πλέγματος ή διάφορα κέντρα δεδομένων 
που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, είτε την υποδομή στο εσωτερικό ενός 
κέντρου δεδομένων που βασίζεται στη χρήση ενός τοπικού δικτύου (LAN). Οι συγκεκριμένες 
υπολογιστικές υποδομές διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό τόσο στο πλήθος των φυσικών και 
εικονικών πόρων που διαθέτουν όσο και στα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών διασύνδεσης. 
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση ενός δικτύου πλέγματος έχουμε τη χρήση σχετικά λίγων 
αλλά υψηλού εύρους ζώνης συνδέσεων μεταξύ των κόμβων της υποδομής. Από την άλλη 
πλευρά, στα κέντρα δεδομένων υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από φυσικές μηχανές που 
φιλοξενούν αρκετές χιλιάδες εικονικές μηχανές. Αν και οι δικτυακοί πόροι έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά μεταξύ WAN και LAN (αριθμός και  είδος μεταγωγέων, τεχνολογίες δικτύου 
που χρησιμοποιούνται, διαθέσιμο εύρος ζώνης) αυτές οι διαφορές λαμβάνονται υπόψη έμμεσα 
στη μελέτη μας. Για παράδειγμα, με την ελαχιστοποίηση του αριθμού των μετακινήσεων 
χρησιμοποιούνται λιγότεροι δικτυακοί πόροι, ανεξάρτητα από το περιβάλλον λειτουργίας. 

Υποθέτουμε ότι υπάρχει κάποιος κεντρικός μηχανισμός που συλλέγει περιοδικά πληροφορίες 
σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τις απαιτήσεις κυκλοφορίας. Ο 
μηχανισμός επιπλέον εκτελεί τους αλγορίθμους της προτεινόμενης μεθοδολογίας και 
πραγματοποιεί τις αντίστοιχες μετακινήσες των εικονικών μηχανών. Ειδικότερα, ο κεντρικός 
μηχανισμός ελέγχου χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από την παρακολούθηση 
της υποδομής προκειμένου να προσδιορίσει τους κόμβους που είναι υπερφορτωμένοι, 
φιλοξενώντας εικονικές μηχανές που απαιτούν περισσότερη υπολογιστική χωρητικότητα από 
αυτή που υπάρχει διαθέσιμη. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τους αλγορίθμους που περιλαμβάνει 
το COMAVI επιλέγει ποιές από τις εικονικές μηχανές θα πρέπει να μετακινηθούν καθώς και σε 
ποιούς ακριβώς φυσικούς πόρους. 

 

3.4.2 Χρησιμοποιούμενοι παράμετροι και συμβολισμοί 

Θεωρούμε κάποιο υπολογιστικό κόμβο i  ο οποίος χαρακτηρίζεται από μέγιστη επεξεργαστική 
ισχύ Pi (μετρούμενη σε επεξεργαστικούς πυρήνες). Στην περίπτωση ενός περιβάλλοντος WAN, 
ένας κόμβος του δικτύου μπορεί στην πραγματικότητα να αντιστοιχεί σε κάποιο κόμβο της 
υποδομής πλέγματος ή σε ένα κέντρο δεδομένων, ενώ σε περιβάλλον LAN μπορεί να είναι μια 
ομάδα εξυπηρετητών ή κάποιο rack. Όταν μια εικονική μηχανή με απαιτήσεις για περισσότερη 
υπολογιστική χωρητικότητα από τη διαθέσιμη στο φυσικό πόρο που τη φιλοξενεί μπορεί να 
μετακινηθεί σε κάποιον άλλο πόρο στον ίδιο κόμβο, τότε θεωρούμε ότι  δεν έχουμε κάποιο 
πρόβλημα λόγω έλλειψης πόρων δεδομένου ότι η μετακίνηση μπορεί να γίνει με ελάχιστο 
κόστος σε σχέση με την περίπτωση που η εικονική μηχανή πρέπει να μετακινηθεί σε κάποιο 
διαφορετικό κόμβο της υποδομής. Για αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι κάθε κόμβος i 
χαρακτηρίζεται από τη συνολική υπολογιστική χωρητικότητα που παρέχουν οι εξυπηρετητές 
που περιέχει. Έτσι, κάθε εικονική μηχανή που χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική 
χωρητικότητα από τη διαθέσιμη πρέπει να μετακινηθεί σε κάποιον άλλο κόμβο της υποδομής.  
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Κάθε εικονική μηχανή (VM) n χαρακτηρίζεται από την απαιτούμενη υπολογιστική 
χωρητικότητα 𝑃𝑉𝑀𝑛. Το σύνολο των εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται στον ίδιο κόμβο με 
τις οποίες η εικονική μηχανή n διασυνδέεται προκειμένου να ανταλλάξουν δεδομένα 
συμβολίζεται με ( ) 1 2{ , ,...}in n in inI VM VM=  ενώ το σύνολο των εικονικών μηχανών που 

βρίσκονται σε διαφορετικούς κόμβους της υποδομής συμβολίζεται με 

( ) 1 2{ , ,...}out n out outI VM VM= .   Επιπλέον συμβολίζουμε με ( )in nI  και ( )out nI  αντιστοίχως το 

πλήθος των στοιχείων των συγκεκριμένων συνόλων. Οι ρυθμοί μετάδοσης των δεδομένων που 
ανταλλάσσονται μεταξύ της εικονικής μηχανής n και των εικο νικών μηχανών με τις ο πο ίες 
είναι διασυνδεδεμένη τους συμβολίζουμε με  1 2 | ( )|( ) { , ,..., }I nB n B B B= . Θεωρούμε ότι Sn είναι 

το μέγεθος των δεδομένων που μεταφέρονται κατά τη μετακίνηση της εικονικής μηχανής n. 
Ακόμη, οι ρυθμοί μετάδοσης Bi για την  i-οστή σύνδεση μπορούν επίσης να διαχωριστούν 
μεταξύ των εσωτερικών (Bi,in) και εξωτερικών (Bi,out) ροών. Με βάση τα παραπάνω, σε κάθε 
εικονική μηχανή n αντιστοιχεί ένα διάνυσμα κόστους Vn: 

𝑉𝑛 = �𝑃𝑉𝑀𝑛 ,∑ 𝐵𝑗𝑉𝑀𝑗 ∈ 𝐼(𝑛) , 𝑆𝑛, �𝐼𝑖𝑛(𝑛)�, |𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑛)| �       (3.1) 

το οποίο για την εικονική μηχανή n περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υπολογιστική 
χωρητικότητα 𝑃𝑉𝑀𝑛 καθώς και το συνολικό εύρος ζώνης ∑ BjVMj ∈ I(n)   που χρειάζεται. 

 

3.4.3 Μοντέλα επικοινωνίας 

Η έννοια της λογικής (εικονικής) τοπολογίας που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια είναι 
χρήσιμη κατά την επιλογή του κόμβου προορισμού για τις εικονικές μηχανές που πρέπει να 
μετακινηθούν από κάποιο συγκεκριμένο πόρο της υποδομής. Θεωρούμε διαφορετικούς 
ορισμούς για τις λογικές τοπολογίες με τον κάθε ένα να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό 
μοντέλο για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι πόροι του δικτύου: το μοντέλο “Dedicated 
Communication Resource (DCR)”, όπου δικτυακοί πόροι αποκλειστικής χρήσης (π.χ., οπτικά 
μονοπάτια) χρησιμοποιούνται μεταξύ των εικονικών μηχανών που επικοινωνούν και το 
μοντέλο “Shared Communication Resource (SCR)”, στο οποίο οι αντίστοιχοι πόροι του 
δικτύου διαμοιράζονται μεταξύ των εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται στους ίδιους 
κόμβους. Επιπλέον, μπορούμε να ορίσουμε ένα μοντέλο υβριδικής επικοινωνίας (Hybrid 
Communication Resource - HCR) όπου οι πόροι του δικτύου μεταξύ ορισμένων ζευγαριών 
πηγής και προορισμού είναι κοινοί, ενώ οι υπόλοιποι είναι αποκλειστικής χρήσης. Για 
παράδειγμα, το Σχήμα 3.2a παρουσιάζει μια δικτυακή τοπολογία (LAN ή WAN) όπου οι 
διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι περιέχουν ένα σύνολο από εικονικές μηχανές. 

Η λογική τοπολογία στο Σχήμα 3.2b αντιστοιχεί στο μοντέλο DCR, όπου υπάρχουν δικτυακοί 
πόροι αποκλειστικής χρήσης (π.χ., οπτικά μονοπάτια) για την επικοινωνία μεταξύ των 
εικονικών μηχανών. Οι εικονικοί κόμβοι αντιπροσωπεύουν φυσικούς κόμβους που φιλοξενούν 
εικονικές μηχανές, ενώ κάθε σύνδεσμος αντιστοιχεί σε μια σύνδεση μεταξύ των εικονικών 
μηχανών οι οποίες επικοινωνούν στους αντίστοιχους κόμβους. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, το 
κόστος επικοινωνίας μεταξύ δύο κόμβων είναι ανάλογο με τον αριθμό των ζευγαριών από 
εικονικές μηχανές που φιλοξενούνται και επικοινωνούν. 

 



60 
 

               

                                           (a)                                                                                          (b) 

 

 

                                                                                           (c) 

Σχήμα 3.2: (a) Μια φυσική τοπολογία υπολογιστικών πόρων που συνδέονται μέσω μονοπατιών πολλαπλών 
συνδέσμων και φιλοξενούν εικονικές μηχανές που επικοινωνούν μεταξύ τους, (b) λογική  (εικονική) τοπολογία 

σύμφωνα με το DCR μοντέλο,  όπου οι υπολογιστικοί πόροι αντιστοιχούν σε εικονικούς κόμβους και κάθε 
σύνδεση μεταξύ εικονικών μηχανών σε εικονικούς συνδέσμους, (c) λογική τοπολογία σύμφωνα με το SCR 
μοντέλο,  όπου οι υπολογιστικοί πόροι αντιστοιχούν σε εικονικούς κόμβους  ενώ κάθε εικονικός σύνδεσμος 

αντιστοιχεί στο σύνολο των συνδέσεων μεταξύ των εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται στους αντίστοιχους 
κόμβους 

 

Η λογική τοπολογία στο Σχήμα 3.2c αντιστοιχεί στο μοντέλο SCR, όπου το κόστος  
επικοινωνίας μεταξύ δύο κόμβων είναι σταθερό και ανεξάρτητο από τον αριθμό των εικονικών 
μηχανών που επικοινωνούν. Μια εικονική σύνδεση αντιστοιχεί στο σύνολο των συνδέσεων 
μεταξύ των εικονικών μηχανών που βρίσκονται στους αντίστοιχους κόμβους. Η συγκεκριμένη 
λογική τοπολογία αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η κίνηση που δημιουργείται από τις 
εικονικές μηχανές συναθροίζεται και οι πόροι του δικτύου (π.χ., οπτικά μονοπάτια) 
διαμοιράζονται μεταξύ των διαφόρων εικονικών μηχανών για την επικοινωνία τους. 

Το DCR μοντέλο αντιπροσωπεύει καλύτερα ένα σενάριο στο οποίο έχουμε ένα δίκτυο ευρείας 
περιοχής, όπου τεχνολογίες μεταγωγής κυκλώματος χρησιμοποιούνται μεταξύ των 
υπολογιστών και των εικονικών μηχανών που επικοινωνούν, με τις συγκεκριμένες συνδέσεις 
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να είναι συνήθως μεγάλης διάρκειας (long-lived). Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο SCR 
αντιπροσωπεύει καλύτερα τη δικτυακή υποδομή ενός τοπικού δικτύου, όπως αυτή ενός 
κέντρου δεδομένων, όπου συνήθως χρησιμοποιούνται τεχνολογίες μεταγωγής πακέτων και στις 
οποίες οι διαθέσιμοι πόροι του δικτύου κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων ροών 
επικοινωνίας. Το μοντέλο SCR μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την περίπτωση ό που 
διάφορες ροές κίνησης μεταξύ εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται σε διαφορετικές 
υπολογιστικές υποδομές συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο οπτικό μονοπάτι με τη χρήση 
τεχνολογιών πολυπλεξίας χρόνου ή συχνότητας. Επιπλέον, το μοντέλο HCR ταιρίαζει με το 
δικτυακό περιβάλλον των σύγχρονων κέντρων δεδομένων [36][37] όπου υπάρχει συνδυασμένη 
χρήση των EPS και OCS τεχνολογιών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχουμε σύντομης διάρκειας 
(short-lived) συνδέσεις πο υ χρησιμο πο ιούν και μο ιράζο νται τις EPS θύρες,  ενώ μεγάλης 
διάρκειας (long-lived) συνδέσεις αξιοποιούν τις OCS θύρες. Και πάλι, είναι πιθανό αυτές 
συνδέσεις μεγάλης διάρκειας να συναθροίζονται προκειμένου τελικά να έχουμε μια καλύτερη 
αξιοποίηση της χωρητικότητας των διαθέσιμων μηκών κύματος. 

 

3.5 Μεθοδολογία COMAVI και Αλγόριθμοι 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την προτεινόμενη μεθολογία COMAVI και τους αντίστοιχους 
αλγορίθμους. Διαφορετικοί αλγόριθμοι μπορούν επίσης να οριστούν μέσω της κατάλληλης 
τροποποίησης των κριτηρίων βελτιστοποίησης και των σχετικών συναρτήσεων κόστους. 

Η μεθοδολογία COMAVI βασίζεται στην ακόλουθη διαδικασία (Σχήμα 3.3), η οποία θα 
περιγραφεί λεπτομερώς στις ενότητες που ακολουθούν: 

• Βήμα-1: Προσδιορίζουμε σύνολα εικονικών μηχανών των οποίων μια πιθανή 
μετακίνηση σε κάποιον άλλο κόμβο θα μπορούσε να περιορίσει τα προβλήματα 
σχετικά με την έλλειψη των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων (capacity violations) 
στους διάφορους κόμβους. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της προσέγγισης 
πολλαπλών κριτηρίων μειώνουμε τον αριθμό των συγκεκριμένων συνόλων μέσω της 
επιλογής των Pareto βέλτιστων (μη κυριαρχούμενων). 

• Βήμα-2: Διάταξη των Pareto βέλτιστων συνόλων εικονικών μηχανών χρησιμοποιώντας 
κάποια πολιτική βελτιστοποίησης. 

• Βήμα-3: Για το πρώτο υποψήφιο σύνολο αποφασίζουμε σε ποιόν κόμβο θα πρέπει να 
μετακινηθούν οι εικονικές μηχανές που περιλαμβάνει. Μια σειρά από διαφορετικά 
σύνολα κόμβων προορισμού εξετάζονται για τη φιλοξενία των εικονικών μηχανών. 
Εάν δεν μπορούν να βρεθούν κόμβοι με τους κατάλληλους διαθέσιμους πόρους για τη 
μεταφορά των εικονικών μηχανών του επιλεγμένου συνόλου, τότε εξετάζουμε το  
δεύτερο καλύτερο συνόλο υποψηφίων προς μετακίνηση εικονικών μηχανών και 
επαναλαμβάνουμε τις λειτουργίες του συγκεκριμένου βήματος. 

• Βήμα-4: Για κάθε σύνολο κόμβων προορισμού, δημιουργούμε τις αντίστοιχες λογικές  
τοπολογίες και επιλέγουμε αυτή που βελτιστοποιεί ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο 
κριτήριο βελτιστοποίησης (π.χ., ελαχιστοποίηση του αριθμού των απαιτούμενων 
αναδιαρθρώσεων). 
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Η μεθοδολογία μας επιτρέπει να κάνουμε πολλές και διαφορετικές επιλογές, με βάση τις 
ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά από τον πάροχο των υπολογιστικών και επικοινωνιακών 
πόρων. Ειδικότερα, διαφορετικά κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο 
πολλαπλών κριτηρίων (Βήμα-1) και διαφορετικές πολιτικές βελτιστοποίησης μπορούν να 
εφαρμοστούν (Βήμα-2) για τον προσδιορισμό των εικονικών μηχανών που θα επιλεγούν για 
μετακίνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα έλλειψης των απαραίτητων πόρων.  
Επίσης, μια σειρά από διαφορετικά κριτήρια μπορούν να οριστούν για την επιλογή των κόμβων 
που θα μετακινηθούν οι επιλεγμένες εικονικές μηχανές (Βήμα-3), ενώ τέλος μπορούν να γίνουν 
διαφορετικές επιλογές για τις αντίστοιχες εικονικές τοπολογίες. 

Εστιάζουμε την προσοχή μας στα περιβάλλοντα WAN και LAN τα οποία υποστηρίζουν τις 
σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές. Η μεθοδολογία που προτείνουμε στοχεύει στην επίλυση 
του μέγιστου αριθμού προβλημάτων λόγω έλλειψης υπολογιστικής χωρητικότητας στους 
κόμβους της υποδομής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αριθμό των απαραίτητων, την 
προκαλούμενη επιβάρυνση του δικτύου, τις αναδιαρθώσεις των λογικών τοπολογιών καθώς και 
τις αντίστοιχες διακοπές στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Υποθέτουμε ότι οι αλγόριθμοι του 
COMAVI εκτελούνται περιοδικά, αν και μπορούν επίσης να εκτελούνται δυναμικά όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προκαθορισμένες συνθήκες. 

 

 
Σχήμα 3.3: Διάρθρωση μεθοδολογίας COMAVI 

1. Locate Violating VMs

candidate sets of violating VMs

3. Decide the destination 
nodes for the violating VMs

4. Select set of destination 
nodes

candidate sets of destination nodes for each 
VM in set i of violating VMs

2. Order the candidate sets

ordered candidate sets of violating VMs
1 2 5 6

i 1 2 5 6

i

j

i j
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3.5.1 Προσδιορισμός συνόλων υποψήφιων για μετακίνηση εικονικών μηχανών  

Κατά το πρώτο βήμα είναι αναγκαίο να προσδιορίσουμε το σύνολο των εικονικών μηχανών 
των οποίων η μετακίνηση θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των προβλημάτων σχετικά με 
την έλλειψη των υπολογιστικών πόρων που υπάρχουν σε κάθε κόμβο. Τις περισσότερες φορές 
υπάρχουν διάφορα τέτοια σύνολα υποψηφίων εικονικών μηχανών, δεδομένου ότι κάποιο 
πρόβλημα έλλειψης υπολογιστικών πόρων μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε μέσω της 
μετακίνησης μιας εικονικής μηχανής με υψηλές απαιτήσεις (π.χ., σχετικά με την απαιτούμενη 
υπολογιστική χωρητικότητα) ή πολλών με μικρότερες απαιτήσεις. Σε κάθε εικονική μηχανή 
αναθέτουμε το διάνυσμα κόστους της στη σχέσης (3.1) και μέσω της προσέγγισης πολλαπλών 
κριτηρίων υπολογίζουμε τα Pareto βέλτιστα σύνολα εικονικών μηχανών, δηλαδή, τα σύνολα 
που δεν μπορούν να εξαλειφθούν μέσω της αντικαταστασή τους με άλλες λύσεις οι οποίες 
βελτιώνουν ένα κριτήριο χωρίς παράλληλα να χειροτερεύουν κάποιο άλλο. 

Ειδικότερα, σε χρονικά διαστήματα διάρκειας Τ, ελέγχουμε την κατάσταση των φυσικών 
κόμβων και συνδέσεων προκειμένου να προσδιορίσουμε περιπτώσεις προβλημάτων λόγω 
έλλειψης των απαιτούμενων πόρων. Ένας κόμβος i αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης 
υπολογιστικής χωρητικότοτητας (μια «παραβίαση»), όταν οι εικονικές μηχανές που φιλοξενεί 
απαιτούν  συνολική υπολογιστική χωρητικότητα μεγαλύτερη από την υπολογιστική ικανότητα 
του κόμβου: 

� 𝑃𝑉𝑀𝑛 > 𝑃𝑖
𝑉𝑀𝑛 ∈ 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑖

 

Σε αυτή την περίπτωση, ο κόμβος i δεν μπορεί να εξασφαλίσει στις εικονικές μηχανές που 
φιλοξενεί την απαιτούμενη υπολογιστική χωρητικότητα. 

Στη συνέχεια, η μεθοδολογία προσπαθεί να προσδιορίσει τις εικονικές μηχανές των οποίων η 
μεταφορά μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των προβλημάτων σχετικά με την ανεπαρκή 
διαθέσιμη υπολογιστική χωρητικότητα. Σε αυτό το σημείο δεν μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε 
αν οι συγκεκριμένες μετακινήσεις δημιουργούν ή όχι νέα προβλήματα έλλειψης υπολογιστικής 
χωρητικότητας στους κόμβους που θα μετακινηθούν. Η διαδικασία εξετάζει κάθε κόμβο i που 
παρουσιάζει πρόβλημα και βρίσκει όλα τα πιθανά σύνολα εικονικών μηχανών, η απομάκρυνση 
των οποίων από τον κόμβο i  μπορεί τελικά να επιλύσει το πρό βλημα με την υπολογιστική 
χωρητικότητα του πόρου: 

 

𝐺𝑖 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐺𝑖,1 = �𝑉𝑀𝑖,1,1,𝑉𝑀𝑖,1,2,⋯�
𝐺𝑖,2 = �𝑉𝑀𝑖,2,1,𝑉𝑀𝑖,2,2,⋯�

⋮
𝐺𝑖,𝑘 = �𝑉𝑀𝑖,𝑘,1,𝑉𝑀𝑖,𝑘,2,⋯�⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

. 

Θα αναφερόμαστε στο Gi  ως το σύνολο των υποψηφίων εικονικών μηχανών προς μετακίνηση 
από τον κόμβο i. Για παράδειγμα, για το σύνολο των υποψηφίων εικονικών μηχανών για 
μετακίνηση Gi,1 ισχύει: 

� 𝑃𝑉𝑀𝑛
𝑉𝑀𝑛 ∈ 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑖

−  � 𝑃𝑉𝑀𝑗
𝑉𝑀𝑗 ∈ 𝐺𝑖,1

≤ 𝑃𝑖              (3.2) 
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Κάθε υποψήφιο προς μετακίνηση σύνολο εικονικών μηχανών χαρακτηρίζεται από ένα 
διάνυσμα πληροφοριών που προκύπτει από τα διανύσματα πληροφοριών των εικονικών 
μηχανών που το αποτελούν, σχέση (3.1), εφαρμόζοντας τους κατάλληλους τελεστές 
συσχέτισης. Για παράδειγμα, το διάνυσμα πληροφοριών για τις υποψήφιες εικονικές μηχανές 
στον κόμβο 1  𝐺𝑖,1 υπολογίζεται ως εξής: 

𝑉𝐺𝑖,1 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

∑ 𝑃𝑉𝑀𝑗𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,1 ,
∑ ∑𝐵(𝑗)𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,1 ,
∑ 𝑆𝑗𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,1 ,

∑ |𝐼𝑖𝑛(𝑗)|𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,1 ,
∑ |𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑗)|,𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,1

�𝐺𝑖,1� ⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

        (3.3) 

μέσω της άθροισης των αντίστοιχων παραμέτρων των διανυσμάτων πληροφορίας για τις 
εικονικές μηχανές. Επιπλέον, το 𝑉𝐺𝑖,1έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και το πλήθος �𝐺𝑖,1�  
των εικονικών μηχανών που περιλαμβάνει. 

Δεδομένου, ότι ο αριθμός των πιθανών συνόλων εικονικών μηχανών προς μετακίνηση, 
συνδυασμοί εικονικών μηχανών, αυξάνει εκθετικά με το ν αριθμό  των διαθέσιμων εικονικών 
πόρων σε ένα κόμβο, και μπορεί να είναι μέχρι και 2n (που αντιστοιχεί στην ακραία περίπτωση 
όπου όλες οι εικονικές μηχανές βρίσκονται μόνο σε ένα κόμβο), μπορεί να είναι δύσκολο να 
υπολογίσουμε το σύνολο Gi όλων των πιθανών συνόλων εικονικών μηχανών προς μετακίνηση 
για όλους τους κόμβους του δικτύου i.  Για να περιοριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, τα 
υποψήφια σύνολα μειώνονται με την εφαρμογή σχέσεων κυριαρχίας. Ένα πιθανό σύνολο προς 
μετακίνηση θεωρούμε ότι κυριαρχείται από κάποιο άλλο, όταν είναι κατώτερο προς αυτό σε 
σχέση με όλες τις παραμέτρους ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι το 
διάνυσμα πληροφοριών 𝑉𝐺𝑖,1 κυριαρχεί ως προς το διάνυσμα 𝑉𝐺𝑖,2, εάν το 𝑉𝐺𝑖,1 είναι καλύτερο 
από το 𝑉𝐺𝑖,2 σε σχέση με όλες τις παραμέτρους κόστους. Ο όρος «καλύτερος» ερμηνεύεται 
διαφορετικά ανάλογα με τις παραμέτρους ενδιαφέροντος. Για τις παραμέτρους που ορίζονται 
στη σχέση (3.1), το διάνυσμα πληροφοριών 𝑉𝐺𝑖,1 κυριαρχεί του διανύσματος 𝑉𝐺𝑖,2 όταν ισχύουν 
οι ακόλουθες συνθήκες:  

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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  (3.4) 

Όταν ισχύουν οι παραπάνω σχέσεις, το διάνυσμα πληροφοριών 𝑉𝐺𝑖,2   μπορεί να απορριφθεί από 
οποιαδήποτε περαιτέρω εξέταση, δεδομένου ότι το σύνολο των εικονικών μηχανών του 𝑉𝐺𝑖,2 
είναι υποδεέστερο ως προς την πιθανότητα μετακίνησης σε σχέση με τις εικονικές μηχανές του  
𝑉𝐺𝑖,1  για όλες τις σχετικές παραμέτρους: απαιτεί περισσότερους υπολογιστικούς και 
δικτυακούς πόρους, πράγμα που σημαίνει ότι η μετακίνηση των αντίστοιχων εικονικών 
μηχανών θα προκαλέσει μεγαλύτερο φορτίο στους νέους κόμβους και στους συνδέσμους του 
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δικτύου που θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία τους, το μέγεθος S των δεδομένων που 
μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης είναι μεγαλύτερο και περισσότερες διακοπές 
στις υπηρεσίες και συνδέσεις (σχετίζονται με τις παραμέτρους |𝐼𝑖𝑛|, |𝐼𝑜𝑢𝑡|, |𝐺|) θα συμβούν 
λόγω της μετακίνησης. Επομένως, οι εικονικές μηχανές που περιλαμβάνει το σύνολο 𝐺𝑖,2 
μπρούν να θεωρηθούν ως κατώτερο υποψήφιο σύνολο μετακίνησης από τις αντίστοιχες του 
συνόλου 𝐺𝑖,1 για οποιοδήποτε λογική συνάρτηση βελτιστοποίησης. Εάν ο αριθμός των 
υποψηφίων συνόλων μετακίνησης παραμένει μεγάλος ακό μα και μετά την εφαρμο γή των 
σχέσεων κυριαρχίας, είναι δυνατό να εφαρμοστεί μια λιγότερο αυστηρή σχέση κυριαρχίας 
προκειμένου να περιοριστούν  επιπλέον τα υποψήφια σύνολα μετακίνησης. Για παράδειγμα, με 
την αφαίρεση όλων συνόλων εικονικών μηχανών των οποίων ο συνολικός αριθμός διακοπών 
στις συνδέσεις είναι μεγαλύτερος από κάποιο προκαθορισμένο όριο.  

Η ίδια προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί για τα πιθανά προβλήματα στη διαθέσιμη 
χωρητικότητα των δικτυακών συνδέσμων (link violations). Σε αυτή την περίπτωση για κάθε 
σύνδεσμο που παρουσιάζει έλλειψη πόρων l, βρίσκουμε όλες τις εικονικές μηχανές των οποίων 
οι συνδέσεις έχουν προκαλέσει το πρόβλημα και προσθέτουμε τις συγκεκριμένες εικονικές 
μηχανές στο αντίστοιχο σύνολο. Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία είναι αρκετά 
περίπλοκη, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις μεταξύ εικονικών μηχανών 
που χρησιμοποιούν μονοπάτια πολλαπλών συνδέσμων. Έτσι, τα προβλήματα λόγω 
περιορισμένων δικτυακών πόρων θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με άλλους 
τρόπους, π.χ., μέσω της τοπολογίας και πρωτοκόλλων δρομολόγησης τα οποία είναι ενήμερα 
για τη λειτουργία των εικονικών μηχανών,  που  ωστόσο είναι πέρα από τους σκοπούς της 
μελέτης μας. Επίσης, θεωρητικά θα ήταν δυνατό να βρεθεί ένα ενιαίο σύνολο υποψηφίων 
εικονικών μηχανών G, υπολογίζοντας όλους τους συνδυασμούς των συνόλων Gi και των 
αντίστοιχων διανυσμάτων πληροφορίας και εφαρμόζοντας στη συνέχεια σχέσεις κυριαρχίας. 
Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση θα αυξήσει την πολυπλοκότητα της μεθοδολογίας μας. 

 

3.5.2 Επιλογή υποψήφιων για μετακίνηση εικονικών μηχανών 

Στη συνέχεια, τα Pareto βέλτιστα σύνολα υποψηφίων εικονικών μηχανών προς μετακίνηση 
ταξινομούνται. Η ταξινόμηση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής κάποιας συνάρτησης 
βελτιστοποίησης στο αντίστοιχο διάνυσμα πληροφοριών για κάθε υποψήφιο σύνολο εικονικών 
μηχανών προς μετακίνηση, που αντιπροσωπεύει τη σημασία που δίνεται σε κάθε μια από τις 
παραμέτρους κόστους. Το σύνολο των εικονικών μηχανών με τη μικρότερη τιμή για τη σχετική 
μετρική μεταξύ όλων των πιθανών συνόλων μετακίνησης προς όλους τους κόμβους είναι αυτό 
που εξετάζεται πρώτο για μεταφορά. 

Κατά την πειραματική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας (Κεφάλαιο 3.6), 
χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες συναρτήσεις βελτιστοποίησης: 

• function-1: Ευνοεί τη μετακίνηση ομάδων εικονικών μηχανών με μικρές απαιτήσεις 
υπολογιστικής χωρητικότητας, ευελπιστώντας ότι θα αυξηθούν οι πιθανότητες να 
βρεθούν κόμβοι των οποίων οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μετακινούμενων εικονικών μηχανών. 

𝑓�𝐺𝑖,𝑘� = � 𝑃𝑉𝑀𝑗
𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

.   (3.5) 
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• function-2: Ευνοεί τη μετακίνηση ομάδων εικονικών μηχανών που χαρακτηρίζονται 
από περιορισμένες εξωτερικές ροές δεδομένων υψηλού εύρους ζώνης.  

𝑓�𝐺𝑖,𝑘� =
∑ |𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑗)|𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

∑ ∑𝐵𝑜𝑢𝑡(𝑗)𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘
 .      (3.6) 

• function-3: Προκρίνει τη μεταφορά εικονικών μηχανών που χαρακτηρίζονται από 
λίγες εξωτερικές ροές δεδομένων υψηλού εύρους ζώνης και πολλές εσωτερικές με 
μικρό εύρος ζώνης 

𝑓�𝐺𝑖,𝑘� =
∑ |𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑗)|𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

∑ ∑𝐵𝑜𝑢𝑡(𝑗)𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘
+
∑ ∑𝐵𝑖𝑛(𝑗)𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

∑ |𝐼𝑖𝑛(𝑗)|𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘
.     (3.7) 

• function-4: Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη συνάρτητη βελτιστοποίησης 
προσπαθούμε να λάβουμε από κοινού υπόψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους και 
εκτιμήσεις.  

𝑓�𝐺𝑖,𝑘� = � 𝑃𝑉𝑀𝑗
𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

2
+ � �𝐵(𝑗)

𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

+ � |𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑗)|
𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

+ � |𝐼𝑖𝑛(𝑗)|
𝑉𝑀𝑗∈𝐺𝑖,𝑘

+  �𝐺𝑖,𝑘�.  (3.8) 

Άλλες συναρτήσεις βελτιστοποίησης μπορούν επίσης να καθοριστούν με βάση τις απαιτήσεις 
και ανάγκες των διαφόρων χρηστών και παρόχων υπολογιστικών υποδομών.  

 

3.5.3 Αναζήτηση υποψήφιων συνόλων κόμβων προορισμού 

Σε αυτό το  βήμα η μεθο δο λο γία COMAVI για κάθε κό μβο  που αντιμετωπίζει πρόβλημα με 
τους διαθέσιμους πόρους προσδιορίζει υπόψηφιους κόμβους προορισμού για τη μεταφορά των 
εικονικών μηχανών που ανήκουν στο υποψήφιο προς μεταφορά σύνολο εικονικών μηχανών 
που επιλέγεται κατά το προηγούμενο βήμα. Οι υποψήφιοι κόμβοι προορισμού υπάρχει η 
δυνατότητα να επιλεγούν με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων (διαθέσιμη υπολογιστική 
χωρητικότητα, κόστος, ενέργεια, κλπ.).  

Κατά την πειραματική αξιολόγηση της μεθοδολογίας (Κεφάλαιο 3.6) έχει επιλεγεί ένας 
προκαθορισμένος αριθμός D από πιθανούς κόμβους προορισμού για όλες τις υποψήφιες προς 
μετακίνηση εικονικές μηχανές, προκειμένου να περιοριστούν οι χρόνοι εκτέλεσης των 
αλγορίθμων. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι έχουν την απαιτούμενη υπολογιστική χωρητικότητα 
(π.χ. πυρήνες, επεξεργαστές) ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν οι μετακινούμενες εικονικές 
μηχανές. Επιπλέον, οι συνέπειες της κάθε μετακίνησης σχετικά με τους πόρους που 
απελευθερώνονται στον αρχικό κόμβο φιλοξενίας και τους αντίστοιχους πόρους που 
δεσμεύονται στον νέο πόρο προορισμού λαμβάνονται υπόψη για τις επόμενες μετακινήσεις 
εικονικών μηχανών. Ιδανικά, η μεθοδολογία θα πρέπει να εξετάσει όλους τους πιθανούς 
συνδυασμούς των εικονικών μηχανών που πρέπει να μετακινηθούν και των κόμβων 
προορισμού, αλλά μια τέτοια προσέγγιση θα έχει ως αποτέλεσμα μια εκθετική αύξηση στο 
χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν 
οι επιλεγμένες εικονικές μηχανές (από το Βήμα-2) χωρίς να αυξηθεί παράλληλα ο συνολικός 
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αριθμός των προβλημάτων λόγω περιορσμένων πόρων, το δεύτερο καλύτερο σύνολο 
υποψηφίων εικονικών μηχανών  (από το Βήμα-2) εξετάζεται και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. 

 

3.5.4 Επιλογή κόμβων προορισμού για τη μετακίνηση των εικονικών μηχανών  

Σκοπός αυτού του βήματος είναι η επιλογή ενός μοναδικού συνόλου κόμβων προορισμού, 
ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιος κόμβους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενες 
αλλαγές στo δίκτυο καθώς και η επιβάρυνση του δικτύου λόγω της μεταφοράς των εικονικών 
μηχανών. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να βελτιώσει έμμεσα τη συνολική δικτυακή αποδοτικότητα 
των εικονικών μηχανών που επικοινωνούν, όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά τους στους νέους 
κόμβους φιλοξενίας. Για αυτό το λόγο, η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί τα μοντέλα 
λογικών τοπολογιών που παρουσιάσαμε προηγουμένως. 

Για κάθε υποψήφιο σύνολο κόμβων προορισμού, όπου οι εικονικές μηχανές θα μπορούσαν να 
μετακινηθούν, το COMAVI δημιουργεί μια λογική τοπολογία και επιλέγει μια από αυτές μαζί 
με  το αντίστοιχο σύνολο των κόμβων προορισμού εφαρμόζοντας κάποιο από τα ακόλουθα 
κριτήρια επιλογής: 

• Επιλογή της εικονικής τοπολογίας με τον μικρότερο αριθμό συνδέσμων: 

min��𝐼𝑜𝑢𝑡′ �       (3.9) 

όπου |𝐼𝑜𝑢𝑡′ | είναι ο αριθμός των διασυνδέσεων (inter-connections) που προέρχονται 
από κάποια από τις επιλεγμένες, κατά το δεύτερο βήμα, εικονικές μηχανές όταν έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι μετακινήσεις. Η μετρική υποθέτει τη χρήση του DCR μοντέλου 
επικοινωνίας και είναι κατάλληλη για υπολογιστικές υποδομές που λειτουργούν πάνω 
από ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). Σε αυτή την περίπτωση, οι σύνδεσμοι 
αντιπροσωπεύουν συνδέσεις μεταξύ των εικονικών μηχανών που βρίσκονται σε 
διαφορετικούς φυσικούς κόμβους της υποδομής. 

• Επιλογή της εικονικής τοπολογίας που εξασφαλίζει το μικρότερο συνολικό 
απαιτούμενο εύρος ζώνης για τις εικονικές μηχανές που επικοινωνούν μεταξύ 
διαφορετικών κόμβων: 

min��𝐵𝑜𝑢𝑡′      (3.10) 

όπου ∑𝐵𝑜𝑢𝑡′  είναι το συνολικό εύρος ζώνης που χρειάζεται για όλες τις διασυνδέσεις 
που προέρχονται από κάποια εικονική μηχανή όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
μετακινήσεις. Αυτή η μετρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το DCR όσο και το 
SCR μοντέλο επικοινωνίας. 

• Επιλογή της εικονικής τοπολογίας που εξασφαλίζει τον μικρότερο αριθμό αλλαγών 
στις συνδέσεις σε σχέση με την αρχική πριν γίνει η μετακίνηση των εικονικών 
μηχανών. Η μετρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το DCR όσο και το SCR 
μοντέλο επικοινωνίας. Στην πρώτη περίπτωση συνδέσεις υπάρχουν για κάθε ζευγάρι 
εικονικών μηχανών που επικοινωνούν, ενώ στη δεύτερη περίπτωση για κάθε ζεύγος 
φυσικών κόμβων που φιλοξενούν τουλάχιστον ένα ζευγάρι εικονικών μηχανών που 
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επικοινωνούν. Αυτή η πολιτική επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει άμεσα τις απαραίτητες 
αναδιορθώσεις της εικονικής τοπολογίας (προσθήκες και διαγραφές εικονικών 
συνδέσεων) καθώς και τις σχετικές αλλαγές στις δικτυακές ρυθμίσεις και τις συσκευές. 

 
Μια άλλη δυνατότητα είναι να συνδυάστει η επιλογή της εικονικής τοπολογίας με τις 
αποφάσεις διαχείρισης του δικτύου σχετικά με τους πόρους που απαιτούνται για τη μεταφορά 
των εικονικών μηχανών καθώς και για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας τους μετά τη 
ολοκλήρωση των μετακινήσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναθέσουμε βάρη για τις 
εικονικές συνδέσεις τα οποία να αντιστοιχούν στο ποσοστό χρήσης των πόρων του δικτύου  
(αριθμός συνδέσμων, μήκη κύματος, αναγεννητές, κ.λπ.) και να επιλέγουμε τελικά την 
εικονική τοπολογία με το ελάχιστο συνολικό βάρος. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον ψευδοκώδικα που περιγράφει αναλυτικά τη λειτουργία της 
μεθοδολογίας COMAVI. 

// Step-1: Calculate VM violating sets 
for each node i 
    find all the combinations Gi of VMs located in node i 
    for each set of VMs in Gi 
        if (2) does not hold 
            remove from Gi 
        end 
        calculate the set’s information vector 
    end 
    apply domination relations (4) between the sets 
end 
 
// Step-2: Order the candidate sets 
for each node i 
   apply an optimization function to order the sets in Gi 
end 
 

// Step-3: Decide destination nodes 
for each node i 
    select first set of violating VMs from ordered Gi 
    for the VMs in the selected set find candidate destination nodes 
    if no such destination nodes are found 
        select next set of violating VMs from Gi and repeat 
    end 
end 
 
// Step-4: Select destination nodes 
for each set of destination nodes 
    create virtual topology  
end 
select destination nodes whose corresponding virtual topology satisfies specific criteria 
(e.g., minimum reconfiguration, minimum weight etc.) 
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3.5.5 Ζητήματα υλοποίησης της μεθοδολογίας 

To COMAVI αποτελεί μια γενική μεθοδολογία που επιτρέπει την ταυτόχρονη μετακίνηση 
πολλαπλών εικονικών μηχανών σε υπολογιστικές υποδομές, με την έννοια ότι οι 
χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις κόστους και τα κριτήρια βελτιστοποίησης μπορούν εύκολα να 
τροποποιηθούν έτσι ώστε να ικανοποιούν και άλλους στόχους (ενεργειακή απόδοση, μείωση 
του κόστους, κλπ.) πέρα από τους συγκεκριμένους που περιγράφουμε στη μέλετη μας.  

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνοπτικά δύο ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για την 
πραγματική εφαρμογή και ενσωμάτωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε κάποιο σύστημα 
διαχείρισης πόρων: την πολυπλοκότητα της μεθοδολογίας και τη δυνατότητα να υποστηρίζει 
κατανεμημένη υλοποίηση, σε αντίθεση με την κεντρική λειτουργία που θεωρούμε μέχρι τώρα. 

Η μεθοδολογία επιχειρεί να απαντήσει σε δύο εκθετικά προβλήματα:  

1. προσδιορισμός των Pareto βέλτιστων συνόλων εικονικών μηχανών που πρέπει να 
μετακινηθούν σε νέους κόμβους της υποδομής   

2. αντιστοίχιση αυτών των εικονικών μηχανών σε νέους κόμβους της υποδομής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξαρτήσεις που προκύπτουν από την επικοινωνία τους. 

Στο πρώτο βήμα έχουμε την εφαρμογή σχέσεων κυριαρχίας προκειμένου να μειωθεί ο χώρος 
των πιθανών λύσεων που πρέπει να εξεταστούν. Παρ 'όλα αυτά, είναι πιθανό το σύνολο των 
υποψηφίων λύσεων να έχει ακόμη εκθετικό μέγεθος, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα 
μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας προκειμένου να περιοριστεί 
σε μεγαλύτερο βαθμό. Μια σχέση ψευδο-κυριαρχίας χαρακτηρίζεται από ασθενέστερες 
απαιτήσεις σε σύγκριση με μια σχέση κυριαρχίας, με την έννοια ότι για δύο υποψήφια σύνολα 
εικονικών μηχανών ενδέχεται να μην κυριαρχεί το ένα στο άλλο όσον αφορά τη σχέση 
κυριαρχίας άλλα κάποιο από αυτά μπορεί να κυριαρχεί στο άλλο σε σχέση με τη σχέση ψευδο-
κυριαρχίας. Στο τρίτο βήμα δεν εξετάζονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί από υποψήφιες προς 
μετακίνηση εικονικές μηχανές και πιθανούς κόμβους προορισμού. Επίσης, σε αυτό το βήμα 
υπολογίζουμε ένα προκαθορισμένο αριθμό από σύνολα υποψηφίων κόμβων προορισμού για τη 
μετακίνηση των εικονικών μηχανών. Επιπλέον, στο τέταρτο βήμα τα μοντέλα επικοινωνίας 
DCR και SCR χρησιμοποιούνται για υπολογιστικές υποδομές που βασίζονται αντίστοιχα σε 
WAN και LAN προκειμένου να  περιγραφούν συνοπτικά και περιεκτικά τα χαρακτηριστικά της 
δικτύωσης των αντίστοιχων υποδομών καθώς και οι  απαιτήσεις σε δικτυακούς πόρους για τις 
διασυνδεδεμένες εικονικές μηχανές. Γενικά, στην περίπτωση του LAN αναμένουμε υψηλότερη 
δυναμικότητα της επικοινωνίας και μεγαλύτερο αριθμό φυσικών κόμβων και εικονικών 
μηχανών σε σχέση με την περίπτωση του WAN. Η αφαίρεση που προσφέρει το μοντέλο 
επικοινωνίας SCR απλοποιεί τις διαδικασίες που εκτελούνται κατά το τέταρτο βήμα.  

Επιπλέον, τα τρία πρώτα βήματα της COMAVI μεθοδολογίας μπορούν εύκολα να 
πραγματοποιηθούν σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
διαθέσιμες συνολικές πληροφορίες για την κατάσταση όλων των κόμβων της υποδομής. 
Ακόμη, το τέταρτο βήμα απαιτεί τα διάφορα στιγμιότυπα του COMAVI, που εκτελούνται σε 
κάθε κόμβο, να ανταλλάσσουν περιοδικά πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πόρων 
και τις απαιτήσεις των εικονικών μηχανών. 
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3.6 Αξιολόγηση Απόδοσης 

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτελέσαμε μια σειρά 
πειραμάτων προσομοίωσης χρησιμοποιώντας τη MATLAB. Ειδικότερα, εξετάσαμε τους  
παρακάτω αλγορίθμους που βασίζονται στο COMAVI όπου για τον κάθε ένα χρησιμοποιήσαμε 
μια διαφορετική συνάρτηση βελτιστοποίησης (για το Βήμα-2) και πολιτική επιλογής για τη 
λογική τοπολογία (για το Βήμα-4): 

• comavi-1: Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση βελτιστοποίησης (3.8) και επιλέγει με βάση το 
μοντέλο SCR τη λογική τοπολογία που εξασφαλίζει το μικρότερο απαιτούμενο 
συνολικό εύρος ζώνης για τις εικονικές μηχανές που επικοινωνούν σε διαφορετικούς 
κόμβους, όπως στην σχέση (3.10).  

• comavi-2: Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση βελτιστοποίησης (3.8) και επιλέγει με βάση το 
μοντέλο DCR τη λογική τοπολογία που έχει το μικρότερο αριθμό συνδέσμων, όπως 
στην σχέση (3.9). 

• comavi-3: Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση βελτιστοποίησης (3.7) και επιλέγει με βάση το 
μοντέλο DCR τη λογική τοπολογία που εξασφαλίζει το μικρότερο αριθμό αλλαγών 
στις συνδέσεις σε σύγκριση με την αρχική λογική τοπολογία πριν τη μετακίνηση των 
εικονικών μηχανών.   

• comavi-4: Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση βελτιστοποίησης (3.7) και επιλέγει με βάση το 
μοντέλο SCR τη λογική τοπολογία που εξασφαλίζει το μικρότερο απαιτούμενο 
συνολικό εύρος ζώνης για τις εικονικές μηχανές που επικοινωνούν σε διαφορετικούς 
κόμβους, όπως στη σχέση (3.10). 

 
Επιπλέον, για λόγους σύγκρισης έχουμε υλοποιήσει μια απλή ακολουθιακή πολιτική 
μετακίνησης εικονικών μηχανών, η οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα 
έλλειψης των απαραίτητων υπολογιστικών πόρων μεταφέροντας κάθε εικονική μηχανή μια 
προς μια σε κάποιο νέο φυσικό κόμβο της υποδομής. Η μετακίνηση μιας εικονικής μηχανής 
πραγματοποιείται μόνο στη περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των προβλημάτων έλλειψης 
πόρων μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς είναι μικρότερος σε σχέση με τον αρχικό. 

Στα πειράματα μας χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες μετρικές αξιολόγησης: 

• Αριθμός των προβλημάτων σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν πρίν 
και μετά την πραγματοποίηση της μεταφοράς των εικονικών μηχανών. Έχουμε 
επικεντρωθεί στην περίπτωση έλλειψης υπολογιστικών πόρων, όπου η συνολική 
υπολογιστική χωρητικότητα που χρειάζονται οι εικονικές μηχανές είναι μεγαλύτερη 
από την υπολογιστική χωρητικότητα του αντίστοιχου φυσικού κόμβου που τις 
φιλοξενεί 

• Αριθμός των μετακινήσεων που εκτελούνται, καταγράφοντας παράλληλα την 
επιβάρυνση του δικτύου που προκαλείται από τις συγκεκριμένες μεταφορές 

• Πλήθος των αλλαγών στις λογικές τοπολογίες, προσδιορίζοντας τις διακοπές στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και τις αναδιαρθώσεις των ρυθμίσεων του δικτύου και των 
αντίστοιχων δικτυακών συσκευών  
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Κατά την πειραματική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιήσαμε τόσο 
υπολογιστικές υποδομές πλέγματος όσο και κέντρα δεδομένων μέσω της κατάλληλης ρύθμισης 
των διαφόρων παραμέτρων. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο μέσος αριθμός των 
εικονικών μηχανών ανά κόμβο, το φορτίο διασύνδεσης των εικονικών μηχανών (που ορίζεται 
ως το ποσοστό εικονικών μηχανών που έχουν μια ενεργή δικτυακή σύνδεση) και ο μέσος 
αριθμός των κόμβων της υπολογιστικής υποδομής.  

Στο σενάριο όπου χρησιμοποιούμε μια υποδομή πλέγματος, σχετικά λίγες, υψηλού εύρους 
ζώνης και σταθερές συνδέσεις εγκαθίστανται μεταξύ των εικονικών μηχανών που 
επικοινωνούν και οι οποίες φιλοξενούνται σε ένα σχετικά μικρό αριθμό από υπολογιστικούς 
κόμβους. Στο συγκεκριμένο σενάριο, οι κόμβοι του δικτύου πλέγματος αντιστοιχούν στους 
κόμβους των εικονικών τοπολογιών. Στο σενάριο που χρησιμοποιούμε μια υποδομή κέντρου 
δεδομένων, υποθέτουμε ότι οι διακομιστές είναι οργανωμένοι σε racks και τα racks σε pods, 
που φιλοξενούν αρκετές χιλιάδες διασυνδεδεμένες εικονικές μηχανές. Σύμφωνα με αυτό το 
σενάριο λειτουργίας τα pods αντιστοιχούν στους κόμβους της εικονικής τοπολογίας. Επίσης, η 
υπολογιστική χωρητικότητα κάθε κόμβου εκφράζεται μέσω του αριθμού των διαθέσιμων 
επεξεργαστικών πυρήνων ενώ σε κάθε εικονική μηχανή μπορούν να ανατεθούν αρκετοί από 
αυτούς. Τα χαρακτηριστικά του δικτύου (WAN ή LAN) δεν λαμβάνονται υπόψη άμεσα στις 
προσομοιώσεις μας. Ακόμη θεωρούμε ότι η επιβάρυνση για την επικοινωνία των εικονικών 
μηχανών σε ένα υπολογιστικό κόμβο στην περίπτωση του δικτύου πλέγματος, ή σε ένα rack ή  
pod ( ή μεταξύ των εικονικών μηχανών που βρίσκονται στην αντίστοιχη φυσική μηχανή) στην 
περίπτωση ενός κέντρου δεδομένων είναι αμελητέα. 

 

3.6.1 Περίπτωση υποδομής δικτύου πλέγματος 

Στην πρώτη σειρά πειραμάτων για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας επιλέξαμε 
τις παραμέτρους προσομοίωσης ώστε να αντιστοιχούν στο περιβάλλον μιας υπολογιστικής 
υποδομής δικτύου πλέγματος.  

Επίδραση του αριθμού των εικονικών μηχανών (VMs) 

Το Σχήμα 3.4a δείχνει τον αριθμό των προβλημάτων έλλειψης υπολογιστικής χωρητικότητας 
στους κόμβους, πριν και μετά την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών μετακίνησης ως 
συνάρτηση του συνολικού αριθμού των εικονικών μηχανών, σε ένα δίκτυο που αποτελείται 
από 20 κόμβους, με το φορτίο διασύνδεσης ίσο με 0.4. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται 
σε αυτό το σύνολο πειραμάτων αντιστοιχούν σε μια υπολογιστική υποδομή με βασικά 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τα υπολογιστικά δίκτυα πλέγματος και για αυτό το λόγο 
εξετάζονται οι αλγόριθμοι του COMAVI που χρησιμοποιούν το DCR μοντέλο επικοινωνίας.  

Παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι της μεθοδολογίας COMAVI μπορούν να μας εξασφαλίσουν 
την επίλυση περισσότερων προβλημάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων σε 
σχέση με την απλή ακολουθιακή πολιτική, με την περίπτωση του comavi-2 να παρουσιάζει 
ελαφρώς καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον αλγόριθμο comavi-3. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
καθώς ο  αριθμό ς των εικονικών μηχανών αυξάνεται, ο αριθμός των προβλημάτων λόγω 
περιορισμών στη διαθέσιμη υπολογιστική χωρητικότητα αυξάνει επίσης. Καθώς, ο αριθμός των 
διαθέσιμων εικονικών μηχανών μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, το δίκτυο αποτελεί σημείο 
κορεσμού και οποιαδήποτε οφέλη από τη μετακίνηση των εικονικών μηχανών αρχίζουν να 
περιορίζονται. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Σχήμα 3.4: Για μια υποδομή δικτύου πλέγματος (a) αριθμός των προβλημάτων λόγω έλλειψης υπολογιστικής 
χωρητικότητας στους κόμβους, πρίν και μετά την εφαρμογή των πολιτικών μετακίνησης, (b) αριθμός 

μεταφορών εικονικών μηχανων  (c) αριθμός αλλαγών στις λογικές τοπολογίες, ως προς το συνολικό αριθμό 
των  εικοινκών μηχανών 
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Το Σχήμα 3.4b δείχνει τον αριθμό των μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να  
πετύχουμε τη μείωση του αριθμού των προβλημάτων λόγω έλλειψης πόρων που παρουσιάσαμε 
στο Σχήμα 3.4a, ως συνάρτηση του συνολικού αριθμού των εικονικών μηχανών. Από το σχήμα 
προκύπτει ότι η εφαρμογή των πολιτικών της μεθοδολογίας COMAVI έχουν ως αποτέλεσμα 
την εκτέλεση σημαντικά λιγότερων μετακινήσεων ενώ παράλληλα προκαλούνται λιγότερες 
διακοπές στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε σχέση με την περίπτωση της απλής ακολουθιακής 
πολιτικής, ακόμα και όταν ο αριθμός των διαθέσιμων εικονικών μηχανών στην υποδομή είναι 
αρκετά μεγάλος. Επίσης, οι πολιτικές του COMAVI φαίνεται να προσαρμόζονται στο γεγονός 
ότι μετά από ένα ορισμένο σημείο, το δίκτυο καθίσταται κορεσμένο από τη λειτουργία πολλών 
εικονικών μηχανών με συνέπεια τον περιορισμό του αριθμού των εκτελούμενων μετακινήσεων. 
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τα πλεονεκτήματα που μας εξασφαλίζει σε τέτοιες υποδομές 
η ταυτόχρονη μεταφορά πολλαπλών εικονικών μηχανών σε σχέση με την παραδοσιακή 
προσέγγιση της μετακίνησης μεμονωμένων εικονικών μηχανών. 

Το Σχήμα 3.4c απεικονίζει τον αριθμό των αναδιαρθρώσεων για την DCR λογική τοπολογία, 
δηλαδή το συνολικό αριθμό των εικονικών συνδέσεων μεταξύ των κόμβων που έχουν 
προστεθεί ή διαγραφεί προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι εικονικές μηχανές στις 
νέες θέσεις τους. Και σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι του COMAVI 
έχουν ως αποτέλεσμα ένα μικρότερο αριθμό από αναδιαρθρώσεις και συνεπώς λιγότερες 
αλλαγές στις ρυθμίσεις του δικτύου. Η ελαφρώς καλύτερη απόδοση του αλγορίθμου comavi-2 
οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προσομοίωσης, η επιλογή των 
εικονικών μηχανών που περιορίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα λόγω έλλειψης πόρων και 
χρησιμοποιούν ένα μικρότερο αριθμό επεξεργαστικών πυρήνων είναι πιο σημαντική από την 
επιλογή εικονικών μηχανών που βασίζεται μόνο στις απαιτήσεις σχετικά με τις συνδέσεις και 
το εύρος ζώνης. Επίσης,  θα πρέπει να σημειωθεί ό τι ο  αριθμό ς των δικτυακών 
αναδιαρθρώσεων (π.χ. 3500), είναι στην πραγματικότητα ένας μη αποδεκτός αριθμός για κάθε 
φορέα λειτουργίας ενός δικτύου όταν όλες οι συνδέσεις εξυπηρετούνται μέσω οπτικών 
συνδέσμων, όπως σε ένα WAN, δεδομένου ότι ο απαιτούμενος χρόνος για τη μεταγωγή τους 
είναι σημαντικά μεγάλος. 

 

 
Σχήμα 3.5: Το απαιτούμενο εύρος ζώνης (σε Mbps) κατά την επικοινωνία των εικοινικών μηχανών που 

φιλοξενούνται σε διαφορετικούς κόμβους της υπολογιστικής υποδομής 
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Το Σχήμα 3.5 παρουσιάζει το  συνολικό  εύρο ς ζώνης (σε Mbp s) που χρειάζεται  για την 
επικοινωνία των εικονικών μηχανών που βρίσκονται σε διαφορετικούς κόμβους της υποδομής. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για κάθε σύνολο εικονικών μηχανών που επικοινωνούν το 
απαιτούμενο εύρος ζώνης έχει επιλεγεί με βάση την ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ 0 και 10 
Mbps. Παρατηρούμε, ότι με τη χρήση του αλγορίθμου comavi-2 το συνολικό εύρος ζώνης που 
χρειάζεται είναι μικρότερο σε σχέση τόσο με την περίπτωση που χρησιμοποιούμε τον 
αλγόριθμο comavi-3  όσο και στην περίπτωση της απλής ακολουθιακής πολιτικής. 

 
Επίδραση του φορτίου διασύνδεσης των εικονικών μηχανών 

 

 
(a) 

 
(b) 

Σχήμα 3.6: Για μια υποδομή δικτύου πλέγματος (a) Αριθμός των προβλημάτων λόγω έλλειψης υπολογιστικής 
χωρητικότητας στους κόμβους, πριν και μετά την εφαρμογή των πολιτικών μεταφοράς ως προς τον αριθμό 
των πραγματοποιούμενων μετακινήσεων, έχουμε σημειώσει τα αποτελέσματα για όλες τις πολιτικές όταν το 
φορτίο διασύνδεσης είναι ίσο με 90%. (b) Αριθμός των αλλαγών στις λογικές τοπολογίες ως προς το φορτίο 

διασύνδεσης 
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Το Σχήμα 3.6 δείχνει τον αριθμό των προβλημάτων λόγω έλλειψης υπολογιστικών πόρων ως 
προς τον αριθμό των μετακινήσεων των εικονικών μηχανών και των αλλαγών της εικονικής 
τοπολογίας όταν το φορτίο διασύνδεσης των εικονικών μηχανών αυξάνεται, σε ένα δίκτυο από 
20 κόμβους και 100 εικονικές μηχανές. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των προβλημάτων λόγω 
περιορισμών στους πόρους και των μετακινήσεων δεν επηρεάζεται σημαντικά από το φορτίο 
διασύνδεσης των εικονικών μηχανών, σε αντίθεση με τον αριθμό των αναδιαρθρώσεων των 
λογικών τοπολογιών που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό. Η συγκεκριμένη παρατήρηση είναι 
αναμενόμενη, αφού το φορτίο διασυνδέσης των εικονικών μηχανών επηρεάζει μόνο τις 
δικτυακές και όχι τις υπολογιστικές απαιτήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πολιτικές COMAVI 
εξασφαλίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την απλή ακολουθιακή πολιτική με την 
comavi-2 πολιτική να έχει καλύτερη απόδοση σε σχέση με την comavi-3. 

 

3.6.2 Περίπτωση υποδομής κέντρου δεδομένων 

Στη συνέχεια αξιολογούμε την προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιώντας παραμέτρους 
προσομοίωσης που αντιστοιχούν στην περίπτωση μιας υποδομής  κέντρου δεδομένων. 

 
Επίδραση του αριθμού των φυσικών κόμβων 

Ο αριθμός των διαθέσιμων εικονικών μηχανών επιλέγεται αναλογικά ως πρός τον αριθμό των  
φυσικών κόμβων ενώ το φορτίο διασύνδεσης των εικονικών μηχανών είναι ίσο με 0.6. Οι 
παράμετροι που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο σύνολο πειραμάτων αντιστοιχούν σε μια 
υπολογιστική υποδομή με βασικά χαρακτηριστικά παρόμοια με τα κέντρα δεδομένων με 
συνέπεια να εξετάζουμε τους αλγορίθμους του COMAVI που χρησιμοποιούν το SCR μοντέλο 
επικοινωνίας.  

 

 
Σχήμα 3.7: Αριθμός των προβλημάτων λόγω έλλειψης υπολογιστικής χωρητικότητας στους κόμβους που δεν 

αντιμετωπίστηκαν από τις πολιτικές μετακίνησης ως προς τον αριθμό των εκτελούμενων μετακινήσεων 
εικονικών μηχανών σε σχέση με το συνολικό αριθμό των φυσικών κόμβων σε μια υποδομή κέντρου 

δεδομένων.  Έχουμε σημειώσει τα αποτελέσματα για όλες τις πολιτκές όταν ο συνολικός αριθμός των 
φυσικών κόμβων είναι ίσος με 200 
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Ο αριθμός των προβλημάτων λόγω έλλειψης υπολογιστικών πόρων σε σχέση με τον αριθμό 
των μετακινήσεων για τις εικονικές μηχανές ως συνάρτηση του συνολικού αριθμού των 
διαθέσιμων φυσικών κόμβων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.7. Όπως στην περίπτωση των 
πειραμάτων αξιολόγησης για την υποδομή πλέγματος, παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι της 
μεθοδολογίας εξασφαλίζουν την επίλυση μεγαλύτερου αριθμού προβλημάτων καθώς και την 
εκτέλεση λιγότερων μετακινήσεων σε σχέση με την απλή ακολουθιακή πολιτική, υπάρχουν 
περισσότερα σημεία που βρίσκονται κοντά (0,0), με τον αλγόριθμο comavi-1 να έχει ελαφρώς 
καλύτερη απόδοση από τον αλγόριθμο comavi-4. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι η απόδοση του 
comavi-1 είναι πιο σταθερή, δεδομένου ότι τα περισσότερα σημεία τείνουν να βρίσκονται πιο 
κοντά σε σχέση με τα σημεία των άλλων πολιτικών (ακολουθιακή πολιτική, comavi-4). 

Το Σχήμα 3.8 παρουσιάζει  τον αριθμό επεξεργαστικών πυρήνων που ελευθερώθηκαν και 
δεσμεύτηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των εικονικών μηχανών. Είναι 
προφανές ότι οι αλγόριμθμοι της μεθοδολογίας COMAVI προκαλούν μικρότερη επιβάρυνση 
στην αναδιαμόρφωση των φυσικών κόμβων της υπολογιστικής υποδομής σε σχέση με την 
απλή ακολουθιακή πολιτική. 

 

 
Σχήμα 3.8: Αριθμός επεξεργαστικών πυρήνων που ελευθερώθηκαν και δεσμεύτηκαν μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας μεταφοράς των εικονικών μηχανών, σε μια υποδομή ενός κέντρου δεδομένων 

 
 
Το Σχήμα 3.9 παρουσιάζει το πλήθος των αλλαγών για τις λογικές τοπολογίες τόσο για το DCR 
όσο και το SCR μοντέλο επικοινωνίας, ως συνάρτηση του συνολικού αριθμού των φυσικών 
κόμβων, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τους αλγορίθμους comavi-2 και comavi-1. Παρατηρούμε 
ότι η χρήση του μοντέλου SCR μπορεί πιο αποτελεσματικά να περιγράψει τα πρότυπα 
επικοινωνίας μεταξύ των εικονικών μηχανών, όσον αφορά τον αριθμό των αλλαγών στις 
λογικές τοπολογίες οι οποίες είναι αναγκαίο να παρακολουθούνται και λαμβάνονται υπόψη 
από τους αντίστοιχους αλγόριθμους. Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο SCR πιθανώς να 
αποτυγχάνει στην καταγραφή σημαντικών λεπτομερειών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των 
εικονικών μηχανών. 

 



77 
 

 
Σχήμα 3.9: Αριθμός αλλαγών των DCR και SCR λογικών τοπολογιών, ως συνάρτηση του συνολικού αριθμού 

των φυσικών κόμβων, σε μια υπολογιστική υποδομή ενός κέντρου δεδομένων 

 
 

 
Σχήμα 3.10: Αριθμός υποψηφίων προς μεταφορά συνόλων εικονικών μηχανών, ως συνάρτηση του συνολικού 

αριθμού των φυσικών πόρων, σε μια υπολογιστική υποδομή ενός κέντρου δεδομένων 

 
Τέλος το Σχήμα 3.10 παρουσιάζει το συνολικό (σε όλους τους κόμβους) αριθμό των 
υποψηφίων συνόλων εικονικών μηχανών που προσδιορίστηκε κατά το πρώτο βήμα του 
αλγορίθμου comavi-1  ως συνάρτηση του αριθμού των φυσικών κό μβων.  Παρατηρούμε ότι 
καθώς το δίκτυο των κόμβων και των εικονικών μηχανών γίνεται πυκνότερο, η πολυπλοκότητα 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας αυξάνεται, καθιστώντας αναγκαία την εφαρμογή σχέσεων 
ψευδο-κυριαρχίας  (Κεφάλαιο 3.5.5) προκειμένου να μειωθεί το σύνολο των πιθανών λύσεων. 
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3.7 Συμπεράσματα 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε μια μεθοδολογία, που ονομάζουμε “εικονικές 
υπολογιστικές υποδομές λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνία των εικονικών μηχανών” 
(Communication-aware Virtual Infrastructures - COMAVI), με σκοπό την ταυτόχρονη 
μετακίνηση πολλαπλών εικονικών μηχανών (Virtual Machines - VMs) σε σύγχρονες 
υπολογιστικές υποδομές. Το COMAVI λαμβάνει υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 
εικονικών μηχανών που επικοινωνούν και στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση των 
υπολογιστικών και δικτυακών πόρων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την 
προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων για την επιλογή των εικονικών μηχανών που θα 
μετακινηθούν,  επιτρέπο ντας τη χρήση διαφο ρετικών κριτηρίων για τη λήψη αυτών των 
αποφάσεων. Επιπλέον, η μεθοδολογία COMAVI επιλέγει τους υπολογιστικούς κόμβους όπου 
οι μετακινούμενες εικονικές μηχανές θα φιλοξενηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον 
οποίο οι μετακινήσεις επηρεάζουν τις λογικές (ή εικονικές) τοπολογίες που σχηματίζονται από 
την επικοινωνία των εικονικών μηχανών πριν και μετά τη μεταφορά. Εξετάσαμε δύο τύπους 
λογικών τοπολογιών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά μοντέλα για τον τρόπο που οι πόροι 
του δικτύου χρησιμοποιούνται και ορίζονται τα κόστη επικοινωνίας: το “Dedicated 
Communication Resource - DCR”, όπου αποκλειστικά χρησιμοποιούμενοι δικτυακοί πόροι (π.χ 
οπτικά μονοπάτια) εγκαθίστανται μεταξύ των εικονικών μηχανών που επικοινωνούν και το 
“Shared Communication Resource - SCR”, στο οποίο οι αντίστοιχοι πόροι του δικτύου 
διαμοιράζονται (π.χ. χρησιμοποιώντας μεταγωγή πακέτων) μεταξύ των εικονικών μηχανών που 
φιλοξενούνται στους ίδιος κόμβους. 

Το COMAVI παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για τη συντονισμένη μεταφορά εικονικών μηχανών σε 
σε μια οποιαδήποτε υπολογιστική υποδομή, δεδομένου ότι διαφορετικά κριτήρια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων, και μπορούν να προσδιοριστούν  
διαφορετικοί ορισμοί για την έννοια της εικονικής τοπολογίας.  Πραγματοποιήσαμε μια σειρά 
από πειράματα προσομοίωσης για την αξιολόγηση της απόδοσης των αλγορίθμων, που 
δείχνουν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι είναι σε θέση να επιλύουν ένα σημαντικό αριθμό 
προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων, ενώ 
τείνουν να ελαχιστοποιούν τον αριθμό των απαιτούμενων μετακινήσεων σε συνδυασμό με την 
προκαλούμενη επιβάρυνση του δικτύου, τις αναδιαρθώσεις των λογικών τοπολογιών και των 
αλλαγών στις ρυθμίσεις του δικτύου.   

 

 



79 
 

4. Ανάλυση Δεδομένων Επικοινωνίας Εικονικών 
Μηχανών 

 

4.1 Γενικά 

Η τεχνολογία εικονικοποίησης την τελευταία δεκαετία έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή ως ένας 
αποδοτικός μηχανισμός βελτίωσης της αξιοποίησης των διαθέσιμων φυσικών πόρων στις 
σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές, επιτρέποντας την αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείρισή 
τους με παράλληλη μειώση του κόστους ιδιοκτησίας και λειτουργίας των υποδομών. Πλέον, 
υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά από τεχνολογικές λύσεις για τη δυναμική διασύνδεση πόρων 
προκειμένου να δημιουργηθούν εικονικές υποδομές μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων 
φυσικών πόρων. Οι λύσεις περιλαμβάνουν είτε εμπορικές υπηρεσίες, πιο συγκεκριμένα 
υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους είτε εξειδικευμένο λογισμικό για τη δημιουργία σχετικών 
υποδομών. 

Οι σύγχρονες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους υποστηρίζονται κυρίως από κέντρα 
δεδομένων. Πλέον, ο αριθμός και το μέγεθος των κέντρων δεδομένων που κατασκευάζονται 
αυξάνεται συνεχώς, τόσο λόγω της ανάγκης για την υποστήριξη υπηρεσιών με εκατομμύρια 
χρήστες (π.χ., Facebook, Amazon Web Services, Google), καθώς επίσης και λόγω της τάσης 
για συγκέντρωση διαφόρων ιδιωτικών και μικρών σε μέγεθος υπολογιστικών υποδομών σε 
μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας και χρήσης 
αλλά και να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Σε γενικές γραμμές, σε ένα 
κέντρο δεδομένων, οι εξυπηρετητές οργανώνονται σε racks που φιλοξενούν συνήθως μεταξύ 
20 έως 100 εξυπηρετητές με τον κάθε εξυπηρετητή, ανάλογα με το υλικό που διαθέτει, να 
περιλαμβάνει 20 ή περισσότερες εικονικές μηχανές. Αν και το ακριβές μέγεθος των εμπορικών 
και εταιρικών κέντρων δεδομένων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι γνωστό, διάφορες 
εκτιμήσεις θεωρούν ότι οι μεγάλες υποδομές μπορεί να αποτελούνται από 450.000 
εξυπηρετητές [50], ενώ ακόμη μεγαλύτερες, της τάξης των 106 έως 107 εξυπηρετητών, 
αναμένεται να κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια [51]. Συνδυάζοντας τα μεγέθη αυτά 
προκύπτει το εξαιρετικά μεγάλο πλήθος εικονικών μηχανών που μπορεί να υπάρχουν σε 
κάποιο σύγχρονο κέντρο δεδομένων. 

Οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των πόρων, φυσικών και εικονικών, σε τέτοιου 
μεγέθους υπολογιστικές υποδομές είναι πολύ σημαντικές, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την 
αξιοποίηση και το συνολικό κόστος. Οι βασικές διαχειριστικές αποφάσεις περιλαμβάνουν την 
ανάθεση εικονικών μηχανών σε φυσικούς πόρους [52][53] καθώς και τη μετακινησή τους, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, μεταξύ των διαθέσιμων πόρων της υπολογιστικής υποδομής [54]. Επιπλέον, 
η αποδοτική χρήση των πόρων δεν αξιολογείται μόνο στη βάση της αξιοποίησης των φυσικών 
πόρων αλλά και ως προς την κατανάλωση της ενέργειας [55],  η ο ποία επίσης αποτελεί μια 
σημαντική παράμετρο που σχετίζεται με το κόστος. Τέλος, η ποιότητα των υπηρεσιών που 
γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες μέσω της χρησιμοποίησης τέτοιων υποδομών είναι επίσης 
σημαντική. Και ενώ η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την περίπτωση 
των υπολογιστικών πόρων μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της χρήσης των εικονικών μηχανών, 
η βελτίωση της παρεχόμενης πο ιό τητας σχετικά με την επικοινωνία δεν αποτελεί μια τό σο 
σαφή και απλή διαδικασία. 



80 
 

Διάφορες εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις επικοινωνίας φιλοξενούνται στα σύγχρονα κέντρα 
δεδομένων, καθεμιά εκ των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων ροών κίνησης 
τόσο εντός όσο και από και πρός τις συγκεκριμένες υποδομές [49]. Αυτές οι ροές κίνησης, οι 
οποίες έχουν την τάση να αλλάζουν δυναμικά στο περιβάλλον ενός κέντρου δεδομένων, 
επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική απόδοση της υποδομής. Ειδικότερα, ένα πολύ μεγάλο 
ποσό μεταβλητότητας σχετικά με την καθυστέρηση και το εύρος ζώνης έχει αναφερθεί μεταξύ 
εικονικών πόρων που παρέχονται από δημόσιες υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους [56].  Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών δεν προσφέρουν 
εγγυημένη πρόσβαση στους δικτυακούς πόρους των υποδομών τους [57]. Στην 
πραγματικότητα, οι εικονικοί πόροι ενός χρήστη μοιράζονται την ίδια δικτυακή υποδομή με 
τους πόρους άλλων χρηστών. Κατά συνέπεια, η καθυστέρηση που υφίστανται και το εύρος 
ζώνης που επιτυγχάνεται κατά την επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών ενός χρήστη 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φορτίο του δικτύου και την τοποθέτηση των εικονικών 
μηχανών εντός της υποδομής. 

 

4.2 Προηγούμενες Προσεγγίσεις  

Στην εργασία μας, εξετάζουμε μεθόδους για την ανάλυση των δεδομένων επικοινωνίας που 
προέρχονται από την παρακολούθηση της κίνησης σε κέντρα δεδομένων, έτσι ώστε να 
προσδιορίσουμε εικονικές μηχανές που είναι σημαντικές ως προς το εύρος ζώνης που απαιτούν 
ή σχετίζονται μεταξύ τους με κάποιο τρόπο.  Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση διαφόρων αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών και 
εικονικών πόρων, για παράδειγμα με τη μεταφορά στο ίδιο rack εντός της υποδομής των 
εικονικών μηχανών που φαίνεται να παρουσιάζουν συνεχή και έντονη επικοινωνία μεταξύ τους 
με στόχο την μείωση της δικτυακής επιβάρυνσης λόγω της επικοινωνίας τους,  ή μέσω της 
ενεργοποίησης και ρύθμισης της υποδομής ψύξης στους χώρους του κέντρου δεδομένων όπου 
λειτουργούν σημαντικές εικονικές μηχανές. 

Υπάρχουν διάφορες εργασίες που επικεντρώνονται στην ανάλυση, μοντελοποίηση και 
κατηγοριοποίηση διαφόρων μεγάλων υπολογιστικών υποδομών, όπως τα High-Performance 
Computing (HPC) συστήματα, τα δίκτυα πλέγματος και πρόσφατα τα κέντρα δεδομένων.  Στο 
[16] παρουσιάζεται μια λεπτομερής ανάλυση σχετικά με τη διαδικασία αφίξεων των εργασιών, 
τους χρόνους αναμονής στις ουρές, τους χρόνους εξυπηρέτησης και το μέγεθος των δεδομένων 
που ανταλλάσσονται σε ένα τμήμα μιας υποδομής δικτύου πλέγματος. Στο [49] οι συγγραφείς 
συλλέγουν και αναλύουν SNMP δεδομένα, χαρακτηριστικά τοπολογιών  και δεδομένα 
επικοινωνίας από διάφορα κέντρα δεδομένων, κάποια από αυτά τα δεδομένα επικοινωνίας 
έχουμε χρησιμοποιήσει και στη δική μας ανάλυση. Μέσω των συγκεκριμένων πληροφοριών 
εξετάζουν το φάσμα των εφαρμογών που εκτελούνται στις συγκεκριμένες υποδομές, τους 
εξυπηρετητητές που φιλοξενούνται, τις ροές δεδομένων που παράγονται, τις επιπτώσεις που 
δημιουργούν σχετικά με την αξιοποίηση των δικτυακών πόρων, τη συμφόρηση και την πιθανή 
απόρριψη πακέτων. Τέλος στο [58] πραγματοποιείται μια μέλετη σχετικά με τις απαιτήσεις 
επικοινωνίας που έχουν η μεγάλης κλίμακας HPC εφαρμογές.   

Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις προηγούμενες εργασίες είναι η προσπάθεια  καταγράφης 
και μοντελοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κίνησης που παρατηρείται σε κάθε 
περίπτωση υποδομής. Αντίθετα, στην εργασία μας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας 
προκειμένου να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με τις σχέσεις 
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μεταξύ εικονικών μηχανών, η λειτουργία των οποίων δημιουργεί τα δεδομένα επικοινωνίας 
που αναλύουμε. Γενικότερα, η ανάλυση των δεδομένων επικοινωνίας που προέρχονται από την 
παρακολούθηση κέντρων δεδομένων δεν είναι μια απλή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον 
τεράστιο αριθμό των εικονικών μηχανών, τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από την 
επικοινωνία τους καθώς και τη δυναμικότητα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία τους στα 
συγκεκριμένα υπολογιστικά περιβάλλοντα.  

Σε αυτό το κεφάλαιο του διδακτορικού προτείνουμε και αξιολογούμε την εφαρμογή μιας 
εναλλακτικής μεθόδου σε σχέση με τις συνηθισμένες προσεγγίσεις για την ανάλυση των 
δεδομένων επικοινωνίας. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να αναλύσουμε αποτελεσματικά τα 
διαθέσιμα δεδομένα ώστε να εξάγουμε πληροφορίες που στη συνέχεια θα μπορέσουν να 
αξιοποιηθούν από τους μηχανισμούς διαχείρισης των πόρων.  

Η μεθοδολογία που προτείνουμε βασίζεται στην πεποίθηση μας ότι η ανάλυση των δεδομένων 
επικοινωνίας που προκύπτουν από τη λειτουργία εικονικών μηχανών έχει κοινά 
χαρακτηριστικά με την ανάλυση κοινωνικών δικτύων. Γενικότερα, η ανάλυση των κοινωνικών 
δικτύων αξιοποιεί διάφορες μετρικές και υπολογιστικά εργαλεία ώστε να βρεί απάντηση σε 
διάφορα ερωτήματα που απασχολούν τις κοινωνικές επιστήμες, όπως ποιός είναι το πρόσωπο 
με τη μεγαλύτερη επιρροή [59][60] (αντίστο ιχα στην περίπτωση μας,  ποιά είναι η πιο 
σημαντική εικονική μηχανή), ποιός είναι φίλος με ποιόν [61] (αντίστοιχα, ποιά εικονική 
μηχανή αλληλεπιδρά με την πάροδο του χρόνου αρκετά και με ποιές άλλες εικονικές μηχανές) 
καθώς και να προσδιοριστούν σημαντικά γεγονότα στον κοινωνικό κόσμο [62] (αντίστοιχα, 
εντοπισμός σημαντικών γεγονότων σχετικά με τη λειτουργία των εικονικών μηχανών σε ένα 
κέντρο δεδομένων). Οι απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις για την περίπτωση των κέντρων 
δεδομένων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες στη λήψη διαφόρων αποφάσεων για τη διαχείριση 
της υποδομής συνολικά (π.χ., μεταφορά κάποιας εικονικής μηχανής σε πιο κατάλληλο φυσικό 
πόρο, ενεργοποίηση ή κατάλληλη ρύθμιση του συστήματος ψύξης). 

 

4.3 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 

Ορισμένα από τα πρώτα δίκτυα, ανεξαρτήτως κλίμακας, που έχουν μελετηθεί έδω και αρκετά 
χρόνια είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Μια από τις σημαντικότερες ερωτήσεις στα συγκεκριμένα 
δίκτυα είναι αυτή της κεντρικότητας ενός ατόμου στο δίκτυο, δηλαδή πόσο καλά είναι 
διασυνδεδεμένο κάποιο άτομο στο περιβάλλον του. Για παράδειγμα, ένας τρόπος αξιολόγησης 
του βαθμού διασύνδεσης κάποιου ατόμου αποτελεί ο αριθμός των άμεσων γειτόνων του στο 
κοινωνικό δίκτυο. 

Γενικά, με τη χρήση των μεθόδων που προσφέρει η θεωρία της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων 
μπορεί να επιτευχθεί η απομόνωση και ο προσδιορισμός ορισμένων ισχυρών κόμβων ή κόμβων 
που εμφανίζουν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα σε ένα δίκτυο επικοινωνίας. Ειδικότερα, για 
δίκτυα με μεγάλο μέγεθος ο υπολογισμός των κατάλληλων μετρικών μπορεί να αποτελέσει ένα 
πολύ σημαντικό εργαλείο για την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων. Λόγω του πολύ 
μεγάλου αριθμού εικονικών μηχανών που υπάρχουν στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων και των 
πολύπλοκων σχέσεων που δημιουργούνται από την επικοινωνίας τους, η ανάλυση των 
κοινωνικών δικτύων μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή χρήσιμων 
πληροφοριών απαραίτητων για την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών διαχείρισης. 
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Από τις διαθέσιμες μεθόδους ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως 
την έννοια της κεντρικότητας (centrality), την οποία και αναλύουμε στη συνέχεια.  Οι μετρικές 
κεντρικότητας έχουν προταθεί εδώ και χρό νια από κοινωνιολόγους για τη μελέτη μικρών 
κοινωνικών δικτύων αλλά πλέον αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη μελέτη των δομών των 
σύγχρονων κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, LinkedIn κλπ), των δικτύων αισθητήρων 
(sensor networks) και γενικότερα της δομής του παγκόσμιου ιστού. Στη συνέχεια εξετάζουμε 
πως η κεντρικότητα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον προσδιορισμό σημαντικών εικονικών 
μηχανών μέσω της ανάλυσης των δεδομένων επικοινωνίας από κέντρα δεδομένων.  

 
Σχήμα 4.1: Ανάλυση κοινωνικών δικτύων για τον προσδιορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών για τις σχέσεις 

των διαφόρων προσώπων 

 

 

4.3.1 Μετρικές ανάλυσης κοινωνικών δικτύων 
 

Μέσω της κεντρικότητας προσδιορίζονται οι πιο σημαντικοί κόμβοι σε ένα δίκτυο, οι οποίοι 
είτε συσχετίζονται πιο ενεργά με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου είτε η θέση που κατέχουν στο 
δίκτυο τους καθιστά πιο σημαντικούς για τη λειτουργία του. Για τον υπολογισμό της 
κεντρικότητας έχουν προταθεί διάφορες μετρικές 

Κεντρικότητα 

[59][64] με τις πιο σημαντικές να 
περιλαμβάνουν το βαθμό κεντρικότητας (degree centrality), την κεντρικότητα εγγύτητας 
(closeness centrality), την κεντρικότητα διαμεσότητας (betweenness centrality), την 
κεντρικότητα πληροφορίας (information centrality) και την κεντρικότητα ιδιοδιανυσμάτων 
(eigenvector centrality). Ο Πίνακας 4.1 συνο ψίζει τη σημασία που έχουν ο ι τιμές για τις 
τέσσερις πιο βασικές μετρικές κεντρικότητας.  

 
Κεντρικότητα Μικρή τιμή Μεγάλη τιμή 

Βαθμός Λίγοι γείτονες και συνδέσεις Πολλοί γείτονες και συνδέσεις 

Διαμεσότητα Μικρός έλεγχος ροής Μεγάλος έλεγχος ροής 

Εγγύτητα Προς την περιφέρεια Προς το κέντρο 

Ιδιοδιανύσματος Λίγοι ή λίγο σημαντικοί γείτονες Πολλοί ή πολύ σημαντικοί γείτονες 

Πίνακας 4.1: Σημασία των πιο σημαντικών μετρικών κεντρικότητας 
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Στη συνέχεια παρέχουμε ένα σύντομο ορισμό για κάθε μια από τις βασικές μετρικές 
κεντρικότητας καθώς και τι εκφράζουν ποιοτικά: 

1. Ο βαθμός κεντρικότητας ορίζεται ως το άθροισμα όλων των κόμβων που είναι άμεσα 
συνδεδεμένοι με ένα κόμβο. Εκφράζει τη σημαντικότητα και την δραστηριότητα ενός 
κόμβου στο δίκτυο. Όσο περισσότερες ακμές έχει κάποιος κόμβος τόσο πιο 
σημαντικός θεωρείται στο δίκτυο και αυξάνει αντίστοιχα ο βαθμός κεντρικότητάς του. 

2. Η κεντρικότητα εγγύτητας βασίζεται στην έννοια της απόστασης και ορίζεται ως το 
αντίστροφο του αθροίσματος των αποστάσεων προς όλους τους άλλους κόμβους. Η 
συγκεκριμένη μετρική  προσδιορίζει τους κόμβους που μπορούν να φθάσουν τους 
υπόλοιπους μέσω λιγότερων ενδιάμεσων κόμβων, άρα και πιο γρήγορα. Αν ένας 
κόμβος είναι κοντά σε όλους του άλλους του δικτύου, δηλαδή έχει απόσταση ίση με 
ένα, τότε είναι ανεξάρτητος και δεν χρειάζεται κανέναν άλλο κόμβο για να συνδεθεί με 
όλο το δίκτυο. Η κεντρικότητα εγγύτητας γενικότερα μετράει την ανεξαρτησία και 
αποδοτικότητα ενός κόμβου στη μεταβίβαση μηνυμάτων στο δίκτυο. 

3. Η κεντρικότητα ενδιαμεσότητας ενός κόμβου ορίζεται ως το ποσοστό των 
συντομότερων μονοπατιών μεταξύ δυο οποιονδήποτε κόμβων του δικτύου που 
διέρχονται από το συγκεκριμένο κόμβο. Ουσιαστικά, εκφράζει σε ποιό βαθμό κάποιος 
κόμβος συνδέει τους απομακρυσμένους κόμβους στο δίκτυο. Η μετρική αποτελεί ένα 
μέτρο της δυνατότητας ελέγχου που έχει κάποιος κόμβος, αφού ένας κόμβος με υψηλή 
κεντρικότητα ενδιαμεσότητας λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός στη ροή 
πληροφορίας για τους κόμβους που συνδέει έχοντας τη δυνατότητα να ελέγχει και να 
αποκόπτει πλήρως τη ροή της πληροφορίας ανάμεσα σε αυτούς τους κόμβους. 

4. Η κεντρικότητα πληροφορίας έχει παρόμοιο σκοπό με αυτόν της ενδιαμεσότητας με τη 
διαφορά ότι για τον υπολογισμό της μετρικής πρέπει να λάβουμε υπόψη τα βάρη των 
ακμών. Ουσιαστικά με τη συγκεκριμένη μετρική επικεντρωνόμαστε στο μέγεθος της 
πληροφορίας που αντιστοιχεί σε κάθε ακμή του δικτύου. 

5. Η κεντρικότητα ιδιοδιανύσματος αποτελεί μια μετρική στον υπολογισμό της οποίας 
λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τον αριθμό των συνδέσεων ενός κόμβου αλλά και το 
πόσο κεντρικοί είναι οι κόμβοι με τους οποίους συνδέεται ο κόμβος που εξετάζουμε. Η 
μετρική εκφράζει τη σπουδαιότητα ενός κόμβου στο δίκτυο και χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό των πιο κεντρικών κόμβων, δηλαδή αυτών που είναι λιγότερο 
απομακρυσμένοι από τους άλλους. 

 

Οι παραπάνω μετρικές μπορούν να γενικευτούν και για το σύνολο του δικτύου. Σε αυτή την 
περίπτωση ο υπολογισμός τους μας παρέχει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε την ετερογένεια 
ενός δικτύου με βάση την κεντρικότητα των κόμβων του. Η κεντρικότητα ενός δικτύου μπορεί 
να θεωρηθεί σαν ένα μέτρο της μεταβλητότητας και της διασποράς για τη σύγκριση ανάμεσα 
σε διαφορετικά δίκτυα. 

Κεντρικότητα Γραφήματος (Group Centrality) 
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Το γόητρο περιλαμβάνει ένα σύνολο μετρικών των οποίων η βασική διαφορά σε σχέση με τις 
μετρικές κεντρικότητας είναι ότι ορίζονται και μπορούν να υπολογιστούν μόνο για τις 
περιπτώσεις κατευθυνόμενων γράφων. Για τις συγκεκριμένες μετρικές έχει σημασία επιπλέον 
και η κατεύθυνση μετάδοσης της πληροφορίας. Το γόητρο αποτελεί ένα πιο ακριβές μέτρο της 
σπουδαιότητας ενός κόμβου σε σχέση με την κεντρικότητα. Η βασική ιδέα είναι ότι το γόητρο 
ενός κόμβου καθορίζεται άμεσα από το γόητρο των κόμβων με τους οποίους συνδέεται. 

Γόητρο (Prestige) 

 

4.4 Μοντελοποίηση Προβλήματος  

Θεωρούμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα επικοινωνίας στα οποία κάθε γραμμή 
καταγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ δύο εικονικών μηχανών. Πιο αναλυτικά, κάθε 
γραμμή περιλαμβάνει τις IP διευθύνσεις οι οποίες προσδιορίζουν τις διαφορετικές εικονικές 
μηχανές, τη χρονική περίοδο της επικοινωνίας και το συνόλο των δεδομένων που 
μεταφέρονται. Εναλλακτικα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια  συνοπτική μορφή για 
τα δεδομένα επικοινωνίας, όπου πλέον κάθε γραμμή θα αντιστοιχούσε σε μια σύνδεση μεταξύ 
δύο εικονικών μηχανών και θα περιελάμβανε τις IP διευθύνσεις τους, την ώρα έναρξης, το 
σύνολο των μεταδιδόμενων δεδομένων για όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας καθώς και τη 
χρονική διάρκεια της επικοινωνίας.  

Για παράδειγμα, στην ανάλυση που κάνουμε στη συνέχεια τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαμε 
στη διαθεσή μας έχουν την ακόλουθη μορφή: 

<timestamp>  <source>  <destination>  <data size> 

 
Τα δεδομένα επικοινωνίας μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση ενός δικτύου με βάρη  
G=(N,E), όπου οι κόμβοι N αντιστοιχούν στις εικονικές μηχανές, για την ακρίβεια στις IP 
διευθύνσεις που τις προσδιορίζουν, και οι ακμές Ε εκφράζουν την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ συγκεκριμένων εικονικών μηχανών. Το βάρος wi,j μιας ακμής ei,j  ∈ E αντιστοιχεί στο 
σύνολο των δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ των αντίστοιχων εικονικών μηχανών, VMi 
και VMj. Το Σχήμα 4.2 παρουσιάζει ένα παράδειγμα όπου η εικονική μηχανή VM2 επικοινωνεί 
με τις εικονικές μηχανές VM1, VM3 και VM4  ενώ τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ τους 
είναι w1,2, w2,4 και w2,3 αντίστοιχα. 

 
Σχήμα 4.2: Μοντελοποίηση δεδομένων επικοινωνίας μεταξύ εικονικών μηχανών 
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Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια σειρά από διαφορετικούς ορισμούς για τον υπολογισμό του 
βάρους wi,j, οι οποίοι προκύπτουν ανάλογα με το αν τα δεδομένα επικοινωνίας συνοψίζονται 
κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου παρατήρησης ή αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένα 
επιμέρους χρονικά διαστήματα. 

Γενικότερα, η στατική ανάλυση των δεδομένων επικοινωνίας μέσω της σύνοψης όλης της 
διαθέσιμης πληροφορίας επικοινωνίας για όλη τη διάρκεια κάποιας δεδομένης χρονικής 
περιόδου παρατήρησης αποτελεί μια ευκολότερη διαδικασία. Για παράδειγμα, σε αυτή την 
περίπτωση το βάρος wi,j της ακμής ei,j είναι ίσο με: 

[0, ]
, ,

tend
i j i jw D=∑         (4.1) 

όπου το  D[0,𝑡𝑒𝑛𝑑]  αντιστοιχεί στα συνολικά δεδομένα που μεταφέρθηκαν κατά τη χρονική 
περίοδο παρατήρησης [0,tend] μεταξύ των εικονικών μηχανών VMi και VMj.  

Ωστόσο, μέσω της στατικής ανάλυσης προκύπτει απώλεια σημαντικών πληροφοριών μιας και 
δεν μπορούμε να καταγράψουμε και να μοντελοποιήσουμε τη δυναμικότητα της επικοινωνίας 
και κυρίως τις διάφορες μεταβολές που συμβαίνουν σε επιμέρους χρονικές περιόδους σε σχέση 
με τη συνολική περίοδο παρατηρήσης για την οποία διαθέτουμε δεδομένα επικοινωνίας. Για 
παράδειγμα, μπορεί για κάποιο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με τη συνολική 
περίοδο παρακολούθησης να εμφανίζεται πολύ έντονη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
ορισμένων εικονικών μηχανών που όμως στη συνέχεια περιορίζεται ή ακόμη και εξαλείφεται. 

Για το σκοπό αυτό μας ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουμε την ανάλυση του δικτύου 
επικοινωνίας χρησιμοποιώντας διαχρονικά/διαμήκη δίκτυα (longitudinal networks). Τα 
συγκεκριμένα δίκτυα μοντελοποιούν καλύτερα τις διάφορες μεταβολές που συμβαίνουν αφού 
εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου με την προσθήκη και την αφαίρεση κόμβων, τη 
δημιουργία, την ενίσχυση, την αποδυνάμωση και τελικά τη διακοπή δεσμών οι οποίοι 
αντιστοιχούν στις μεταβολές των σχέσων μεταξύ των διαθέσιμων κόμβων κάθε χρονική 
στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, η ακριβής δομή του δικτύου και το βάρος wi,j, μιας ακμής ei,j 
εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο [t1,t2] της  παρατήρησης.    

Ειδικότερα, το βάρος wi,j μπορεί να υπολογιστεί μέσω της άθροισης όλων των διαθέσιμων 
πληροφοριών για τη χρονική περίοδο [0, t2]: 

 1 2 2[ , ] [0, ]
, ,
t t t

i j i jw D=∑      (4.2) 

όπου το D[0,𝑡2]  εκφράζει στο σύνολο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα [0, t2] μεταξύ των εικονικών μηχανών VMi  και VMj.  

Εναλλακτικά, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας στον υπολογισμό του βάρους μόνο τα 
δεδομένα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της 
παρατήρησης: 

1 2 1 2[ , ] [ , ]
, ,
t t t t

i j i jw D=∑      (4.3) 
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όπου τώρα το D[𝑡1,𝑡2]  αντιστοιχεί στο σύνολο των δεδομένων επικοινωνίας μεταξύ των 
εικονικών μηχανών VMi και VMj κατά τη χρονική περίοδο της παρατήρης [t1, t2]. 

  

4.5 Χρησιμοποιούμενες Μέθοδοι Ανάλυσης  

Για την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων χρησιμοποιούνται μια σειρά από μεθοδολογίες και 
μετρικές. Στη συνέχεια εξετάζουμε πως ορισμένες από τις πιο σημαντικές μετρικές που 
παρουσιάσαμε στο  Κεφάλαιο 4.3.1 μπορούν να εφαρμοστούν για την ανάλυση δεδομένων 
επικοινωνίας διαφόρων εικονικών μηχανών προκειμένου να αναγνωρίσουμε πρότυπα και να 
προσδιορίσουμε σχέσεις μεταξύ εικονικών μηχανών. 

 

4.5.1 Κεντρικότητα  

Αρχικά εστιάζουμε την προσοχή μας στη κεντρικότητα που όπως είδαμε αντιστοιχεί σε μια 
ομάδα μετρικών που στοχεύουν στην ποσοτικοποίηση της «σημασίας» ή «επιρροής»  ενός 
συγκεκριμένου κόμβου ή κάποιας ομάδας μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Προηγουμένως, 
παρουσιάσαμε ορισμένες από τις βασικότερες μετρικές που έχουν προταθεί για τον 
προσδιορισμό της κεντρικότητας ενός κόμβου σε ένα κοινωνικό δίκτυο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός κεντρικότητας [59][64] βασίζεται στην ιδέα ότι οι κεντρικοί 
κόμβοι σε ένα δίκτυο είναι εκείνοι με τις περισσότερες συνδέσεις πρός άλλους κόμβους. Για 
τον υπολογισμό του βαθμού κεντρικότητας χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τον αριθμό των 
ακμών που κάποιος κόμβος έχει σε όλους τους άλλους κόμβους ή να αθροίσουμε τα βάρη τους. 
Στις περιπτώσεις δικτύων που ορίζονται μέσω κατευθυνόμενων γράφων ορίζονται συνήθως 
δύο ξεχωριστές μετρικές, ο βαθμός κεντρικότητας των εισερχομένων δεσμών (in-degree 
centrality) και ο βαθμός κεντρικότητας εξερχόμενων δεσμών (out-degree centrality). Ο πρώτος 
αντιστοιχεί στον αριθμό των ακμών που κατευθύνονται προς τον κόμβο ενώ ο δεύτερος στον 
αριθμό των ακμών που εξέρχονται από αυτόν. 

Για να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα του βαθμού κεντρικότητας, μπορούμε να πούμε ότι για 
θετικές σχέσεις όπως φιλία ή συμβουλή, ο βαθμός κεντρικότητας ερμηνεύεται ως ένα μέσο 
δημοφιλίας καθώς οι σχέσεις συνήθως αναπαριστούν φιλίες μεταξύ ατόμων που 
αναπαριστώνται από κόμβους. Ωστόσο, ο βαθμός κεντρικότητας αποτελεί μια μετρική όπου 
παρά τον εύκολο υπολογισμό της δεν μπορεί να θεωρηθεί το πιο ακριβές μέτρο της κοινωνικής 
επιρροής ενός κόμβου καθώς ο υπολογισμός της βασίζεται στην ποσότητα των συνδέσεων 
μεταξύ κόμβων και όχι σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα δεν γίνεται διάκριση στη 
σύνδεση με ένα σημαντικό πρόσωπο σε σχέση με κάποιο περιθωριακό στοιχείο. 

Ο βαθμός κεντρικότητας μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεδομένων 
επικοινωνίας σε κέντρα δεδομένων, παρέχοντας μια εικόνα για τις πιο σημαντικές εικονικές 
μηχανές. Αρχικά, εξετάζουμε τη χρήση του βαθμού κεντρικότητας όταν λαμβάνουμε υπόψη 
μας την ποσότητα των δεδομένων που ανταλλάσονται μεταξύ των εικονικών μηχανών, οπότε 
έχουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας με βάρη. Σε αυτή την περίπτωση  χρησιμοποιούμε το 
σταθμισμένο βαθμό κεντρικότητας.  
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Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας (weighted degree centrality) WCEi 
μιας εικονικής μηχανής VMi σε ένα δίκτυο επικοινωνίας με βάρη όπως εκείνο που ορίσαμε στο 
Κεφάλαιο 4.4, είναι ίσος με: 

,i i j
i

j N w
WCE

w
∈

= ∑
∑

    (4.4) 

όπου Ni είναι το σύνολο των εικονικών μηχανών με τις οποίες η εικονική μηχανή VMi 
ανταλλάσει δεδομένα κατά τη χρονική περίοδο παρατήρησης. Ουσιαστικά πρόκειται για το 
σύνολο των γειτονικών κόμβων της εικονικής μηχανής VMi  στο δίκτυο επικοινωνίας. 

Στον ορισμό της σχέσης (4.4) θεωρούμε ότι ο σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας 
κανονικοποιείται ως πρός το συνολικό βάρος των διαθέσιμων ακμών του γράφου επικοινωνίας. 
Γενικότερα, η κανονικοποίηση διευκολύνει τη σύγκριση του βαθμού  κεντρικότητας 
διαφορετικών κόμβων ενώ επιπλέον μετατρέπει τον βαθμό κεντρικότητας ανεξάρτητο από το 
μέγεθος του δικτύου που αναλύουμε. Για τον υπολογισμό του βάρους wi,j μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε από τους ορισμούς που παρουσιάσαμε προηγουμένως στις 
σχέσεις (4.1), (4.2) και (4.3).  

Επιπλέον, η περίπτωση του βαθμού κεντρικότητας όπου λαμβάνουμε υπόψη μόνο το πλήθος 
των ακμών που έχει κάποια εικονική μηχανή στο γράφο επικοινωνίας και όχι το άθροισμα των 
βαρών που αντιστοιχεί σε αυτές τις ακμές μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσα μετρική, 
προσδιορίζοντας στην ουσία εικονικές μηχανές με υψηλή επιρροή. 

Σε αυτή την περίτπωση, ο βαθμός κεντρικότητας CEi μιας εικονικής μηχανής VMi σε ένα 
δίκτυο επικοινωνίας  είναι ίσος με: 

i
i

N
CE

E
=     (4.5) 

όπου Ni είναι το σύνολο των εικονικών μηχανών με τις οποίες η εικονική μηχανή VMi 
ανταλλάσει δεδομένα κατά τη χρονική περίοδο παρατηρήσης. Ομοίως, στον ορισμό της σχέσης 
(4.5) υποθέτουμε ότι ο βαθμός κεντρικότητας κανονικοποιείται ως πρός το συνολικό αριθμό 
όλων των διαθέσιμων ακμών στο δίκτυο επικοινωνίας.  

Ουσιαστικά στη περίπτωση του απλού βαθμού κεντρικότητας εξετάζουμε μόνο το πλήθος των 
συνδέσεων που έχει κάποια εικονική μηχανή με άλλες μηχανές στο κέντρο δεδομένων. 
Αντίθετα ο σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας, σχέση (4.4), αποτελεί μια πιο λεπτομερή 
μετρική της σπουδαιότητας μιας εικονικής μηχανής με βάση την κυκλοφορία που δημιουργεί 
αφού υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των δεδομένων που ανταλλάσονται μεταξύ 
των εικονικών μηχανών. Για παράδειγμα, μια εικονική μηχανή μπορεί να φιλοξενεί κάποια 
υπηρεσία την οποία χρησιμοποιούν αρκετές εικονικές μηχανές αλλά στην οποία δεν υπάρχει 
σημαντική μεταφορά δεδομένων, ενώ κάποια άλλη μπορεί να φιλοξενεί μια υπηρεσία στην 
οποία έχουν πρόσβαση λιγότερες εικονικές μηχανές αλλά έχουμε μεταφορά πολύ 
περισσότερων δεδομένων σε σχέση με την πρώτη περίπτωση. Είναι λογικό, από πλευράς 
διαχείρισης του δικτύου η εικονική μηχανή του δεύτερου παραδείγματος να θεωρείται πιο 
σημαντική σε σχέση με την πρώτη περίπτωση. 
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Ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό που καθιστά τις συγκεκριμένες μετρικές 
κεντρικότητας άμεσα αξιοποιήσιμες για την ανάλυση δεδομένων κίνησης είναι η απλότητα που 
χαρακτηρίζει τον υπολογισμό τους. Όπως προκύπτει από τις σχέσεις (4.4) και (4.5) χρειάζεται 
να γνωρίζουμε μόνο την τοπική δομή γύρω από τον κόμβο που μας ενδιαφέρει καθώς και το 
συνολικό αριθμό των διάθεσιμων ακμών και βάρος του δικτύου επικοινωνίας. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι στην περίπτωση του βαθμό κεντρικότητας δεν λαμβάνουμε υπόψη τη συνολική 
δομή του δικτύου έχει ως αποτέλεσμα κάποιους περιορισμούς σχετικά με την αξιολόγηση των 
κόμβων που μας παρέχει. Για παράδειγμα, έστω και αν κάποιος κόμβος συνδέεται με άλλους  
μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να επικονωνεί άμεσα, χωρίς πολλούς ενδιάμεσους κόμβους, 
με αρκετούς κόμβους του δικτύου προκειμένου να έχει πρόσβαση στις διάφορες πληροφορίες. 

Οι υπόλοιπες μετρικές κεντρικότητας αποτελούν βελτιώσεις του βαθμού κεντρικότητας που 
λαμβάνουν υπόψη επιπλέον τη θέση ενός κόμβου στο δίκτυο. Γενικότερα, η κεντρικότητα 
εγγύτητας  προσδιορίζει την ανεξαρτησία και αποδοτικότητα ενός κόμβου στη μεταβίβαση 
μηνυμάτων στο δίκτυο, ενώ η κεντρικότητα ενδιαμεσότητας αποτελεί ένα μέτρο της 
δυνατότητας ελέγχου που έχει κάποιος κόμβος σχετικά με τις πληροφορίες στο δίκτυο. Στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας δεν εξετάσαμε περαιτέρω τις συγκεκριμένες μετρικές μιας και 
θεωρούμε ότι δεν παρέχουν επιπλέον πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα σε διάφορες διαχειριστικές αποφάσεις, σε σχέση μάλιστα με την απαιτούμενη 
πολυπλοκότητα για τον υπολογισμό τους. Στην αξιoλόγηση επικεντρωθήκαμε στους βαθμούς 
κεντρικότητας που αποτελούν μετρικές οι οποίες μπορεί να μας παρέχουν πληροφορίες για τις 
πιο σημαντικές μηχανές ως προς την ανταλλαγή δεδομένων ώστε να βελτιώσουμε τις 
αποφάσεις σχετικά με την αναθεσή τους στους διαθέσιμους πόρους του κέντρου δεδομένων. 

 

4.5.2 Aνίχνευση συμβάντων  

Μια άλλη σημαντική παράμετρος στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί η 
ανίχνευση σημαντικών συμβάντων. Στην εργασία [62], οι συγγραφείς προτείνουν μια 
μεθοδολογία για την ανάλυση tweets προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν μέσα από το 
κείμενο που περιέχουν γεγονότα που συμβαίνουν εκείνη την περίοδο στην πραγματική ζωή. 
Για το σκοπό αυτό, δημιουργούν σήματα για μεμονωμένες λέξεις τα οποία περιέχουν τον 
αριθμό των tweets στα οποία περιέχεται η κάθε λέξη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα 
συγκεκριμένα σήματα μπορούν να υπολογιστούν γρήγορα μέσω wavelet ανάλυσης, ενώ οι 
λιγότερο σημαντικές λέξεις μπορούν να απομακρυνθούν μέσω της εξέτασης των αντίστοιχων 
αυτοσυσχετίσεων  (auto-correlations) των σημάτων τους. Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη 
μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία μιας μήτρας συσχέτισης (correlation matrix), η οποία 
διαχωρίζεται, μέσω μιας modularity-based τεχνικής διαχωρισμού γραφημάτων, προκειμένου να 
προσδιοριστούν ομάδες απο λέξεις που αντιστοιχούν σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. 

Μια παρόμοια μέθοδος ανίχνευσης συμβάντων θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάλυση δεδομένων επικοινωνίας από κάποιο κέντρο δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, 
αρχικά κατασκευάζουμε για κάθε εικονική μηχανή ένα σήμα το οποίο αντιστοιχεί στο 
σταθμισμένο βαθμό κεντρικότητας σε κάθε χρονική περίοδο παρατήρησης χρησιμοποιώντας 
τις σχέσεις (4.3), (4.4) και υπολογίζοντας την ποσότητα των δεδομένων που αποστέλλονται και 
λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη εικονική μηχανή.  

11 1 2 [ , ][0, ] [ , ]{ , ,..., }n nt tt t t
VMi i i iS WCE WCE WCE −=     (4.6) 
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Στη συνέχεια με τη χρήση των συγκεκριμένων σημάτων δημιουργούμε μια μήτρα συσχέτισης, 
στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε τα σήματα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή wavelet 
μετασχηματισμού όπως στο [62], η ο πο ία παρέχει ένα μέτρο  της σχέσης μεταξύ των 
εξεταζόμενων εικονικών μηχανών για όλη τη χρονική περίοδο παρατήρησης. 

Τέλος η διαδικασία διαχωρισμού του γραφήματος (graph partitioning) που  εφαρμόζεται στη 
συνέχεια μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε ομάδες εικονικών μηχανών οι οποίες παρουσιάζουν 
παρόμοια συμπεριφορά με την πάροδο του χρόνου σχετικά με τα δεδομένα που μεταδίδονται 
ή/και λαμβάνονται. Το σύστημα διαχείρισης των πόρων γνωρίζοντας τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες θα μπορούσε να μετακινήσει τις συγκεκριμένες εικονικές μηχανές στο ίδιο 
εξυπηρετητή ή rack, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση που προκύπτει στο δίκτυο από την 
επικοινωνία τους. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
προσδιορισμό εικονικών μηχανών που παρουσιάζουν κάποια σχέση που όμως δεν μπορεί να 
εντοπιστεί μέσω της ανάλυσης του γραφήματος επικοινωνίας, δηλαδή με τη χρήση των 
μετρικών κεντρικότητας ή του συντελεστή ομαδοποίησης. 
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4.6 Αξιολόγηση Απόδοσης  
 

4.6.1 Δεδομένα επικοινώνιας 

Για την αξιολογήση των προτεινόμενων μετρικών χρησιμοποιήσαμε πραγματικά δεδομένα 
επικοινωνίας [63] τα οποία επίσης παρουσιάζονται στην εργασία [49], όπου γίνεται μια 
ανάλυση των χαρακτηριστικών της κίνησης σε πραγματικά κέντρα δεδομένων. Στα πλαίσια της 
ανάλυσης που ακολουθεί υποθέτουμε ότι κάθε IP διεύθυνση που περιέχεται στα δεδομένα 
επικοινωνίας αντιστοιχεί σε μια εικονική μηχανή. Η συγκεκριμένη υπόθεση ωστόσο δεν 
επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 
μελέτη που πραγματοποιήσαμε. Επιπλέον, για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήσαμε το 
πακέτο NetworkX [99] της γλώσσας προγραμματισμού Python, το οποίο περιλαμβάνει τα 
κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία και μεθόδους για την ανάλυση κοινωνικών δικτύων. 

 

4.6.2 Αποτελέσματα 

Αναλύσαμε τα δεδομένα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο [63], και πιο συγκεκριμένα το 
πακέτο TRACE, που αντιστοιχεί στα δεδομένα επικοινωνίας για χρονικό διάστημα περίπου 
μιας ώρας από κάποιο κέντρο δεδομένων ενός πανεπιστημιού που περιλαμβάνει 500 
εξυπηρετητές. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δεδομένων παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα.  

TRACE 

Συνολική διάρκεια 3914.6 sec 

Αριθμός γραμμών στο  trace file 19,855,388 

Αριθμός μοναδικών  IP διευθύνσεων 2,646,311 

Σύνολο δεδομένων που μεταφέρθηκαν 118 GB 

Πίνακας 4.2: Βασικά χαρακτηριστικά δεδομένων επικοινωνίας του TRACE 

 

Αρχικά, προσπάθησαμε να προσδιορίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του δικτύου που 
αντιστοιχεί στις εικονικές μηχανές των δεδομένων επικοινωνίας, κυρίως όσον αφορά τις 
συνεκτικές συνιστώσες του δικτύου καθώς και το μεγεθός τους. Το δίκτυο δημιουργήθηκε 
χρησιμοποιώντας τη μοντελοποίηση που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.4, με τους κόμβους να 
αντιστοιχούν στις εικονικές μηχανές, τους συνδέσμους να αντιπροσωπεύουν την ύπαρξη 
επικοινωνίας μεταξύ δύο εικονικών μηχανών, με το βάρος κάθε ακμής να αντιστοιχεί στο 
σύνολο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν μεταξύ των συγκεκριμένων εικονικών μηχανών. 

Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των επτά μεγαλύτερων, από άποψη 
συνολικού βάρους των ακμών τους, συνεκτικών συνιστωσών. Υπολογίσαμε τον αριθμό των 
κόμβων, των ακμών και το συνολικό βάρος, δηλαδή τα συνολικά δεδομένα που μεταφέρθηκαν, 
ανά συνεκτική συνιστώσα ως ποσοστό των αντίστοιχων συνολικών κόμβων, ακμών και βαρών. 
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Σχήμα 4.3: Ο αριθμός  των κόμβων,  ακμών και βαρών για τις επτά μεγαλύτερες (ως προς το συνολικό βάρος 
των ακμών τους) συνεκτικές συνιστώσες του δικτύου ως ποσοστό των αντίστοιχων συνολικών κόμβων, 

ακμών και βαρών. Οι μετρικές υπολογίζονται συνοψίζοντας τις νέες κορυφές (VMs) και ακμές (συνδέσεις 
επικοινωνίας) με την πάροδο του χρόνου, με την κάθε επιμέρους χρονική περίοδο παρατήρησης να είναι ίση 

με 60 δευτερόλεπτα. 
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Παρατηρούμε ότι σε τρείς από τις συνεντικές συνενιστώσες, ανάλογα με το ποία μετρική   
παρατηρεί κανείς, ανήκει το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των κόμβων – εικονικών 
μηχανών, των ακμών – συνδέσεων και του βάρους – ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται. 
Βέβαια, η συγκεκριμένη παρατήρηση σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τα διαθέσιμα δεδομένα 
επικοινωνίας που αναλύσαμε και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων 
από όπου προέρχονται, αποκαλύπτοντας εν μέρει τη μονοδιάστατη χρήση του, που πρακτικά 
σημαίνει ότι κυρίως χρησιμοποιείται για κάποιο συγκεκριμένο είδος εφαρμογής. 

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τις μετρικές κετρικότητας που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 4.5.1 
στη μεγαλύτερη από τις συνεκτικές συνιστώστες προσπαθώντας να προσδιορίσουμε 
σημαντικές εικονικές μηχανές ή ομάδες εικονικών μηχανών που σχετίζονται με κάποιον τρόπο 
μεταξύ τους. Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζουμε το βαθμό κεντρικότητας και το σταθμισμένο 
βαθμό κεντρικότητας για τις έντεκα πιο σημαντικές εικονικές μηχανές (σε σχέση με τα 
μεταδιδόμενα δεδομένα τους). Οι μετρικές έχουν υπολογιστεί μέσω της σύνοψης των νέων 
ακμών και βαρών που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου με βάση τη σχέση  (4.2), ενώ 
κάθε επιμέρους χρονική περίοδο παρατήρησης (time slot) έχει διάρκεια 60 δευτερόλεπτα.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Σχήμα 4.4: (a) βαθμός κεντρικότητας και (b) σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας των έντεκα πιο σημαντικών 
εικονικών μηχανών (ως πρός τα μεταδιδόμενα δεδομένα). Οι μετρικές υπολογίζονται μέσω της σύνοψης των 

νέων ακμών και βαρών με βάση τη σχέση (4.2). Κάθε επιμέρους χρονική περίοδος παρατήρησης είναι ίση με 60 
δευτερόλεπτα. 
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Από τις γραφικές παρατηρούμε ότι μπορούμε άμεσα να προσδιορίσουμε τις πιο σημαντικές 
εικονικές μηχανές καθώς και να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τη μεταβολή της 
επιρροής τους με την πάροδου του χρόνου. Σε γενικές γραμμές, οι πιο σημαντικές με βάση τη 
κεντρικότητα εικονικές μηχανές, όπως οι VM1 και VM9, παραμένουν εξίσου σημαντικές για 
όλη τη διάρκεια της παρατήρησης, ενώ ορισμένες εικονικές μηχανές που χαρακτηρίζονται από 
μικρότερες τιμές κεντρικότητας, όπως οι VM2 και VM11, αποκτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη 
επιρροή με την πάροδο του χρόνου.  

Οι δυο βαθμοί κεντρικότητας παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με το ποιές εικονικές 
μηχανές είναι πιο σημαντικές από τις υπόλοιπες. Ωστόσο, ο βαθμός κεντρικότητας 
παρατηρούμε ότι μειώνεται με την πάροδο του χρόνου σε αντίθεση με το σταθμισμένο βαθμό 
κεντρικότητας ο οποίος παραμένει σταθερός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με την πάροδο 
του χρόνου δημιουργούνται νέες συνδέσεις με αποτέλεσμα ο παρονομαστής στη σχέση (4.5)  
να μεγαλώνει πιο γρήγρορα σε σχέση με τον αριθμητή. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι το βάρος, 
δηλαδή το μέγεθος των δεδομένων που μεταφέρονται, αυτών των νέων συνδέσεων είναι μικρό 
σε σύγκριση με τα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς τις εικονικές μηχανές VM1 - 
VM11, διατηρώντας το λόγο στη σχέση (4.4) σχεδόν σταθέρο. 

Στη συνέχεια υπολογίσαμε για τη μεγαλύτερη συνεκτική συνιστώσα του δικτύου τους βαθμούς 
κεντρικότητας, απλό και σταθμισμένο, υποθέτοντας ότι η συγκεκριμένη ανάλυση 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας δεδομένα από μεμονωμένες χρονικές περιόδους χωρίς να 
διατηρούμε στοιχεία για τις προηγούμενες χρονικές περιόδους. Αυτή τη φορά κατά τον 
υπολογισμό των μετρικών συνοψίζουμε τις υπάρχουσες ακμές και τα αντίστοιχα βάρη μόνο για 
τις επιμέρους χρονικές περιόδους παρατήρησης, σύμφωνα με τη σχέση (4.3), με την κάθε 
περίοδο παρατήρησης να έχει διάρκεια 60 δευτερολέπτων.  

Σε αυτή την περίπτωση από το Σχήμα 4.5 παρατηρούμε ότι οι γραφικές δεν είναι τόσο ομαλές 
σε σύγκριση με τους προηγούμενους υπολογισμούς, όπου ο υπολογισμός των βαρών γίνονταν 
με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα μέχρι τη χρονική περίοδο της παρατηρήσης. Επίσης, αν 
και πάλι μπορεί κάποιος να προσδιορίσει άμεσα ποιές εικονικές μηχανές είναι πιο σημαντικές 
με την πάροδο του χρόνου, κοιτάζοντας ωστόσο σε μια συγκεκριμένη επιμέρους χρονική 
περίοδο είναι πιθανό να βγάλουμε λανθασμένα συμπεράσματα. Για παράδειγμα κατά τις 
χρονικές περιόδους από t=11 έως t=15 και t=31 έως (κατά προσέγγιση) t=38, η εικονική 
μηχανή VM9 φαίνεται να είναι εξίσου σημαντική όσο η VM8, κάτι που προφανώς δεν ισχύει 
όπως παρατηρούμε από το Σχήμα 4.6.  

Σε γενικές γραμμές, η βασική διαφορά μεταξύ της σχέσης (4.2) που χρησιμοποιούμε στην 
ανάλυση στο Σχήμα 4.4,  και της σχέσης (4.3), στο Σχήμα 4.5, είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση 
κατά τον υπολογισμό των βαρών είναι πιθανό να παραβλέψουμε τη σπουδαιότητα μιας 
εικονικής μηχανής σε κάποια επιμέρους χρονικά διαστήματα ενώ όταν κάνουμε χρήση της 
σχέσης (4.2) λαμβάνουμε υπόψη στον προσδιορισμό της σπουδαιότητας μιας εικονικής 
μηχανής και τη συμπεριφορά της κατά τις προηγούμενες χρονικές περιόδους. Επιπλέον, για να 
μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση (4.2) για τον υπολογισμό των βαρών χρειάζεται 
να διατηρούμε το πλήρες ιστορικό των συνδέσεων για όλη την περίοδο της ανάλυσης,  μια 
απαίτηση που μπορεί να μην είναι εφικτή στη περίπτωση που υπάρχει ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός από διαθέσιμες συνδέσεις και εικονικές μηχανές. 
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(a) 

 
(b) 

Σχήμα 4.5:  (a) βαθμός κεντρικότητας και (b) σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας για τις έντεκα πιο 
σημαντικές εικονικές μηχανές (ως προς τα μεταδιδόμενα δεδομένα). Οι μετρικές υπολογίζονται μέσω της 

σύνοψης των νέων ακμών και βαρών με βάση τη σχέση (4.3). Κάθε επιμέρους χρονική περίοδος παρατήρησης 
είναι ίση με 60 δευτερόλεπτα 
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Σχήμα 4.6: Ο σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας για τις εικονικές μηχανές VM8 και VM9 όταν 
χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των βαρών τις σχέσεις 4.2 και 4.3 

 

Ακόμη, υπολογίσαμε τους συντελεστές ομαδοποίησης για όλους τους κόμβους του δικτύου, 
δηλαδή τις IP διευθύνσεις των εικονικών μηχανών,  και διαπιστώσαμε ότι ήταν πάντα μηδέν 
για όλους τους κόμβους – εικονικές μηχανές. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα πιθανότατα 
οφείλεται στο είδος του κέντρου δεδομένων από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα κίνησης 
και κυρίως το είδος των εφαρμογών που φιλοξενούνται σε αυτό (συνήθως διακομιστές 
web/ftp) που αντιστοιχούν σε ένα σενάριο λειτουργίας όπου αρκετές εικονικές μηχανές 
δέχονται συνδέσεις από μη συσχετιζόμενες, τουλάχιστον σε πρώτη ματιά όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, IP διευθύνσεις. 

Τέλος στο Σχήμα 4.7 παρουσιάζουμε το σταθμισμένο βαθμό κεντρικότητας, χρησιμοποιώντας 
τη σχέση (4.3) για την περίπτωση δυο εικονικών μηχανών, των οποίων η συσχέτιση έχει 
προσδιοριστεί μέσω της μεθοδολογίας που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 4.5.2. Αυτό 
ενδεχομένως αποτελεί το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε 
ενισχύοντας παράλληλα την πεποιθησή μας ότι οι μεθοδολογίες εντοπισμού συμβάντων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση δεδομένων επικοινωνίας έχοντας ως 
αποτέλεσμα την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων. 

Σε αυτή την περίπτωση το γεγονός που ανιχνεύεται είναι ότι υπάρχουν στο κέντρο δεδομένων 
δύο εικονικές μηχανές οι οποίες λαμβάνουν δεδομένα τις ίδιες χρονικές περιόδους, για ένα 
συνολικό διάστημα περίπου μίας ώρας. Οι συγκεκριμένες εικονικές μηχανές δεν επικοινωνούν 
απευθείας μεταξύ τους με αποτέλεσμα η σχέση τους να μην μπορεί να προσδιοριστεί με την 
ανάλυση του δικτύου επικοινωνίας σε κάποια επιμέρους χρονική περίοδο. Στο Σχήμα 4.8 
έχουμε σημειώσει την εικονική μηχανή VM4, η οποία είναι μια από τις δύο εικονικές μηχανές 
που εντόπισε ο μηχανισμός. Η συγκεκιμένη εικονική μηχανή δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις 
πιο σημαντικές με βάση τα μεταδιδόμενα δεδομένα, ωστόσο η σχέση της με την VMother είναι 
εξίσου σημαντική αφού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με 
τη διαχείριση των πόρων, π.χ. με τη μεταφορά των συγκεκριμένων εικονικών μηχανών στο ίδιο 
rack. 
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Σχήμα 4.7: Ο σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας δυο εικονικών μηχανών των οποίων η συσχέτιση 

προσδιορίστηκε μέσω της μεθόδου που περιγράφτηκε στο Κεφάλαιο 4.5.2  

 

 

Σχήμα 4.8: Ο σταθμισμένος βαθμός κεντρικότητας των έντεκα πιο σημαντικών εικονικών μηχανών (ως προς 
τα μεταδιδόμενα δεδομένα) υπολογισμένος μέσω της σύνοψης των νέων ακμών και βαρών με βάση τη σχέση 

(4.3) με την κάθε επιμέρους χρονική περίοδο παρατήρησης να είναι ίση με 60 δευτερόλεπτα 
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4.7 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής αξιολογήσαμε την εφαρμογή μεθόδων από τη 
θεωρία ανάλυσης κοινωνικών δικτύων με σκοπό την ανάλυση δεδομένων επικοινωνίας τα 
οποία συλλέγονται από μεγάλες υπολογιστικές υποδομές, όπως τα κέντρα δεδομένων, 
προκειμένου να προσδιορίσουμε εικονικές μηχανές ή ομάδες εικονικών μηχανών που είναι 
σημαντικές,  ή που εμφανίζουν κάποιο είδος σχέσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, 
αξιολογήσαμε τη δυνατότητα εφαρμογής του βαθμού κεντρικότητας, του σταθμισμένου 
βαθμού κεντρικότητας και μιας μεθοδολογίας για τον εντοπισμό συμβάντων σε δεδομένα 
επικοινωνίας η οποία είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση tweets. 

Μέσω της συγκεκριμένης ανάλυσης προσδιορίσαμε τα χαρακτηριστικά των γραφημάτων που 
προκύπτουν απο την επικοινωνία των εικονικών μηχανών, μαζί με τις εικονικές μηχανές που 
είναι πιο σημαντικές από την άποψη του μεγέθους των δεδομένων που μεταφέρονται.  
Επιπλέον, αξιολογήσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διατήρησης ιστορικών 
στοιχείων που αφορούν τα δεδομένα επικοινωνίας των εικονικών μηχανών και τη συνολική 
αναλυσή τους σε σχέση με την περίπτωση ανάλυσης μόνο σε μεμονωμένες χρονικές περιόδους. 
Ακόμη, παρουσιάσαμε μια μεθοδολογία για την ανίχνευση γεγονότων η οποία είναι σε θέση να 
προσδιορίσει εικονικές μηχανές (πέρα από αυτές που παρουσιάζουν προφανή συσχέτιση) που 
σχετίζονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περίοδου και οι 
οποίες θα ήταν δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να προσδιοριστούν με τη χρήση κάποιας άλλης 
μεθόδου ανάλυσης. 

Πιστεύουμε ότι η χρήση τεχνικών από την ανάλυση κοινωνικών δικτύων για τον προσδιορισμό 
σημαντικών ή σχετικών εικονικών μηχανών μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο 
έρευνας σχετικά με την ανάλυση της κίνησης στο πολύπλοκο περιβάλλον των σύγχρονων 
υποδομών κέντρων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο πολλές από τις ερευνητικές προσπάθειες 
για την ανάλυση κοινωνικών δικτύων μπορούν να βρούν την αναλογία τους με διάφορες 
διαδικασίες ανάλυσης και κατηγοριοποίησης της κυκλοφορίας και των χαρακτηριστικών των 
κέντρων δεδομένων καθώς και στην δημιουργία σχετικών εργαλείων.  
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5. Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Δημόσιων Υποδομών  
Υπολογιστικού Νέφους 

 

5.1 Γενικά 

Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) παρέχει εικονικούς πόρους ως υπηρεσία μέσω του 
διαδικτύου, επιτρέποντας την αποτελεσματική και ευέλικτη χρήση τους. Το νέο αυτό μοντέλο 
αντικαθιστά επίσης τα σταθερά κόστη αγοράς και λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών με 
μεταβλητά κόστη, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από το χρονικό διάστημα χρήσης και τα 
χαρακτηριστικά των παρεχόμενων πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλέον ένας αυξανόμενος 
αριθμός από μεμονωμένους χρήστες, ερευνητές και εταιρείες,  ανεξαρτήτως μεγέθους και 
εμβέλειας, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους για την εκτέλεση των εργασιών τους και τη φιλοξενία των εφαρμογών 
τους. Οι δημόσιες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους παρέχουν διαχειρίσιμους εικονικούς 
πόρους ως υπηρεσία για την αξιοποίηση των οποίων αντιστοιχεί κάποιο κόστος (Amazon Web 
Services – AWS [91], Rackspace [90]), ενώ οι ιδιωτικές υποδομές υλοποιούνται 
χρησιμοποιώντας ιδιόκτητες υποδομές με χρήση  εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ. OpenStack 
[88], Eucalyptus [89]) έχοντας ως τελικό στόχο την παροχή των υπηρεσιών τους στους 
υπαλλήλους ή τους πελάτες τους. 

Η παρακολούθηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση αποτελούν μια σειρά από σημαντικές και 
αλληλένδετες λειτουργίες για τη διαχείριση των πόρων σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους, 
όπως και για όλα τα είδη των συστημάτων πληροφορικής. Ωστόσο, ο τεράστιος αριθμός των 
εικονικών πόρων στις νέες υποδομές καθιστά εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο για έναν απλό 
χρήστη ή διαχειριστή να τους παρακολουθεί αποτελεσματικά, να αναλύει τη συμπεριφορά τους 
και να βελτιστοποιεί τις παραμέτρους που καθορίζουν την αποτελεσματική χρήση τους. 
Πρόσφατες εκτιμήσεις τοποθετούν τον αριθμό των εξυπηρετητών σε εμπορικά κέντρα 
δεδομένων, που χρησιμοποιούνται για την παροχή δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών 
Υπολογιστικού Νέφους, σε 450.000 εξυπηρετητές [50], ενώ ακόμη μεγάλυτερες υποδομές 
αναμένεται να κατασκευαστούν μελλοντικά [51]. Επίσης, μεγάλοι χρήστες (οργανισμοί, 
εταιρείες) πολλές φορές χρησιμοποιούν εκατοντάδες εικονικούς πόρους από κάποιο πάροχο 
δημοσίων υπηρεσίων Υπολογιστικού Νέφους  για τις δραστηριότητες τους [66]. Η ύπαρξη ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού ανάλυσης και βελτιστοποίησης εξασφαλίζει ότι οι εικονικοί 
πόροι που διαχειρίζεται λειτουργούν χωρίς προβλήματα, με ικανοποιητική απόδοση και  
αξιοποίηση ενώ παράλληλα το σχετικό κόστος διατηρείται χαμηλά. 

Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές διαφορές μεταξύ της ανάλυσης ιδιωτικών και δημόσιων 
υποδομών Υπολογιστικού Νέφους, ως προς τον τρόπο που πραγματοποιείται η 
παρακολούθηση της λειτουργίας των υποδομών αλλά και σχετικά με τις παραμέτρους και τις 
γενικότερες απαιτήσεις που είναι σημαντικές σε κάθε περίπτωση. Στις ιδιωτικές υποδομές οι 
διαχειριστές έχουν πλήρη πρόσβαση στους διαθέσιμους φυσικούς και εικονικούς πόρους, 
έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθούν οποιαδήποτε παραμέτρο ενδιαφέροντος (απόδοση, 
ενέργεια, μεταφορά δεδομένων, κ.λπ.), με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού και με 
οποιαδήποτε βαθμό λεπτομέρειας επιθυμούν. Αντίθετα, αυτό δεν ισχύει στις δημόσιες 
υποδομές (π.χ., Amazon Web Services - AWS), όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση 
αποκλειστικά στους εικονικούς πόρους που χρησιμοποιούν μέσω σαφώς ορισμένων διεπαφών 
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οι οποίες παρέχουν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. κατάσταση, επιδόσεις), τουλάχιστον 
στις περισσότερες δημόσιες υποδομές, και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (π.χ., κάθε 5 
λεπτά). Επιπλέον, οι βασικές παράμετροι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους χρήστες σε 
αυτές τις υποδομές είναι το  κόστος για τη χρήση των εικονικών πόρων καθώς και ο  βαθμός 
αξιοποίησης τους. Η αξιοποίηση επηρεάζει επίσης άμεσα το κόστος, δεδομένου ότι καθορίζει 
το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι εικονικοί πόροι και επομένως πως 
αξιοποιούνται τα χρήματα που ξοδεύονται για τη χρήση τους. 

Το κόστος με το οποίο είναι αντιμέτωπος ένας χρήστης στις δημόσιες υποδομές Υπολογιστικού 
Νέφους εξαρτάται κυρίως από την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου, τον αριθμό και το είδος 
των εικονικών πόρων που χρησιμοποιούνται καθώς και από τον τρόπο αξιοποιησή τους. 
Σήμερα, υπάρχουν ενδείξεις εμπορευματοποίησης των εικονικών πόρων που έχει στη διαθεσή 
του κάποιος χρήστης.  Για παράδειγμα, πρόσφατα κατέστη δυνατό για ένα χρήστη της 
υπηρεσίας AWS, ο οποίος έχει αγοράσει μια σειρά εικονικούς υπολογιστικούς πόρους, να 
μεταπωλήσει ένα αχρησιμοποίητο ποσοστό τους καθώς οι ανάγκες του μεταβάλλονται. Σε 
γενικές γραμμές, τα οικονομικά ζητήματα σχετικά με την αξιοποίηση και χρήση των διαφόρων 
υποδομών Υπολογιστικού Νέφους αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
πεδίο έρευνας που έχει μελετηθεί σε μια σειρά από εργασίες [67][68]. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες παρακολούθησης που 
συλλέγονται από μια δημόσια υποδομή Υπολογιστικού Νέφους, και κυρίως από την υπηρεσία 
AWS, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα «έξυπνο» τρόπο προκειμένου να εξάγουμε 
πολύτιμες πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια για την αποτελεσματικότερη χρήση 
και διαχείριση των διαθέσιμων εικονικών πόρων. 

Αρχικά προσδιορίζουμε ένα αριθμό από βασικές αλγοριθμικές διαδικασίες  που θεωρούμε ότι 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα εργαλείο για την παρακολούθηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση 
υποδομών Υπολογιστικού Νέφους, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επισκόπηση 
χαρακτηριστικών πόρων για τη δημιουργία προφίλ (resource profiling), εντοπισμό μη-
φυσιολογικών καταστάσεων (performance spike detection), πρόβλεψη απόδοσης (performance 
prediction) και αλλαγή χαρακτηριστικών των πόρων (resource resizing). Επιπλέον, 
παρουσιάζουμε ένα εργαλείο, το SuMo, που έχουμε υλοποιήσει ώστε να διευκολύνει την 
παρακαλούθηση υποδομών Υπολογιστικού Νέφους με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση των 
εικονικών πόρων των χρηστών. Το SuMo περιέχει τους αναγκαίους μηχανισμούς για τη 
συλλογή δεδομένων από την παρακολούθηση της υπηρεσίας Υπολογιστικού Νέφους AWS ενώ 
ενσωματώνει ένα αρχικό σύνολο βασικών αλγορίθμων (για επισκόπηση χαρακτηριστικών για 
τη δημιουργία προφίλ και εντοπισμό μη-φυσιολογικών καταστάσεων) για την ανάλυση των 
δεδομένων παρακολούθησης. Επιπρόσθετα, το SuMo περιλαμβάνει ένα μηχανισμό για τη 
βελτιστοποίηση του κόστους και της χρησιμοποίησης (Cost and Utilization Optimization - 
CUO) των εικονικών υπολογιστικών πόρων ενός χρήστη της υπηρεσίας Amazon EC2, μια 
διαδικασία βελτιστοποίησης που έχει μοντελοποιηθεί ως ένα πρόβλημα ακέραιου γραμμικού 
προγραμματισμού  (Integer Linear Programming - ILP). Ο προτεινόμενος μηχανισμός συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με το είδος, τον αριθμό, την αξιοποίηση και άλλα χαρακτηριστικά των 
εικονικών πόρων και προτείνει ένα νέο σύνολο που μπορούν να εξυπηρετήσουν το διαθέσιμο 
φορτίο, αλλά τα χαρακτηριστικά των οποίων ελαχιστοποιούν το κόστος χρήσης ενώ 
παράλληλα μεγιστοποιούν την αξιοποιησή τους.  
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Τα πειραματικά αποτελέσματα αξιολόγησης δείχνουν ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός μπορεί 
να βελτιώσει την αξιοποίηση των εικονικών πόρων, και συνεπώς την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης των πόρων της υποδομής Υπολογιστικού Νέφους,  με ταυτόχρονη μείωση του 
απαιτούμενου κόστους. Όταν είναι απαραίτητο ο μηχανισμός προτείνει επίσης την 
αντικατάσταση κάποιων εικονικών πόρων από άλλους που προσφέρουν μεγαλύτερη 
υπολογιστική χωρητικότητα ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα στην απόδοση 
λόγω πολύ υψηλού φορτίου σε συγκεκριμένους πόρους. Επίσης, παρουσιάζουμε μια σειρά από 
συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά των εικονικών πόρων 
(διαβαθμίσεις υπολογιστικής χωρητικότητας, περιοχή λειτουργίας) στο απαιτούμενο κόστος. 
Το SuMo επιτρέπει σε κάποιον ερευνητή ή διαχειριστή  να παρακολουθεί εύκολα τους 
εικονικούς πόρους που χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί τους προτεινόμενους μηχανισμούς 
ανάλυσης ή την υλοποίηση νέων μεθόδων. Το SuMo είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα 
διαθέσιμο μέσω του GitHub [100]. 

 

5.2 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 

Η παρακολούθηση και ανάλυση υπολογιστικών υποδομών αποτελούν σημαντικές και 
απαραίτητες διαδικασίες για την αποδοτική λειτουργία τους. Για αυτό το λόγο υπάρχουν 
διαθέσιμες πολλές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των φυσικών μηχανημάτων 
(υπολογιστών και εξυπηρετητών) και άλλων συσκευών (εκτυπωτές, δικτυακές συσκευές, UPS, 
κλπ.), δικτύων πλέγματος [69], καθώς μικρών ή μεγάλων υποδομών κέντρων δεδομένων. 
Ωστόσο, οι υποδομές Υπολογιστικού Νέφους δημιουργούν ένα εντελώς νέο περιβάλλον 
εισάγοντας καινούργιες απαιτήσεις για τα εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης μιας και 
διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ετερογενών φυσικών και εικονικών πόρων, από την 
παρακολούθηση της λειτουργίας των οποίων παράγεται ένα πολύ μεγάλο μέγεθος πρωτογενούς 
πληροφορίας. Ακόμη, η δυναμικότητα που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες υπολογιστικές 
υποδομές δημιουργεί την επιπρόσθετη ανάγκη για βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών  των 
εικονικών πόρων που παρέχουν. 

Γενικότερα, η διαδιακασία της παρακολούθησης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως: 
παρακολούθηση κατάστασης, υπηρεσίας ή απόδοσης. Η παρακολούθηση  κατάστασης 
χρησιμοποιείται ευρέως για την ανίχνευση σημαντικών γεγονότων και δυσλειτουργιών. Η 
παρακολούθηση υπηρεσιών ελέγχει διάφορα θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 
υπηρεσιών, ενώ η παρακολούθηση απόδοσης αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

Οι περισσότερες εργασίες σχετικά με την παρακολούθηση και ανάλυση φυσικών και εικονικών 
πόρων σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους υποθέτουν πλήρη πρόσβαση στους αντίστοιχους 
πόρους με αποτέλεσμα να είναι πιο κατάλληλες για ιδιωτικές υποδομές. Πιο συγκεκριμένα σε 
ένα αριθμό εργασιών προτείνεται η συγκέντρωση και η σύνοψη των πρωτογενών δεδομένων 
παρακολούθησης πριν από οποιαδήποτε ανάλυση. Στο [73], οι συγγραφείς προτείνουν ένα 
κλιμακούμενο κατανεμημένο σύστημα συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί τεχνολογίες από 
το σημασιολογικό ίστο (semantic web), προκειμένου να δημιουργήσει μια επισκόπηση της 
υποδομής Υπολογιστικού Νέφους χωρίς την ανάγκη για κάποιο πρόσθετο ειδικό σύστημα 
παρακολούθησης. Στο [74], οι συγγραφείς προτείνουν ένα μοντέλο για την παρακολούθηση 
του συστήματος σε πραγματικό χρόνο (RMCM) το οποίο παρέχει μια διαισθητική 
αναπαράσταση μιας υποδομής Υπολογιστικού Νέφους. Οι πρωτογενής πληροφορίες 
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παρακολούθησης που συλλέγονται με χρήση πολλαπλών τεχνικών παρακολούθησης 
οργανώνονται από το προτεινόμενο σύστημα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο 
ολοκληρωμένο προφίλ της υποδομής. Το CloudSense, που περιγράφεται στο [70], είναι ένας 
μεταγωγέας που πραγματοποιεί συμπίεση των δεδομένων παρακολούθησης σε επίπεδο δικτύου 
προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός όγκος των πληροφοριών ώστε να διευκολυνθεί στη 
συνέχεια η αναλυσή τους. 

Πρόσφατα, έχουν εμφανιστεί μια σειρά από νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν 
εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης για τους εικονικούς πόρους των δημόσιων 
Υπολογιστικών Νεφών, ενώ παράλληλα η λειτουργικότητα ήδη καθιερωμένων σχετικών 
προϊόντων αρχίζει να επεκτείνεται κατάλληλα ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των ιδιωτικών υποδομών Υπολογιστικού Νέφους. Οι συγγραφείς στο [72] 
παρουσιάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος παρακολούθησης μιας 
ιδιωτικής υποδομής Υπολογιστικού Νέφους, υποστηρίζοντας ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί 
μια τέτοια υποδομή  σε κάποιον οργανισμό αποκλειστικά με τη χρήση λύσεων ανοιχτού 
κώδικα και την αξιοποίηση ευρέως χρησιμοποιούμενων εργαλείων παρακολούθησης, όπως το 
Nagios. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση απαιτεί την πραγματοποίηση σημαντικής 
δουλείας προκειμένου να μπορέσουν στην πράξη όλες αυτές οι τεχνολογίες να συνδεθούν 
μεταξύ τους ώστε να έχουμε την επιθυμητή λειτουργικότητα. Το Newvem [101] είναι μια 
υπηρεσία η οποία συλλέγει δεδομένα χρήσης από την υπηρεσία Amazon Web Services και 
αναλύει τις συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίσει ζητήματα σχετικά με το 
κόστος, την ασφάλεια, τη χρήση και τη διαθεσιμότητα των εικονικών πόρων που διαθέτει 
κάποιος χρήστης. Η υπηρεσία Cloudability  [102] είναι κυρίως επικεντρωμένη στη διαχείριση 
του κόστους, συλλέγοντας καθημερινά ενημερώσεις για τις μεταβολές του κόστους χρήσης 
διαφόρων εικονικών πόρων, παρέχει ειδοποιήσεις  και καταγράφει το πλήρες ιστορικό του 
κόστους ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει διάφορες υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους 
(AWS, Rackspace, Heroku, Google Apps και άλλες ). Τέλος, η υπηρεσία Cloudvertical [103] 
παρέχει λειτουργίες οι οποίες υπευθύνονται σε επιχειρήσεις με στόχο την αποτελεσματική 
διαχειρίση και παρακολούθηση του κόστους και της αξιοποίησης των υποδομών 
Υπολογιστικού Νέφους που διαθέτουν. 

Ο μηχανισμός που προτείνουμε και το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει δεν μπορεί να 
συγκριθεί ευθέως με διάφορα ερευνητικά έργα πολλών εκατομμυρίων χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ (mOSAIC, Optimis)  ή με νεοσύστατες επιχειρήσεων με ιδιωτική χρηματοδότηση 
εκατομμυρίων, όπως Newvem, Cloudability και Cloudvertical. Ουσιαστικά οι λύσεις μας 
επιχειρούν να σταθούν στη μέση, από άποψη λειτουργικότητας, στοχευμένου κοινού και 
ευκολίας χρήσης. Από τη μία πλευρά, τα παραπάνω ευρωπαϊκά έργα παρέχουν αλγορίθμους, 
μεθοδολογίες και εργαλεία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (π.χ. μεταφορά 
εφαρμογών στις υποδομές Υπολογιστικού Νέφους, διαχείριση πόρων, παροχή υπηρεσιών, 
κλπ.) εστιάζοντας ωστόσο λιγότερο στην παροχή μιας λύσης που ο κάθε χρήστης θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει άμεσα σε ένα πραγματικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες των 
εταιρειών που έχουμε αναφέρει είναι πολύ καλές στη σύνοψη των πληροφοριών 
παρακολούθησης και την παρουσιασή τους με οργανωμένο και φιλικό τρόπο στους χρήστες,  
ωστόσο χαρακτηρίζονται από την απουσία μηχανισμών αποτελεσματικής ανάλυσης των 
διαθέσιμων πληροφοριών με σκοπό την παροχή καλύτερων αναλύσεων αντί απλώς να 
περιορίζονται στην πρόβλεψη της χρήσης των εικονικών πόρων και του σχετικού κόστους [71]. 
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Ο μηχανισμός παρακολούθησης που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
παρακολούθησης που προσφέρονται απο την υπηρεσία AWS (όπως κάνουν το Newvem, 
Cloudability και Cloudvertical) προκειμένου να αναλύσει και να προτείνει υποδείξεις για τη 
βελτιστοποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται (όπως το mOSAIC). Επιπλέον, οι υποδομές 
παρακολούθησης που βασίζονται στη χρήση πολλαπλών προγραμμάτων παρακολούθησης 
(Multi-agent Monitoring), όπως αυτές που προτείνονται σε ορισμένες εργασίες πολλές φορές 
είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από τους χρήστες των υποδομών, αφού προϋθέτουν την 
εγκατάσταση ενός “custom agent” (από τους χρήστες της υποδομής) σε κάθε εικονικό πόρο 
που έχουν στη διάθεση τους. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση του SuMo για αξιοποίηση 
του μηχανισμού παρακολούθησης των εικονικών πόρων που προσφέρουν οι διάφορες 
υποδομές Νέφους (για παράδειγμα η υπηρεσία Amazon CloudWatch, Κεφάλαιο 5.3), αυξάνει 
την αποδοχή του εργαλείου, την ευκολία χρήσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους χρήστες 
των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους ότι οι πόροι τους είναι καλά προστατευμένoι. 

Τέλος στο [75] παρουσιάζεται ένα μηχανισμός με έμφαση στις αρθρωτές εφαρμογές που έχει 
παρόμοιους στόχους με το μηχανισμό βελτιστοποίησης του κόστους και της χρησιμοποίησης 
(CUO) που περιλαμβάνει το SuMo. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται μια μέθοδος για την 
ανάθεση των τμημάτων μιας αρθρωτής εφαρμογής στους κατάλληλους εικονικούς πόρους με 
στόχο τον περιορισμό της χρήσης περιττών πόρων εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό βαθμό 
διαθεσιμότητας. Σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο μηχανισμός που προτείνουμε 
είναι εντελώς ανεξάρτητος από το είδος των εφαρμογών που εκτελούνται στους εικονικούς 
πόρους παρέχοντας τη δυνατότητα συνολικής διαχείρισης εικονικών πόρων της υπηρεσίας 
AWS (που φιλοξενούν μια ή περισσότερες εφαρμογές) και βελτιστοποίησης της χρήσης και 
του κόστους τους. 

 

5.3 Η Υπηρεσία Amazon Web Services 

Η Amazon θεωρείται ως ο πρωτοπόρος πάροχος υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Cloud 
Computing) μέσω της υπηρεσίας Amazon Web Services (AWS) που παρουσιάστηκε αρχικά το 
2006. Στην πράξη η υπηρεσία AWS αποτελεί ένα περιβάλλον διαφόρων διαδικτυακών 
υπηρεσίων οι οποίες στο σύνολο τους διαμορφώνουν την πλαφόρμα Νέφους της Amazon. Η 
AWS επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν οποιαδήποτε εφαρμογή στο Υπολογιστικό Νέφος 
συμπεριλαμβανομένου εταιρικών εφαρμογών, ερευνητικών προγραμμάτων ανάλυσης πολύ 
μεγάλων δεδομένων, κοινωνικών υπηρεσιών, παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητές συσκευές. 

Η υπηρεσία Amazon Elastic Compute Cloud - EC2 [92]  είναι μία από τις σημαντικότερες 
υπηρεσίες της Amazon, που προσφέρει στους χρήστες υπολογιστική χωρητικότητα με 
δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους και των διαφόρων χαρακτηριστικών ως υπηρεσία. Η 
Amazon EC2 παρέχει συγκεκριμένες διεπαφές χρήσης και προγραμματισμού (API) έτσι ώστε 
κάποιος να μπορεί να ελέγχει τους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους, να ορίζει περιορισμούς 
πρόσβασης και γενικά να μπορεί να δημιουργεί ένα προσωποποιημένο περιβάλλον εφαρμογών. 
Πέρα από τον πλήρη έλεγχο που παρέχεται, ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της 
υπηρεσίας είναι η δυνατότητα κλιμάκωσης, που εξασφαλίζει τη δυναμική προσαρμογή του 
πλήθους και της υπολογιστικής χωρητικότητας των εικονικών πόρων που χρησιμοποιεί 
κάποιος χρήστης. 
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Η βασική μονάδα – οντότητα της υπηρεσίας EC2 είναι το "instance - στιγμιότυπο". Κάθε 
στιγμιότυπο, το οποίο στο εξής θα αναφέρουμε ως εικονικό υπολογιστικό πόρο,  αντιστοιχεί σε 
κάποια συγκεκριμένη υπολογιστική χωρητικότητα, δυνατότητα αποθήκευσης, δικτυακά 
χαρακτηριστικά, περιλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και φιλοξενείται  σε 
ένα από τα διαθέσιμα κέντρα δεδομένων της Amazon που βρίσκονται σε διάφορα σημεία σε 
ολόκληρο το κόσμο.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθορίζουν επίσης το κόστος χρήσης για κάθε εικονικό 
υπολογιστικό πόρο. Η υπηρεσία υποστηρίζει δύο βασικές κατηγορίες εικονικών υπολογιστικών 
πόρων τους on-demand (ODI) και τους reserved (RI). Οι βασικές κατηγορίες αντιστοιχούν σε 
δύο διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές. Στην περίπτωση των on-demand εικονικών 
υπολογιστικών πόρων ο χρήστης πληρώνει για τη χρήση τους με την ώρα, χωρίς άλλες 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, ενώ για τους reserved πόρους οι χρήστες χρεώνονται αρχικά ένα 
εφάπαξ ποσό για την κράτηση κάθε εικονικού υπολογιστικού πόρου και στη συνέχεια 
πληρώνουν πάλι με βάση την ωριαία χρήση, αλλά με μια σημαντική έκπτωση σε σχέση με την 
περίπτωση των on-demand πόρων. Τέλος, υπάρχει μια επιπλέον ειδική κατηγορία 
υπολογιστικών πόρων (spot instances) που επιτρέπει στους χρήστες της υπηρεσίας να 
υποβάλλουν προσφορές για πλεονάζοντες υπολογιστικούς πόρους που μπορούν να αξιοποιούν 
κάθε φορά που η προσφορά τους υπερβαίνει μια ειδική τιμή (spot price), που μεταβάλλεται σε 
πραγματικό χρόνο με βάση την τρέχουσα προσφορά και ζήτηση. 

Όταν οι χρήστες της υπηρεσίας Amazon EC2 θέλουν να δημιουργήσουν κάποιον εικονικό 
υπολογιστικό πόρο πρέπει να προσδιορίσουν μια σειρά από παραμέτρους. O συνδυασμός τους 
καθορίζει το  ακριβές κόστο ς χρέωσης και χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε διαθέσιμο τύπο 
εικονικού υπολογιστικού πόρου. Οι παράμετροι είναι: 

• Κατηγορία Χρέωσης: Επιλογή ανάμεσα στις διαθέσιμες κατηγορίες χρέωσης on-
demand, reserved και spot. Για την περίπτωση των reserved εικονικών υπολογιστικών 
πόρων οι χρήστες επιπλέον πρέπει να επιλέξουν το χρονικό διάστημα για την κράτηση 
καθώς και το επίπεδο χρησιμοποίησης του πόρου που αναμένουν να έχουν. Η 
συγκεκριμένη παράμετρος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το κόστος χρήσης των 
εικονικών υπολογιστικών πόρων. 

• Τύπος Μηχανήματος: Κάθε διαθέσιμος τύπος μηχανημάτος καθορίζει τα ακριβή 
χαρακτηριστικά του εικονικού υπολογιστικού πόρου σχετικά με την υπολογιστική 
χωρητικότητα (πλήθος και χαρακτηριστικά επεξεργαστών), το μέγεθος της μνήμης, το 
διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο και τις δυνατότητες πρόσβασης στο δίκτυο. Οι 
διαφορετικοί τύποι μηχανημάτων έχουν διαφορετική ωριαία χρέωση, η οποία μάλιστα 
αυξάνεται σημαντικά καθώς βελτιώνονται τα παρεχόμενα χαρακτηριστικά. 

• Περιοχή Λειτουργίας: Καθορίζει το συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων που θα 
φιλοξενείται ο εικονικός υπολογιστικός πόρος. Παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά 
μια σειρά από χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του πόρου και τη μεταφορά 
δεδομένων από και πρός αυτόν. 

• Λειτουργικό Σύστημα: Καθορίζει το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιεί ο 
εικονικός υπολογιστικός πόρος. Αποτελεί μια παράμετρο που διαφοροποιεί τη χρέωση 
ακόμη και στην περίπτωση εικονικών υπολογιστικών πόρων με κοινό τύπο 
μηχανήματος και περιοχή λειτουργίας 
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Για παράδειγμα, ο τύπος μηχανήματος "Extra Large Instance" (m1.xlarge) έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

• 15 GB μνήμη 
• 8 EC2 Compute Units – ECU: 4 virtual cores όπου το κάθε ένα αντιστοιχεί σε 2 EC2 

Compute Units (με βάση τα στοιχεία της Amazon, μια ECU αντιστοιχεί σε 
υπολογιστική χωρητικότητα ισοδύναμη με αυτή που παρέχει ένας  1.0-1.2 GHz 2007 
Opteron ή 2007 Xeon επεξεργαστής)  

• 1,690 GB instance storage 
• 64-bit platform 
• I/O Performance: High 

 
O Πίνακας 5.1 συνοψίζει τους διαφορετικούς τύπους εικονικών υπολογιστικών πόρων που 
υπάρχουν διαθέσιμοι στην υπηρεσία Amazon EC2.  Συνολικά,  οι χρήστες μπο ρο ύν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε 196 διαφορετικούς on-demand και 1176 διαφορετικούς reserved τύπους 
εικονικών υπολογιστικών πόρων. 

 

14 βασικοί τύποι 
μηχανημάτων  

‘m1.small’, ‘m1.medium’,  ‘m1.large’, ‘m1.xlarge’, 
‘t1.micro’, ‘m2.xlarge’,  ‘m2.2xlarge’,  ‘m2.4xlarge’, 

‘c1.medium’, ‘c1.xlarge’, ‘cc1.4xlarge’, ‘cc2.8xlarge’,  
‘cg1.4xlarge’,  ‘hi1.4xlarge’ 

7 διαφορετικές περιοχές 
λειτουργίας – κέντρα 

δεδομένων της Amazon 

US East (Northern Virginia), US West (Oregon), US 
West (Northern California), EU (Ireland), Asia Pacific 
(Singapore), Asia Pacific (Tokyo), South America (Sao 
Paulo) 

2 Λειτουργικά Συστήματα Windows, Linux 

3 τύποι χρησιμοποίησης για 
τους RI πόρους 

low, medium, high 

2 τύποι συμβολαίου για 
τους RI πόρους 

one or three years 

Πίνακας 5.1:  Οι διαθέσιμοι τύποι εικονικών υπολογιστικλων πόρων της υπηρεσίας Amazon EC2  
 

Η υπηρεσία Amazon CloudWatch [93] παρέχει δεδομένα από την παρακολούθηση της 
λειτουργίας των εικονικών πόρων της υπηρεσίας AWS, για παράδειγμα των εικονικών 
υπολογιστικών πόρων της Amazon EC2. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας οι 
προγραμματιστές και διαχειριστές μπορούν να συλλέγουν και να παρακολουθούν δεδομένα 
αξιοποιώντας διάφορες μετρικές.  

Οι βασικές μετρικές που παρέχει η υπηρεσία CloudWatch για κάθε εικονικό υπολογιστικό 
πόρο είναι οι ακόλουθες: 

• CPUUtilization: Το ποσοστό χρησιμοποίησης της διαθέσιμης υπολογιστικής 
χωρητικότητας του υπολογιστικού πόρου  

• DiskRead/WriteOps:  Ο αριθμός των λειτουργιών ανάγνωσης/εγγραφής για όλους 
τους δίσκους του υπολογιστικού πόρου 
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• DiskRead/WriteBytes: Ο αριθμός των bytes που διαβάζονται/γράφονται στους 
δίσκους που είναι διαθέσιμοι για τον υπολογιστικό πόρο  

• NetworkIn/Out: Ο αριθμός των bytes που λαμβάνονται/αποστέλλονται από όλες τις 
δικτυακές διεπαφές του υπολογιστικού πόρου 

 
Η υπηρεσία CloudWatch επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν επιπλέον μετρικές τα δεδομένα 
των οποίων στη συνέχεια συλλέγονται και δημοσιεύονται κανονικά από την υπηρεσία. Τα 
δεδομένα παρακολούθησης σχετικά με την κατάσταση των εικονικών πόρων είναι αυτομάτως 
χωρίς κάποιο κόστος διαθέσιμα κάθε 5 λεπτά, ενώ η υπηρεσία μπορεί επίσης να ρυθμιστεί 
ώστε να συλλέγει δεδομένα παρακολούθησης για τους διαθέσιμους πόρους κάθε 1 λεπτό με 
κάποιο επιπρόσθετο κόστος. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ένας περιορισμός στο πλήθος των 
δεδομένων παρακολούθησης που μπορεί να παρέχει η υπηρεσία CloudWatch. Για κάθε 
υποστηριζόμενη μετρική επιστρέφει μόνο μέχρι 1440 σημεία κάθε φορά. Για παράδειγμα, για 
την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης της υπολογιστικής χωρητικότητας ενός 
υπολογιστικού πόρου για κάθε λεπτό, ο χρήστης μπορεί έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα 
δεδομένα μόνο για τις τελευταίες 24 ώρες. Επιλέγοντας ωστόσο διαφορετικό επίπεδο ακρίβειας 
μπορεί να αποκτήσει δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 

 

5.4 Λειτουργίες  Ανάλυσης Δημόσιων Υποδομών Υπολογιστικών Νεφών 

Σχετικά με την ανάλυση και αξιο πο ίηση των δεδο μένων πο υ συλλέγονται από την 
παρακολούθηση των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους, και κυρίως των δημοσίων, εξετάζουμε 
τις βασικές κατηγορίες αλγοριθμικών λειτουργιών που θεωρούμε ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κάθε ολοκληρωμένο εργαλείο παρακολούθησης και ανάλυσης.  

Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε τις τρείς βασικές κατηγορίες: 

1. Λειτουργίες Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (planning functions): Οι 
συγκεκριμένες λειτουργίες βοηθούν τους χρήστες στην οργάνωση, ανάλυση και στον 
αποδοτικό προγραμματισμό των μελλεντικών τους αναγκών σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση των εικονικών πόρων, αναλύοντας μια σειρά από δεδομένα που 
περιγράφουν τη λειτουργία των διαθέσιμων εικονικών πόρων καθώς και τη 
συμπεριφορά των χρηστών. Οι λειτουργίες σχεδιασμού εκτελούνται offline. 

2. Λειτουργίες Ανάλυσης (analytic functions): Πρόκειται για μια σειρά από λειτουργίες 
οι οποίες σχετίζονται με την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης 
προκειμένου να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες που δεν είναι εύκολο να προκύψουν 
μέσω της απλής παρατήρησης της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας της 
υποδομής και των διαθέσιμων εικονικών πόρων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες 
μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση διαφόρων μελλοντικών αποφάσεων 
σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της υποδομής και των πόρων της.  

3. Διαχειριστικές Λειτουργίες (Operational functions): Οι συγκεκριμένες λειτουργίες 
σχετίζονται με τη λήψη online αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των πόρων ή την 
ανίχνευση διαφόρων ειδών από γεγονότα όταν αυτά πραγματοποιούνται και τα οποία 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση και τη σωστή λειτουργία 
της υποδομής καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών.   
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Πολλές από τις λειτουργίες που παρουσιάσαμε προηγουμένως βασίζονται στην ανάλυση 
σημάτων μιας και λαμβάνουν ως είσοδο ένα σήμα (Σχήμα 5.1) ή ένα σύνολο σημάτων που 
αντιπροσωπεύει τη χρησιμοποίηση (υπολογιστικής χωρητικότητας, δικτύου, αποθήκευσης, 
μνήμης) ή την τρέχουσα κατάσταση κάποιου πόρου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
(μια ημέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, κλπ) και τα αναλύουν χρησιμοποιώντας 
διάφορες τεχνικές επεξεργασίας σήματος. 

 
 

 
Σχήμα 5.1: Ποσοστό χρησιμοποίησης ενός εικονικού πόρου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

 

Στην πράξη, περιπτώσεις χρονικά συνεχών σημάτων όπως αυτό που παρουσιάζουμε στο Σχήμα 
5.1 τις περισσότερες φορές είναι ασυνήθιστες. Στην τυπική περίπτωση η παρακολούθηση της 
κατάστασης κάποιου πόρου γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (π.χ κάθε μια ώρα) 
με αποτέλεσμα μια μόνο τιμή να παρέχεται για κάθε χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη τιμή 
μπορεί να ανιστοιχεί σε κάποια μεμονωμένη (μέγιστη, ελάχιστη τιμή) τιμή της παραμέτρου 
παρακολούθησης είτε να προέρχονται από τη συγκέντωση διαφόρων τιμών (επιμέρους  
άθροισμα, μέσος όρος). Η ακρίβεια και το επίπεδο λεπτομέρειας των δεδομένων που 
προκύπτουν μέσω των συγκεκριμένων διαδικασίων είναι πολύ σημαντικά για τις διάφορες 
αλγοριθμικές λειτουργίες. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ένα σύνολο λειτουργιών που κρίνουμε ότι είναι σημαντικές  για 
την αποτελεσματική ανάλυση των δημοσιών υποδομών Υπολογιστικού Νέφους, οι οποίες 
μπορούν επιπλέον να είναι χρήσιμες και για τη λήψη διαφόρων διαχειριστικών αποφάσεων στα 
συγκεκριμένα περιβάλλοντα: 

• Eπισκόπηση χαρακτηριστικών πόρων για τη δημιουργία προφίλ (profiling): Μια 
λειτουργία ανάλυσης που περιλαμβάνει τη χρήση αλγορίθμων για τον προσδιορισμό 
μοτίβων (patterns) και συσχετίσεων σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Η διαδικασία 
της δημιουργίας των κατάλληλων προφίλ συναντάται σε μια σειρά από ερευνητικούς 
τομείς, όπως η αναγνώριση προτύπων, η μηχανική μάθηση (μάθηση χωρίς επίβλεψη 
στην περίπτωση μας δεδομένου ότι το μοτίβο δεν είναι γνωστό) και άλλες. Στις 
υποδομές Υπολογιστικού Νέφους η επισκόπηση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων 
πόρων για τη δημιουργία προφίλ μπορεί να παράγει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με το τρόπο που χρησιμοποιούνται οι εικονικοί πόροι (π.χ. ανίχνευση 
κυκλικών φορτίων – cyclical loads) οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθούν για 
την αποδοτικότερη διαχείριση και λειτουργία των υποδομών. Στην περίπτωση της 
παρακολούθησης των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους το σήμα στο οποίο θέλουμε 
να αναγνωρίσουμε διάφορα μοτίβα αντιστοιχεί συνήθως στη χρησιμοποίηση κάποιου 
εικονικού πόρου (επεξεργαστή, δικτύου,μνήμης) κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μήνα). Επιπλέον, ο προσδιορισμός 
συσχετίσεων μεταξύ των διαθέσιμων εικονικών υπολογιστικών πόρων είναι μια 
διαδικασία που σχετίζεται με τη δημιουργία προφίλ και μπορεί να οδηγήσει σε  
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διάφορες ενέργειες όπως για παράδειγμα τη μετακίνηση των σχετιζόμενων εικονικών 
υπολογιστικών πόρων στον ίδιο φυσικό πόρο ή σε γειτονικούς προκειμένου να μειωθεί 
η επιβάρυνση του δικτύου. 

• Ανίχνευση μη-φυσιολογικών καταστάσεων (spike detection): Μια διαχειριστική 
λειτουργία που περιλαμβάνει τον προσδιορμισμό μη-φυσιολογικών αλλαγών στη 
λειτουργία των εικονικών πόρων που χρησιμοποιεί κάποιος χρήστης ή στους φυσικούς 
πόρους της υποδομής.  Η αποτελεσματική ανίχνευση αυτών των καταστάσεων 
αποτελεί μια σημαντική λειτουργία σε πολλούς τομείς της έρευνας, όπου έχουν 
προταθεί διάφορες μεθόδοι και τεχνικές. Στα περιβάλλοντα των υποδομών 
Υπολογιστικού Νέφους η ύπαρξη μη-φυσιολογικών καταστάσεων σχετίζεται  άμεσα με 
περιπτώσεις προβλημάτων στη λειτουργία των φυσικών πόρων (εσφαλμένη λειτουργία 
υλικού, λογισμικού, δικτύου), με κακόβουλες επιθέσεις είτε με υπερβολική χρήση των 
διαθέσιμων εικονικών πόρων. Γενικότερα, οι συγκεκριμένες καταστάσεις συνδέονται 
σε μεγάλο βαθμό με μεταβολλές στο κόστος και στην ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ενώ συνήθως απαιτούν την άμεση παρέμβαση των διαχειριστών. 

• Πρόβλεψη (prediction): Αποτελεί μια λειτουργία ανάλυσης που περιλαμβάνει την 
εκτίμηση της μελλοντικής χρήσης των πόρων σε συνδυασμό με το αντίστοιχο κόστος. 
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καλύτερο 
προγραμματισμό της χρησιμοποίησης των πόρων, είτε των φυσικών στην περίπτωση 
του παρόχου της υποδομής είτε των εικονικών στην περίπτωση των τελικών χρηστών. 
Επιπλέον, στην περίπτωση των δημοσίων υποδομών Υπολογιστικού Νέφους η 
πρόβλεψη σχετίζεται με την έννοια της γήρανσης (aging), όπου τα διαθέσιμα δεδομένα 
σχετικά με την τρέχουσα χρήση των εικονικών πό ρων μπο ρεί να αξιο ποιηθο ύν 
προκειμένου να εκτιμηθεί ο συνολικός ή ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας (στην 
περίπτωση που έχουμε αγοράσει κάποιους εικονικούς πόρους για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα) μιας εφαρμογής. Για παράδειγμα στην περίπτωση της υπηρεσίας 
AWS, μέσω της συγκεκριμένης ανάλυσης μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τύπο των 
εικονικών πόρων (on-demand ή reserved) που είναι πιο κατάλληλοι για την 
εξυπηρέτηση κάποιας εφαρμογής  ή περιπτώσεις που πρέπει να γίνει αλλαγή του τύπου 
για κάποιους από τους υπάρχοντες εικονικούς πόρους. Μια ακριβής πρόβλεψη σχετικά 
με τη χρησιμοποίηση των εικονικών πόρων σε συνδυασμό με το αντίστοιχο κόστος 
αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο για την υλοποίηση ενός αποδοτικότερου 
προγραμματισμού σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων πόρων.  

• Αλλαγή των χαρακτηριστικών των εικονικών πόρων (resource resizing): Αποτελεί 
μια λειτουργία προγραμματισμού με σκοπό τον προσδιορισμό περιπτώσεων όπου τα 
χαρακτηριστικά των εικονικών πόρων δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αποδοτικά το 
διαθέσιμο φορτίο εργασίας. Ο εντοπισμός των εικονικών πόρων που εμφανίζουν για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα πολύ χαμηλή ή υψηλή χρησιμοποίηση προσφέρει 
δυνατότητες για μείωση του κόστους ή βελτίωση της απόδοσης. Διάφοροι μηχανισμοί 
βελτιστοποίησης της αξιοποίησης των εικονικών πόρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα παρέχει υποδείξεις στους χρήστες σχετικά 
με εικονικούς πό ρους με πο λύ χαμηλή χρησιμοπο ίηση που θα μπο ρούσαν να 
αντικατασταθούν από άλλους με μικρότερη υπολογιστική χωρητικότητα και 
χαμηλότερο κόστος ή εικονικούς πόρους που εμφανίζουν πολύ υψηλή χρησιμοποίηση 
(σχεδόν 100%) που για λόγους βελτίωσης της συνολικής απόδοσης θα μπορούσαν να 
αντικτασταθούν με πόρους μεγαλύτερης υπολογιστικής χωρητικότητας. 
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• Συνάθροιση φορτίου εργασίας και μεταφορά εικονικών πόρων (workload 
consolidation & migration): Ο προσδιορισμός των εικονικών υπολογιστικών πόρων 
που χαρακτηρίζονται από χαμηλό φορτίο εργασίας και χρησιμοποίηση για αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, αξιοποιώντας τις μεθόδους δημιουργίας προφίλ μπορεί να 
βοηθήσει στη συγκέντρωση των αντίστοιχων εικονικών μηχανών στο ίδιο φυσικό 
μηχάνημα. Μέσω της συγκεκριμένης διαχειριστικής διαδικασίας μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων φυσικών πόρων 
καθώς και μείωση του κόστους λειτουργίας περιορίζοντας το πλήθος των φυσικών 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των εικονικών πόρων και 
υπηρεσίων προς τους χρήστες της υποδομής. 

 

5.5 Το Εργαλείο Ανάλυσης SuMo 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το εργαλείο SuMo, που σχεδιάσαμε και υλοποίησαμε ώστε να 
παρέχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη συλλογή δεδομένων από την παρακολούθηση 
της υπηρεσίας Amazon Web Services (AWS) καθώς και την περαιτέρω αναλυσή τους. Το 
SuMo περιλαμβάνει τους κατάλληλους μηχανισμούς για όλα τα βασικά αλγοριθμικά ζητήματα 
που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 5.4, όπως για παράδειγμα το μηχανισμό CUO, που 
παρουσιάζουμε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5.6, για τη βελτιστοποίηση του κόστους και της 
αξιοποίησης των εικονικών υπολογιστικών πόρων της υπηρεσίας Amazon EC2. Το εργαλείο 
παρέχει τις απαραίτητες μεθόδους που επιτρέπουν σε ένα ερευνητή ή απλό χρήστη να αναλύει 
εύκολα τους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους (instances) που διαθέτει στην υπηρεσία AWS, 
να εκτελεί τους υλοποιημένους μηχανισμούς καθώς και να ενσωματώνει νέους. Το SuMo είναι  
ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα διαθέσιμο μέσω του GitHub [100]. 

Από πλευράς υλοποίησης είναι γραμμένο σε Python, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη boto [104] 
για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του AWS. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια 
ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη της Python που παρέχει προγραμματιστικά την απαιτούμενη 
λειτουργικότητα για την πρόσβαση, την παρακολούθηση, τη συλλογή, την ανάλυση και τη 
βελτιστοποίηση των εικονικών υπολογιστικών πόρων που διαθέτει κάποιος χρήστης στην 
υπηρεσία AWS. Επιπλέον, για την υλοποίηση των μηχανισμών ανάλυσης χρησιμοποιούμε τις 
βιβλιοθήκες της Python SciPy [105] και NumPy [106],  ενώ για την επίλυση του ILP 
προβλήματος που περιλαμβάνει ο προτεινόμενος μηχανισμός CUO αξιοποιούμε  το 
εξειδικευμένο λογισμικό IBM ILOG CPLEX Optimizer [107], το οποίο είναι δωρεάν για 
ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. 

Στο Σχήμα 5.2 παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική του SuMo η οποία περιλαμβάνει τρία βασικά 
λειτουργικά τμήματα: cloudData, cloudKeeping και CloudForce. Το λειτουργικό τμήμα 
cloudData είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων παρακολούθησης από τους 
εικονικούς πόρους της υποδομής Υπολογιστικού Νέφους, το cloudKeeping περιλαμβάνει την 
υλοποίηση ορισμένων βασικών δείκτων απόδοσης (Key Perfomance Indicators - KPI), ενώ  
στο cloudForce βρίσκονται υλοποιημένοι οι μηχανισμοί ανάλυσης και βελτιστοποίησης που 
περιλαμβάνει το εργαλείο.  

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται τα 
δεδομένα από την παρακαλούθηση της λειτουργίας των διαφόρων εικονικών πόρων. Η τοπική 
αποθήκευση των πληροφοριών που μας παρέχει το cloudData είναι απαραίτητη κυρίως λόγω 
του περιορισμού που θέτει η υπηρεσία παρακολούθησης CloudWatch (Κεφάλαιο 5.3) σχετικά 



110 
 

με το πλήθος των δεδομένων που επιστρέφει για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Επιπλέον, μέσω αυτής της διαδικασίας μειώνουμε το κόστος, το οποίο γενικά είναι αρκετά 
χαμηλότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της υποδομής,  που αντιστοιχεί στη 
χρησιμοποίηση των υπηρεσιών παρακαλούθησης.  

 

 
Σχήμα 5.2: Η αρχιτεκτονική και τα λειτουργικά τμήματα του SuMo 

 

Στο SuMo έχουμε τη δυνατότητα ρύθμισης του λειτουργικού τμήματος cloudData ώστε να 
επιστρέφει και στη συνέχεια να αποθηκεύει τα δεδομένα παρακολούθησης σχετικά με την 
κατάσταση των εικονικών πόρων κάθε ένα λεπτό, ώστε το όριο των 1440 σημείων που ορίζει η 
υπηρεσία να αντιστοιχεί στα δεδομένα παρακολούθησης μιας ολόκληρης ημέρας. Έτσι θα 
υπάρχουν στη βάση δεδομένων διαθέσιμες για οποιαδήποτε μελλοντική επεξεργασία όλες οι 
σχετικές πληροφορίες από την παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας ενός εικονικού 
υπολογιστικού πόρου με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο λεπτομέρειας. Αρχικά, από τις 
δημόσιες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους το SuMo υποστηρίζει πλήρως μόνο την υπηρεσία 
AWS, ενώ μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και ανάλυση ιδιωτικών 
υποδομών που βασίζονται στο OpenStack λόγω της συμβατότητας που παρουσιάζει με τις 
διεπαφές του AWS. Στη συνέχεια αν δεν γίνεται κάποια συγκεκριμένη διευκρίνηση όταν 
αναφερόμαστε σε εικονικούς πόρους θα εννοούμε από την υπηρεσία AWS. 
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5.5.1 Λειτουργικό τμήμα CloudData 

Το λειτουργικό τμήμα clouData περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μεθόδους για την ανάκτηση 
των διαθέσιμων εικονικών υπολογιστικών πόρων ενός χρήστη καθώς και την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τον τύπο τους, το κόστος που αντιστοιχεί στην τρέχουσα χρήση τους 
μαζί με αναλυτικές πληροφορίες για τα ακριβή χαρακτηριστικά τους.  Είναι ενδιαφέρον ότι η 
υπηρεσία AWS δεν παρέχει άμεσα, μέσω ενός API, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές χρέωσης 
και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων εικονικών υπολογιστικών πόρων.  Έτσι, ο 
μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος να ανακτήσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την 
τιμολόγηση είναι να εντοπίσει και στη συνέχεια να αναλύσει ένα αριθμό από αρχεία μέσω των 
ιστοσελίδων της υπηρεσίας AWS τα οποία παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες [94]. Στο SuMo 
έχουμε αυτοματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία παρέχοντας όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες μέσω κατάλληλων μεθόδων που περιλαμβάνει το cloudData. 

Το cloudData περιλαμβάνει επίσης μεθόδους που επιστρέφουν μέσω της βιβλιοθήκης  boto 
(και έμμεσα μέσω της υπηρεσίας CloudWatch [93], Κεφάλαιο 5.3) δεδομένα σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων επεξεργαστών, δίσκων και του δικτύου για κάποιο  
συγκεκριμένο υπολογιστικό πόρο για μια δεδομένη χρονική περίοδο.  Η επιστρεφόμενη 
πληροφορία είναι υπό τη μορφή ενός σήματος (Σχήμα 5.1). 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές μεθόδους του λειτουργικού 
τμήματος cloudData: 

• get_instances: επιστρέφει όλους τους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους που έχει κάποιος 
χρήστης 

• get_aws_statistics: επιστρέφει στατιστικά στοιχεία για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
για όλες μετρικές που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 5.3 

• get_instances_workload: υπολογίζει για κάθε υπολογιστικό πόρο το τρέχον φορτίο εργασίας 
με βάση τα χαρακτηριστικά και το ποσοστό χρήσης υπολογιστικής χωρητικότητας του πόρου 

• get_instances_cost: υπολογίζει το κόστος για κάθε υπολογιστικό πόρο  χρησιμοποιώντας την 
ωριαία τιμή χρέωσης που αντιστοιχεί στον τύπο του [94] σε συνδυασμό με το συνολικό 
χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται 

 

Τις περισσότερες φορές είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο για κάποιον ερευνητή ή απλό 
χρήστη να έχει πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό από εικονικούς υπολογιστικούς πόρους 
καθώς και στα σχετικά δεδομένα από την κατάσταση λειτουργίας τους. Για αυτό το λόγο στο 
στο SuMo έχουμε υλοποιήσει ένα επιπλέον λειτουργικό τμήμα, το simCloudData. Το 
συγκεκριμένο λειτουργικό τμήμα περιλαμβάνει μια σειρά από μεθόδους για τη δημιουργία 
προσομοιωμένων εικονικών υπολογιστικών πόρων σε συνδυασμό με τα σχετικά δεδομένα που 
περιγράφουν τη λειτουργία τους (π.χ. προφίλ αξιοποίησης). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα 
να καθορίζουν όλες τις βασικές παραμέτρους (τύπος μηχανήματος, περιοχή λειτουργίας, 
λειτουργικό σύστημα, τρέχουσα κατάσταση, ποσοστό χρήσης) για τη δημιουργία των 
προσομοιωμένων εικονικών υπολογιστικών πόρων. 

Ειδικότερα, κάποιος χρήστης μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό των προσομοιωμένων 
υπολογιστικών πόρων που θέλει να δημιουργηθούν καθώς και το ποσοστό τους που επιθυμεί 
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να αντιστοιχεί στον κάθε διαθέσιμο τύπο (π.χ., m1.small), να βρίσκονται σε κάποια 
συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. US East), κλπ. Για κάθε προσομοιωμένο υπολογιστικό πόρο οι 
τιμές για κάποια συγκεκριμένη μετρική (π.χ αξιοποίηση επεξεργαστή) για μια δεδομένη 
χρονική περίοδο (π.χ για μια ολόκληρη μέρα με μέγεθος βήματος για την συλλογή των 
δεδομένων 1 ώρα) υπολογίζονται με βάση τις ομοιόμορφες κατανομές, ενώ μπορούν να 
επιλεγούν διαφορετικά όρια (για τις επιτροπόμενες ελάχιστες και μέγιστες τιμές) για αυτές τις 
κατανομές. Για παράδειγμα, στη περίπτωση της χρήσης της υπολογιστικής χωρητικότητας 
(CPU) υπάρχουν προκαθορισμένα τα ακόλουθα πιθανά όρια: idle=[0,0], low=[1,10], 
normal=[11,35], medium=[36,69], high=[70,90], very_high=[91,98], exceedable=[99,100], 
uniform = [0,100], ενώ μπορούν εύκολα να προστεθούν και νέες κατανομές. 

Τα δεδομένα προσομοίωσης από το simCloudData μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 
μεθόδους που είναι διαθέσιμες από όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά τμήματα του εργαλείου χωρίς 
να χρειάζεται καμία αλλαγή ή μετατροπή, δεδομένου ότι οι πληροφορίες που παράγει το 
simCloudData έχουν ακριβώς την ίδια δο μή με τα δεδο μένα παρακο λο ύθησης πο υ 
συγκεντρώνονται από το λειτουργικό τμήμα cloudData.  

Μερικές από τις πιο σημαντικές μεθόδους του λειτουργικού τμήματος simCloudData είναι οι 
ακόλουθες: 

• get_instances: δημιουργεί προσομοιωμένους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους  
• get_aws_statistics: παράγει συνθετικά δεδομένα παρακολούθησης που αντιστοιχούν 

στη λειτουργία των προσομοιωμένων υπολογιστικών πόρων με βάση τις 
προδιαγραφές που έχει ορίσει ο χρήστης 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα με τις πληροφορίες που επιστρέφει, σε JSON 
μορφή, η μέθοδος  get_instances: 

[{'type': 'm1.xlarge', 'region': 'ap-southeast-1', 'os': 'mswin', 'id': 'i-sim0', 'state': 'running'},  
{'type': 'm2.4xlarge', 'region': 'ap-northeast-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim1', 'state': 'running'}, 
{'type': 't1.micro', 'region': 'eu-west-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim2', 'state': 'running'},  
{'type': 'm1.xlarge', 'region': 'us-west-2', 'os': 'mswin', 'id': 'i-sim3', 'state': 'running'},  
{'type': 'm1.xlarge', 'region': 'us-west-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim4', 'state': 'running'},  
{'type': 't1.micro', 'region': 'eu-west-1', 'os': 'mswin', 'id': 'i-sim5', 'state': 'running'},  
{'type': 'm1.small', 'region': 'us-west-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim6', 'state': 'running'}, 
{'type': 't1.micro', 'region': 'ap-northeast-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim7', 'state': 'running'},  
{'type': 'c1.medium', 'region': 'eu-west-1', 'os': 'mswin', 'id': 'i-sim8', 'state': 'running'},  
{'type': 'c1.medium', 'region': 'ap-southeast-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim9', 'state': 'running'}, 
{'type': 't1.micro', 'region': 'ap-southeast-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim10', 'state': 'running'},  
{'type': 'm1.medium', 'region': 'sa-east-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim11', 'state': 'running'},  
{'type': 'm1.xlarge', 'region': 'ap-northeast-1', 'os': 'mswin', 'id': 'i-sim12', 'state': 'running'}, 
{'type': 'm1.large', 'region': 'us-west-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim13', 'state': 'running'}, 
{'type': 'm1.large', 'region': 'ap-northeast-1', 'os': 'linux', 'id': 'i-sim14', 'state': 'running'}] 
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5.5.2 Λειτουργικό τμήμα CloudKeeping 

Το λειτουργικό τμήμα cloudKeeping περιλαμβάνει ένα σύνολο από βασικούς δείκτες απόδοσης 
(Key Perfomance Indicators - KPI) με τη χρήση των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μια σειρά από ελέγχους σχετικά με την καλή λειτουργία των εικονικών πόρων. Οι 
συγκεκριμένες λειτουργίες γενικότερα παρέχονται επίσης από διάφορα αντίστοιχα εργαλεία 
παρακολούθησης [101][102][103] τα οποία πραγματοποιούν κυρίως μια σειρά από βασικούς 
ελέγχους καλής λειτουργίας και στατιστικούς υπολογισμούς.  

Η τρέχουσα έκδοση του cloudKeeping, περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους: 

• get_instances_per_region: υπολογίζει το ποσοστό των υπολογιστικών πόρων που 
φιλοξενούνται σε κάθε μια απο τις διαθέσιμες περιοχές λειτουργίας 

• get_instances_per_type: υπολογίζει το ποσοστό των υπολογιστικών πόρων που 
αντιστοιχούν σε κάθε διαθέσιμο τύπο  

• get_instances_aging: επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα χρήσης 
(aging) των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων  

• get_cost(type=”instance”, “os”, “region”, “instance type”): υπολογίζει το συνολικό 
κόστος για τους υπολογιστικούς πόρους σε κάθε κατηγορία 

• get_bandwidth(type=”instance”, “os”, “region”, “instance type”): υπολογίζει το 
συνολικό εύρος ζώνης για τους υπολογιστικούς πόρους σε κάθε κατηγορία 

• get_utilization(type=”instance”, “os”, “region”, “instance type”): υπολογίζει τη 
συνολική χρησιμοποίηση για τους υπολογιστικούς πόρους σε κάθε κατηγορία 

• get_capacity(type=”instance”, “os”, “region”, “instance type”): υπολογίζει τη 
συνολική υπολογιστική χωρητικότητα για τους υπολογιστικούς πόρους σε κάθε 
κατηγορία  

• get_longest_running_instances: επιστρέφει τους υπολογιστικούς πόρους που 
χρησιμοποιούνται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι χρήστες μπορούν να 
προσδιορίσουν το σχετικό χρονικό όριο 

• get_recently_launched_instances: επιστρέφει τους υπολογιστικούς πόρους που άρχισαν 
να λειτουργούν πιο πρόσφατα, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το σχετικό χρονικό όριο 

 

Μια χρήσιμη παράμετρος ανάλυσης στις δημόσιες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους σχετίζεται 
με το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται κάποιος εικονικός πόρος.  Όπως παρουσιάσαμε 
προηγουμένως, στην υπηρεσία Amazon EC2 ο χρήστης χρεώνεται για τη λειτουργία ενός on-
demand πόρου (ODI) με βάση το χρονικό διάστημα που τον χρησιμοποιεί, ενώ στην περίπτωση 
των reserved πόρων (RI) αρχικά αντιστοιχεί μια εφάπαξ χρέωση για κάθε πόρο και στη 
συνέχεια η χρέωση βασίζεται στην ωριαία χρήση με μια τιμή αρκετά μικρότερη σε σχέση με 
κάποιον  ODI πόρο με τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για κάθε 
ODI πόρο που χρησιμοποιούμε να υπάρχει ένα «νεκρό σημείο» (breakeven point) για το 
χρονικό διάστημα χρήσης πέρα από το οποίο η αξιοποίηση ενός ισοδύναμου RI πόρου θα ήταν 
πιο συμφέρουσα από πλευράς κόστους.  Αντιστρόφως, η χρήση ενός RI υπολογιστικού πόρου 
αποτελεί μια λανθασμένη επιλογή από πλευράς κόστους, αν η διάρκεια χρήσης του είναι πολύ 
μικρότερη σε σχέση με το «νεκρό σημείο». 
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 Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζουμε το  «νεκρό σημείο» για ένα εικονικό υπολογιστικό πόρο με 
τύπο μηχανήματος “small”, λειτουργικό σύστημα Linux που εκτελείται στην περιοχή 
λειτουργίας “US East”. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος για την χρήση ενός ODI 
υπολογιστικού πόρου είναι $0.065 ανά ώρα, ενώ το αντίστοιχο κόστος για κάποιον RI 
υπολογιστικό πόρο (υποθέτοντας χαμηλό προφίλ χρησιμοποίησης και διάρκεια μίσθωσης ενός 
έτους) είναι αρχικά $69 και στην συνέχεια $0,039 ανά ώρα χρήσης. Παρατηρούμε ότι το 
«νεκρό σημείο» αντιστοιχεί γύρω στη 107η ημέρα λειτουργίας,  με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
ο συγκεκριμένος υπολογιστικός πόρος λειτουργεί συνεχώς.  

 

 
Σχήμα 5.3: Το  «νεκρό σημείο» (breakeven point) για την περίπτωση των ODI και RI πόρων 

 

Στο λειτουργικό τμήμα cloudKeeping έχουμε υλοποιήσει τη μέθοδο get_instances_aging η 
οποία επιστρέφει πληροφορίες για κάθε εικονικό υπολογιστικό πόρο ενός χρήστη που δείχνουν 
πόσο κοντά είναι στο «νεκρό σημείο». Επιπλέον παρέχονται υποδείξεις όταν κρίνεται αναγκαίο 
απο πλευράς κόστος για τη μετάβαση από τον ένα τύπο εικονικού υπολογιστικού πόρου στον 
άλλο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε παραδείγματα με τις πληροφορίες που επιστρέφουν, σε JSON 
μορφή, οι μέθοδοι get_instances_per_region και get_instances_per_type. 

#get_instances_per_region 

{'us-east-1': 33, 'ap-northeast-1': 13, 'sa-east-1': 13, 'ap-southeast-1': 20, 'us-west-2': 6, 'us-west-1': 
6,     'eu-west-1': 6} 

#get_instances_per_type 

{ 'm1.medium': 20, 'm1.large': 6, 'm2.2xlarge': 6, 'm1.small': 0, 'c1.medium': 6, 'm1.xlarge': 13, 
'm2.xlarge': 13, 't1.micro': 13, 'm2.4xlarge': 20, 'c1.xlarge': 0 } 

 

5.5.3 Λειτουργικό τμήμα CloudForce 

Το λειτουργικό τμήμα cloudForce περιλαμβάνει τους μηχανισμούς του SuMo που υλοποιούν 
τις λειτουργίες ανάλυσης και βελτιστοποίησης που αναφέραμε στο Κεφάλαιο 5.4. Επιπλέον, 
παρέχει τις απαραίτητες μεθόδους που διευκολύνουν μελλοντικά την προσθήκη νέων 
μηχανισμών και αλγορίθμων. 
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Σχετικά με τη διαδικασία επισκόπησης των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων εικοινών πόρων 
για τη δημιουργία των κατάλληλων προφίλ το SuMo περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός 
μηχανισμού αναγνώρισης προτύπων ο οποίος βασίζεται στη χρήση της ετεροσυσχέτισης 
(cross-correlation) σαν μέτρο της ομοιότητας δύο σημάτων, με το πρώτο σήμα να περιγράφει 
το πρότυπο που μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε. Επειδή, αρχικά δεν διαθέτουμε καμία 
πληροφορία σχετικά με την οποιαδήποτε περιοδικότητα, εφόσον αυτή υπάρχει, του προτύπου 
εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία αναγνώρισης προτύπων αναδρομικά επιλέγοντας ένα πρότυπο, 
π.χ., το σήμα την πρώτη ώρα, ημέρα, εβδομάδα κ.λ.π και στη συνέχεια το συγκρίνουμε ως προς 
το αρχικό σήμα. Η δεύτερη κυματομορφή αντιστοιχεί στο αρχικό σήμα το οποίο έχει 
μετατοπιστεί σε διάφορες περιόδους.  

Στο ακόλουθο τμήμα κώδικα παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου  
patternDetection.based_on_xcorr που περιλαμβάνει το λειτουργικό τμήμα cloudForce, η οποία 
υλοποιεί τη λειτουργία ανίχνευσης προτύπων (pattern detection). Η μέθοδος δέχεται ως είσοδο 
ένα σήμα, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να αντιστοιχεί στο ποσοστό χρησιμοποίησης ενός 
υπολογιστικού πόρου, και επιστρέφει μια σειρά από πρότυπα τα οποία έχουν εντοπιστεί στο 
συγκεκριμένο σήμα. 

 

import sumo.cloudForce.patternDetection 

[s,p] = sumo.cloudForce.patternDetection.based_on_xcorr(signal) 

 

Επιπλέον, το SuMo για την περίπτωση της δημιουργίας των κατάλληλων προφίλ για τους 
διαθέσιμους εικονικούς πόρους περιλαμβάνει μια ακόμη μεθοδολογία που βασίζεται στην 
εργασία [62], την οποία έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4.5.2,  προκειμένου να 
μπορούν να προσδιοριστούν σχέσεις μεταξύ των εικονικών υπολογιστικών πόρων που διαθέτει 
κάποιος χρήστης στην υπηρεσία Υπολογισιτκού Νέφους AWS.  

Σχετικά με τη λειτουργία του προσδιορισμού μη-φυσιολογικών καταστάσεων το SuMo 
χρησιμοποιεί τη συνάρτηση επιστροφής (Return Function) R(t), η οποία ορίζεται ως εξής: 
 

𝑅(𝑡) =
𝑆(𝑡) − 𝑆(𝑡 − 1)

𝑆(𝑡 − 1)
 

όπου S(t-1) και S(t) αντιστοιχούν σε δύο διαδοχικές παρατηρήσεις για ένα σήμα τη χρονική 
στιγμή (ή τη χρονική σχισμή)  t-1 και t, αντιστοίχως. Το πλεονέκτημα της εξέτασης των τιμών 
επιστροφής κάποιου σήματος είναι ότι μπορούμε να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για τις 
σχετικές αλλαγές στις μεταβολές του σήματος. Έχοντας υπολογίσει όλες τις τιμές επιστροφής, 
το SuMo επιλέγει εκείνες που υπερβαίνουν τη μέση τιμή κατά ένα παράγοντα από την τυπική 
απόκλιση (σ): 

𝑅(𝑡) > 𝑎𝑣𝑔(𝑅) + 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 ∙ 𝜎(𝑅) 
 

Στο ακόλουθο τμήμα κώδικα παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου  
sparkDetection.based_on_returns του λειτουργικού τμήματος cloudForce, η οποία υλοποιεί τη 
λειτουργία εντοπισμού μη-φυσιολογικών καταστάσεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος δέχεται ως 
είσοδο ένα σήμα, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να αντιστοιχεί στο ποσοστό χρησιμοποίησης 



116 
 

ενός υπολογιστικού πόρου, και επιστρέφει μια σειρά απο δείκτες στα σημεία του σήματος όπου 
έχουν εντοπιστεί μη-φυσιολογικές καταστάσεις.  

  
 

 
Σχετικά με τη λειτουργία αλλαγής του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των εικονικών 
πόρων, το SuMo περιλαμβάνει το μηχανισμό βελτιστοποίησης του κόστους και της 
χρησιμοποίησης (Cost and Utilization Optimization - CUO) των εικονικών υπολογιστικών 
πόρων της υπηρεσίας Amazon EC2. Ο μηχανισμός, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 
5.6, λύνει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης του κόστους και της χρησιμοποίησης των εικονικών 
υπολογιστικών πόρων το οποίο μοντελοποιούμε ως ένα ILP πρόβλημα. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα παράδειγμα χρήσης των μεθόδων που παρέχει το SuMo, αρχικά 
για την ανάκτηση των πληροφοριών παρακολούθησης των εικονικών υπολογιστικών πόρων  
και στη συνέχεια για τον υπολογισμό ένος νέου συνόλου πόρων που είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσουν το συνολικό αρχικό φορτίο εργασίας αλλά με χαμηλότερο κόστος και 
υψηλότερη αξιοποίηση (στην περίπτωση που επιλέγονται εικονικοί υπολογιστικοί πόροι με 
χαμηλότερη υπολογιστική χωρητικότητα) ή με καλύτερη απόδοση (όταν επιλέγονται εικονικοί 
υπολογιστικοί πόροι με καλύτερα αρχικά σε σχέση με τους αρχικούς). 

 

import sumo.cloudData 

import sumo.cloudForce 

instances = cloudData.get_instances() 

statistics = cloudData.get_statistics(instances) 

[init, SuMo] = cloudForce.cost_util_opt(instances, statistics) 

 
 

5.6 Μηχανισμός Βελτιστοποίησης Κόστους και Χρησιμοποίησης 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αναλυτικά το μηχανισμό που έχουμε προτείνει για τη 
βελτιστοποίηση του  κόστους και της χρησιμοποίησης (Cost and Utilization Optimization - 
CUO) των εικονικών υπολογιστικών πόρων, ο οποίος λαμβάνει ως είσοδο τα στατικά (π.χ., 
τύπος, μονάδα κόστους) και τα δυναμικά (χρήση της υπολογιστικής χωρητικότητας, χρονικό 
διάστημα λειτουργίας) χαρακτηριστικά των εικονικών υπολοστικών πόρων ενός χρήστη στην 
υπηρεσία AWS, και υπολογίζει, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση πολλαπλών κριτηρίων, ένα 
νέο σύνολο εικονικών υπολογιστικών πόρων το οποίο εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της 
χρησιμοποίησης σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του κόστους που αντιστοιχεί στη 
λειτουργία τους. Οι νέοι εικονικοί πόροι που προτείνει ο μηχανισμός μπορεί να θεωρηθούν ως 
μια υπόδειξη προς το χρήστη για την τροποποίηση, τουλάχιστον για ορισμένους, του είδους 
των υπολογιστικών πόρων που χρησιμοποιεί από την υποδομή Υπολογιστικού Νέφους. Οι 
συγκεκριμένες υποδείξεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες όταν η μελλοντική χρήση των 
υπολογιστικών πόρων δεν αλλάζει σημαντικά, αφού σε αυτή την περίπτωση οι προτάσεις του 
μηχανισμού εξασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του αντίστοιχου φορτίου με μειωμένο κόστος. 

import sumo.cloudForce.sparkDetection 

[spks] = sumo.cloudForce.sparkDetection.based_on_return(signal) 
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Η βελτιστοποίηση που προσφέρει ο μηχανισμός CUO έχει μοντελοποιηθεί ως ένα πρόβλημα 
ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (Integer Linear Programming - ILP) για το οποίο 
βρίσκουμε βέλτιστες λύσεις με τη χρήση του IBM ILOG CPLEX Optimizer [107] ILP solver. 
Ευρετικοί αλγόριθμοι (heuristics) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του 
συγκεκριμένου προβλήματος. 

 

5.6.1 Μοντελοποίηση παραμέτρων 

Συμβολίζουμε με 

1 2{ , ,..., }MS I I I=  

το σύνολο των εικονικών υπολογιστικών πόρων που κάποιος χρήστης έχει στη διαθεσή του. 
Κάθε υπολογιστικός πόρος Ii θεωρούμε ότι χαρακτηρίζεται από δύο παραμέτρους: το τύπο (ITi) 
και το φορτίο εργασίας (WLi) που αντιστοιχεί στη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης 
υπολογιστικής χωρητικότητας (μετρούμενη σε EC2 Compute Units - ECU) κατά τη χρονική 
διάρκεια της λειτουργίας του: 

[1, 2, ..., ], [1, 2, ..., ],{ , },i k i i M k DI IT WL ∈ ∈=  

όπου D είναι ο αριθμός των διαθέσιμων τύπων για τους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους  
(Κεφάλαιο 5.3).  

Στην υπηρεσία EC2, ο ακριβής τύπος κάθε υπολογιστικού πόρου που χρησιμοποιεί ένας 
χρήστης προσδιορίζεται από τον τύπο του μηχανήματος, το λειτουργικό σύστημα (O) και την 
περιοχή λειτουργίας (R) που βρίσκεται το κέντρο δεδομένων που τον φιλοξενεί (Πίνακας 5.1).  
Ακόμη, για τη μοντελοποίηση του προβλήματος βελτιστοποίησης θεωρούμε ότι όλοι οι 
διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι στο S αντιστοιχούν είτε σε on-demand (ODI) είτε σε reserved 
(RI) πόρους.  

Επίσης, από το σύνολο S μπορούμε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των υπολογιστικών πόρων 
Ni πο υ αντιστο ιχούν σε κάθε πιθανό  τύπο  i που παρέχει η υπηρεσία EC2 καθώς και το 
συνολικό αριθμό των υπολογιστικών πόρων που έχει στη διάθεσή του κάποιος χρήστης:  

1

D

k
k

M N
=

=∑  

Το ποσοστό χρησιμοποίησης της υπολογιστικής χωρητικότητας ενός εικονικού πόρου σε ένα 
χρονικό διάστημα T, για τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιούμε την υπηρεσία 
CloudWatch, και το οποίο δίνεται ως είσοδος στην ILP μοντελοποίηση αντιστοιχεί σε ένα 
σήμα: 

[ (1), (2),..., ( )],i i i iWL wl wl wl T=    (5.1) 

όπου το wli(t) εκφράζει το ποσοστό χρήσης της υπολογιστικής χωρητικότητας για τον 
υπολογιστικό πόρο i κατά την χρονική στιγμή t (όπως έχουμε αναφέρει το βασικό βήμα για την 
παρακολούθηση της κατάστασης ενος πόρου στην υπηρεσία AWS είναι  1 ή 5 λεπτά).  
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Στο μηχανισμό που προτείνουμε θεωρούμε ότι το φορτίο εργασίας iWL  για τον υπολογιστικό 
πόρο Ii  κατά τη χρονική περίοδο T, το οποίο θα αναφέρουμε ως συνολικό φορτίο εργασίας  
του πόρου  Ii,  είναι ίσο  με την μέση τιμή (avg(WLi)) του σήματος WLi που αντιστοιχεί στο 
ποσοστό χρησιμοποίησης της διαθέσιμης υπολογιστικής χωρητικότητας. Εναλλακτικά το 
φορτίο εργασίας θα μπορούσε να υπολογιστεί με βάση τη μέγιστη τιμή, max(WLi) του σήματος 
WLi. 

Επιπλέον, ο προτεινόμενος μηχανισμός επιχειρεί να επιλέξει νέους υπολογιστικούς πόρους οι 
οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετήσουν το συνολικό φορτίο εργασίας ακόμη και στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν υψηλές διακυμάνσεις στο φορτίο, οι οποίες αντίστοιχα  
μεταφράζονται σε διακυμάνσεις στην απαιτούμενη υπολογιστική χωρητικότητα. Για το σκοπό 
αυτό, η προσδοκώμενη χρησιμοποίηση (Desired Utilization – DU) για το νέο σύνολο  Snew των 
υπολογιστικών πόρων υπολογίζεται με βάση το συνολικό φορτίο εργασίας που εξυπηρετείται 
από το αρχικό σύνολο των πόρων σε συνδυασμό με τη χρήση ενός συντελεστή χρησιμοποίησης 
ο οποίος προσδιορίζεται κάθε φορά από το χρήστη: 

1
, 1

M

i
i

DU f WL f
=

= ⋅ ≥∑    (5.2) 

 
Η παράμετρος  f  παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική λειτουργία του μηχανισμού. Για 
παράδειγμα, αν θέσουμε την παράμετρο f ίση με 1 τότε θεωρούμε ότι οι μελλοντικές 
απαιτήσεις σχετικά με το φορτίο εργασίας θα είναι γενικά παρόμοιες με τις παρούσες. Η 
συγκεκριμένη προσέγγιση θα είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή υπολογιστικών πόρων για την 
εξυπηρέτηση του διαθέσιμου φορτίου εργασίας με τα ελάχιστα δυνατά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, επιτυγχάνοντας μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ποσοστό 
χρησιμοποίησης σχεδόν 100% δεδομένου ότι ο μηχανισμός CUO λαμβάνει αποφάσεις με 
στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης των πόρων.  

Ωστόσο, η σχεδόν πλήρης χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εικονικών υπολογιστικών πόρων 
δεν είναι απαραίτητα κάτι επιθυμητό, δεδομένου ότι στην πράξη καταδεικνύει ότι το διαθέσιμο 
υπολογιστικό φορτίο τις περισσότερες φορές απαιτεί τη χρήση εικονικών πόρων με 
μεγαλύτερη χωρητικότητα. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση ακόμη και ορισμένες 
στοιχειώδεις διακυμάνσεις του φορτίου εργασίας θα είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν 
αποτελεσμικά. Έτσι, μέσω της κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου f σε μια τιμή μεγαλύτερη 
από τη μονάδα επιτυγχάνουμε, κατά κάποιο τρόπο, μια υπερεκτίμηση των μελλοντικών 
απαιτήσεων του φορτίου εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι ποσοστό χρησιμοποίησης μικρότερο 
από 100% (μιας και ο μηχανισμός CUO θα επιλέξει υπολογιστικούς πόρους με μεγαλύτερη 
υπολογιστική χωρητικότητα σε σχέση με την αρχική περίπτωση) επιτυγχάνοντας τελικά μια 
καλύτερη συνολικά απόδοση για τις περιπτώσεις που υπάρχουν διακυμάνσεις σχετικά με την 
απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ. 

 

5.6.2 ILP μοντελοποίηση  

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την ILP μοντελοποίηση του προβλήματος της βελτιστοποίησης 
του κόστους και της χρησιμοποίησης για τους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους απο την 
υπηρεσία Amazon EC2 τους οποίους έχει στην διαθεσή του κάποιος χρήστης. 
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Παράμετροι: 

• D : Το πλήθος των διαθέσιμων διαφορετικών τύπων για τους υπολογιστικούς πόρους 

• M : Το πλήθος των εικονικών πόρων ενός χρήστη, ανεξαρτήτως τύπου  

• S : Το σύνολο των διαθέσιμων εικονικών υπολογιστικών πόρων  1 2{ , ,..., }MS I I I=       

• Ii : Ένας εικονικός υπολογιστικός πόρος  { , }i k iI IT WL=   [1,..., ], [1,..., ]i M k D∈ ∈    

• Nk, [1, 2,..., ]k D∈ :  Το πλήθος των εικονικών πόρων τύπου k που έχουμε διαθέσιμους  

• iWL , [1, 2,..., ]i M∈ : Το συνολικό φορτίο εργασίας για τον υπολογιστικό πόρο i για 
όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης 

• Pk, [1, 2,..., ]k D∈ : Υπολογιστική χωρητικότητα ενός εικονικού πόρου με τύπο k 

• Ck, [1, 2,..., ]k D∈ : Ωριαίο κόστος χρήσης ενός υπολογιστικού πόρου με τύπο k 

• CPk , [1, 2,..., ]k D∈ : Το κόστος κράτησης ενός υπολογιστικού πόρου με τύπο k (στην 
περίπτωση των on-demand πόρων το κόστος είναι μηδέν) 

• DU : Η προσδοκώμενη χρησιμοποιήση για το νέο σύνολο των εικονικών 
υπολογιστικών πόρων 

• T : Η περίοδος παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων 

• W:  Ο συντελεστής στάθμισης για τη συνάρτηση κόστους 

Μεταβλητές: 

• Xi,k [1, ..., ], [1, ..., ]i M k D∈ ∈ : Boolean μεταβλητή ίση με 1 όταν ο i-οστος εικονικός 
υπολογιστικός πόρος είναι τύπου k, διαφορετικά είναι ίση με 0 

• P: Η συνολική υπολογιστική χωρητικότητα για το σύνολο (αρχικό ή νέο) των 

εικονικών υπολογιστικών πόρων  ,
1 1

M D

i k k
i k

P X P
= =

= ⋅∑∑   (5.3), για κάθε 

[1, ..., ], [1, ..., ]i M k D∈ ∈   

• C: Το συνολικό κόστος για τους υπολογιστικούς πόρους για τη δεδομένη περίοδο 

συλλογής δεδομένων  ,
1 1

M D

i k k
i k

C X C T
= =

= ⋅ ⋅∑∑   (5.4), για κάθε [1, ..., ], [1, ..., ]i M k D∈ ∈  

  

Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης του κόστους και της χρησιμοποίησης των εικονικών 
υπολογιστικών πόρων ενός χρήστη στην υπηρεσία AWS μοντελοποιείται ως ακολούθως: 
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Ελαχιστοποίηση: 

(1 ) ( )W C W P DU⋅ + − ⋅ −     (5.5) 

Περιορισμοί: 

Ανάθεση νέου υπολογιστικού πόρου:   ,
1

1
D

i k
k

X
=

=∑      για κάθε [1, ..., ]i M∈  

Υπολογιστική χωρητικότητα νέου υπολογιστικού πόρου: ,i k i kX WL P⋅ ≤ , [1, ..., ], [1, ..., ]i M k D∈ ∈   (5.6) 

Προσδοκώμενη χρησιμοποίηση:  P DU≥  

Επιπλέον περιορισμοί: 

• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστικού πόρου (O) 

• Περιοχή λειτουργίας (R) 

• Τύπος υπολογιστικού πόρου (IT) 

• Μέγεθος διαθέσιμης μνήμης του υπολογιστικού πόρου 

 
Ο πρώτος περιορισμός χρησιμοποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει ότι κάποιος 
υπολογιστικός πόρος μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα νέο πόρο, ενώ η επιλογή ενός 
υπολογιστικού πόρου με τον ίδιο τύπο σημαίνει ότι δεν γίνεται κάποια αλλαγή. Ο δεύτερος 
περιορισμός εγγυάται ότι ο νέος υπολογιστικός πόρος έχει την απαραίτητη υπολογιστική 
χωρητικότητα ώστε να εξυπηρετήσει επιτυχώς το αρχικό φορτίο εργασίας. Ο τρίτος 
περιορισμός εξασφαλίζει ότι το νέο σύνολο των πόρων έχει την κατάλληλη υπολογιστική 
χωρητικότητα προκειμένου να επιτυχεί την προσδοκώμενη χρησιμοποίηση όπως αυτή ορίζεται 
από τη σχέση (5.2). Το τέταρτο σύνολο περιορισμών αναφέρεται σε μία σειρά από επιλογές 
που κάποιος χρήστης πιθανώς να είναι απαραίτητο να θέσει με βάση τα χαρακτηριστικά των 
εικονικών πόρων που χρησιμοποιεί και τις εφαρμογές που τρέχει. 

 Για παράδειγμα, η αλλαγή του λειτουργικού συστήματος ενός υπολογιστικού πόρου δεν 
αποτελεί πάντα μια επιθυμητή επιλογή, δεδομένου ότι αυτό ενδεχομένως να συνεπάγεται μια 
πρόσθετη επιβάρυνση (π.χ. ρύθμιση του νέου περιβάλλοντος, μεταφορά κώδικα και 
εφαρμογών) για τον διαχειριστή και τις εφαρμογές. Επίσης, κάποιος χρήστης μπορεί 
ενδεχομένως να επιθυμεί να διατηρήσει αμετάβλητη την περιοχή λειτουργίας ή τον τύπο των 
υπολογιστικών πόρων που διαθέτει για διάφορους διαχειριστικούς λόγους. Επιπλέον, μπορεί να 
είναι αναγκαίο για κάποιον χρήστη να ορίσει ορισμένους επιπρόσθετους περιορισμούς σχετικά 
με τη μνήμη που θα πρέπει να διαθέτουν οι υπολογιστικοί πόροι για να μπορούν να επιλεγούν 
προς αντικατάσταση των χρησιμοποιούμενων. 

Η ILP μοντελοποίηση που παρουσιάσαμε επιλέγει ανάμεσα στους πιθανούς υπολογιστικούς 
πόρους εκείνον που μπορεί να εξυπηρετήσει πιο αποδοτικά το διαθέσιμο φορτίο εργασίας. Ο 
στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν δύο παράμετροι: i) το σταθμισμένο άθροισμα του κόστους 
που αντιστοιχεί στη χρήση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων για μια δεδομένη χρονική 
περίοδο (αντιστοιχεί στην παράμετρο του κόστους), και ii) τη σταθμισμένη διαφορά μεταξύ 



121 
 

της διαθέσιμης υπολογιστικής χωρητικότητας και της προσδοκώμενης αξιοποίησης 
(αντιστοιχεί στην παράμετρο χρησιμοποίησης), σχέση (5.5).  

Ο συντελεστής στάθμισης W προσδιορίζει τη σχετική σημασία που αποδίδεται σε αυτές τις δύο 
παραμέτρους κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης. Τιμές κοντά στο μηδέν έχουν ως 
αποτέλεσμα το κόστος να γίνεται η βασική παράμετρος βελτιστοποίησης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι υπολογιστικοί πόροι που χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος, και πιθανώς 
μικρότερη υπολογιστική χωρητικότητα, να προτιμούνται από το μηχανισμό παραβλέποντας το 
κριτήριο της χρησιμοποίησης.  Αντίθετα,  τιμές της παραμέτρου W κοντά στη μονάδα έχουν ως 
αποτέλεσμα το κριτήριο της χρησιμοποίησης των υπολογιστικών πόρων να αποτελεί την 
κυρίαρχη παράμετρο βελτιστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, η υπολογιστική χωρητικότητα 
των επιλεγόμενων υπολογιστικών πόρων είναι κοντά σε αυτή που εξασφαλίζει την 
προσδοκώμενη χρησιμοποίηση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το κόστος για τη χρήση των 
συγκεκριμένων πόρων. Ωστόσο στην πράξη, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης που 
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5.7, το συνολικό κόστος επίσης μειώνεται. 

Ο αριθμός των μεταβλητών και των περιορισμών στην ILP μοντελοποίηση εξαρτάται από τον 
αριθμό D των διαφορετικών τύπων υπολογιστικών πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
καθώς και από τον αριθμό Μ των πόρων που διαθέτει κάποιος χρήστης. Στη χειρότερη 
περίπτωση, όλα οι D διαθέσιμοι τύποι υπολογιστικών πόρων μπορεί να θεωρηθούν υποψήφιοι 
για να αντικαταστήσουν κάποιον από τους διαθέσιμους πόρους. Το πλήθος των διαφορετικών 
τύπων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση που κάποιος χρήστης προσδιορίσει επιπλέον 
περιορισμούς σχετικά με το λειτουργικού σύστημα και την περιοχή λειτουργίας. Μέσω τέτοιων 
περιορισμών, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών για τον αλγόριθμο μειώνεται σημαντικά, 
μαζί με το χρόνο που απαιτείται για να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Για αυτό το λόγο ο μηχανισμός 
περιλαμβάνει ένα αρχικό στάδιο επεξεργασίας κατά το οποίο γίνεται η επιλογή των τύπων των 
εικονικών πόρων που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τον ILP μηχανισμό.  

 

5.6.3 Επεκτάσεις 

O προτεινόμενος μηχανισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση 
επιπλέον χαρακτηριστικών των εικονικών υπολογιστικών πόρων πέρα από την υπολογιστική 
χωρητικότητα όπως για παράδειγμα της χρησιμοποίησης της μνήμης. Ο μηχανισμός μπορεί να 
τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να βελτιστοποιεί τη χρησιμοποίηση της μνήμης προτείνοντας 
την αντικατάσταση όσων πόρων παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης με 
διαφορετικούς τύπους που προσφέρουν μικρότερη χωρητικότητα μνήμης και χαρακτηρίζονται 
από χαμηλότερο κόστος. Επίσης, με την κατάλληλη ρύθμιση της παραμέτρου f, ο μηχανισμός 
μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή υπολογιστικών πόρων με πολύ υψηλή μνήμη για την 
αντικατάσταση πόρων που εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό αξιοποίησης. Στην έκδοση του 
μηχανισμού που περιλαμβάνει το εργαλείο SuMo, δεν υπάρχει αυτή η επέκταση επειδή η 
χρήση της μνήμης δεν περιλαμβάνεται στις προεπιλεγμένες μετρήσεις που παρέχονται από την 
υπηρεσία CloudWatch (Κεφάλαιο 5.3). 

Επιπλέον, στο μηχανισμό CUO δεν λαμβάνουμε υπόψη το κόστος για τη μετακίνηση των 
υπολογιστικών πόρων στις διαφορετικές περιοχές λειτουργίας της υπηρεσίας AWS μιας 
αποτελεί μια παράμετρο που είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί. Το κόστος μετακίνησης 
σχετίζεται άμεσα με μια σειρά παραμέτρων κάποιες από τις οποίες μπορούν να προσδιοριστούν 
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μέσω των διαθέσιμων πληροφοριών (π.χ το μέγεθος των δεδομένων του πόρου που πρέπει να 
μεταφερθούν κατά τη μετακίνηση) ενώ για άλλες δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε άμεσα, 
τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα, κάποιο σχετικό κόστος (π.χ το κόστος που αντιστοιχεί στην 
προσωρινή διακοπή των υπηρεσίων που προσφέρει ο υπολογιστικός πόρος). Ωστόσο, εάν το 
κόστος της μετακίνησης ενός υπολογιστικού πόρου είναι γνωστό ο μηχανισμός μπορεί να 
επεκταθεί κατάλληλα ώστε να το λαμβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης. 

Ένας περιορισμός στην ILP μοντελοποίηση αποτελεί η υπόθεση ότι ο αριθμός των 
υπολογιστικών πόρων που μας προτείνει ο μηχανισμός πρέπει να είναι ίδιος με τον αρχικό 
αριθμό των πόρων που είχε ο χρήστης στη διαθεσή του. Παρ 'όλα αυτά,  o μηχανισμός σε ένα 
πραγματικό σενάριο χρήσης μπορεί να συνδυαστεί με τη λειτουργία αυτόματης κλιμάκωσης 
της υπηρεσίας AWS. Η συγκεκριμένη λειτουργία εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των εικονικών 
υπολογιστικών πόρων ενός χρήστη μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα με βάση το συνολικά 
διαθέσιμο φορτίο εργασίας. Ο μηχανισμούς CUO μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης όταν η 
λειτουργία της αυτόματης κλιμάκωσης είναι ενεργοποιημένη, παρέχοντας προτάσεις για 
τροποποιήσεις στα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων πόρων, ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν 
κατά την διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ανάλυσης ή σε επιμέρους χρονικά διαστήματα. 

Πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία AWS, όπως η υπηρεσία 
διαμοιρασμού περιεχομένου Pinterest [108], συνηθίζουν να αξιοποιούν ένα συνδυασμό από 
τους διαθέσιμους βασικούς τύπους υπολογιστικών πόρων σε συνδυασμό με την αυτόματη 
κλιμάκωση ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν το αναμενόμενο ημερήσιο φορτίο εργασίας το 
οποίο συνήθως χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις. Αρχικά, πληρώνοντας ένα 
προκαθορισμένο ποσό και στη συνέχεια ένα σχετικά μικρό ωριαίο αντίτιμο αξιοποιούν ένα 
σταθερό αριθμό από reserved πόρους για την εξυπηρέτηση του βασικού φορτίου εργασίας.  
Επιπρόσθετοι on-demand πόροι χρησιμοποιούνται όσο χρειάζεται για την εξυπηρέτηση των 
μεταβολών του φορτίου με κόστος ανάλογο με το επιμέρους χρονικό διάστημα λειτουργίας 
τους. Τέλος, πολύ έντονες διακυμάνσεις του φορτίου αντιμετωπίζονται με τη χρήση spot 
πόρων, που αν και χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη απόδοση κοστίζουν πολύ λιγότερο σε 
σχέση με τους on-demand πόρους.  

 

  
  Σχήμα 5.4: Η περίπτωση της υπηρεσίας Pinterest,  ένας συνδυασμός από reserved, on-demand και spot 

υπολογιστικούς πόρους χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της ημερήσιας κυμαινόμενης κυκλοφορίας 
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Η λειτουργία αυτόματης κλιμάκωσης της υπηρεσίας AWS εξασφαλίζει στις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ότι ο αριθμός των υπολογιστικών πόρων που διαθέτουν είναι πάντα κατάλληλα 
προσαρμοσμένος με το επίπεδο του συνολικού φορτίου εργασίας που πρέπει να 
εξυπηρετήσουν. Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας είναι αρκετά διαδεδομένο στην 
περίπτωση υπηρεσιών που φιλοξενούνται σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους και λογικά 
ακολουθείται, ίσως με κάποιες παραλλαγές, από διάφορες υπηρεσίες. Ωστόσο, αναφερθήκαμε 
στην περίπτωση της υπηρεσίας Pinterest δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες ορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της [108]. 

Ο προτεινόμενος μηχανισμός μπορεί ακόμη να χειριστεί τόσο on-demand υπολογιστικούς 
πόρους (ODI) όσο και reserved (RI), παρέχοντας για την περίπτωση των ODI προτάσεις για 
πιθανές αλλαγές  στο τύπο τους καθώς και υποδείξεις για τη μεταφορά του φορτίου εργασίας 
μεταξύ ODI και RI πόρων προκειμένου να επιτύχουμε αύξηση της χρησιμοποίησης τους. 
Ακόμη, η λειτουργία του μηχανισμού είναι ανεξάρτητη από το γεγονός ότι ο χρόνος 
λειτουργίας μερικών εικονικών υπολογιστικών πόρων μπορεί να είναι αρκετά μικρότερος σε 
σχέση με τη χρονική περίοδο παρακολούθησης. Για παράδειγμα στο Σχήμα 5.4 υπάρχουν 
υπολογιστικοί πόροι που λειτουργούν μόνο για 2 ώρες, όταν το φορτίο εργασίας είναι πολύ 
μεγάλο, ενώ η περίοδος παρακολούθησης αντιστοιχεί σε 24 ώρες. Τέλος, ο μηχανισμός CUO 
επικεντρώνεται στην αξιοποίηση αποκλειστικά εικονικών υπολογιστικών πόρων απο την 
υπηρεσία Amazon EC2 και δεν προτείνει μετακινήσεις σε άλλα είδη εικονικών πόρων, όπως 
για παράδειγμα στην υπηρεσία Amazon DynamoDB για περιπτώσεις εικονικών πόρων που 
χαρακτηρίζονται από αυξημένες ανάγκες χειρισμού μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. 

Μία άλλη πιθανή επέκταση είναι η χρήση διαφορετικών τελεστών σύνοψης (μέγιστη, ελάχιστη, 

μέση τιμή) για τον υπολογισμό του συνολικού φορτίου εργασίας iWL  για ένα υπολογιστικό 
πόρο κατά την χρονική περίοδο παρακολούθησης. Έτσι, ο μηχανισμός θα μπορεί να χειριστεί 
κατάλληλα τόσο υπολογιστικούς πόρους που χαρακτηρίζονται από κυκλικά φορτία (cyclic 
loads) στους ο πο ίο υς ο ι διακυμάνσεις το υ φορτίου εργασίας κατά τις ώρες αιχμής είναι 
σημαντικές όσο και υπολογιστικούς πόρους που χαρακτηρίζονται από πιο ομοιόμορφο φορτίο 
εργασίας. 

 

5.7 Αξιολόγηση Απόδοσης 

5.7.1 Περιβάλλον προσομοίωσης και μετρικές 

Για να αξιολογήσουμε τον προτεινόμενο μηχανισμό βελτιστοποίησης του κόστους και της 
χρησιμοποίησης των εικονικών υπολογιστικών πόρων της υπηρεσίας Amazon EC2 εκτελέσαμε 
μια σειρά από πειράματα προσομοίωσης. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο 
SuMo. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του λειτουργικού τμήματος simCloudData δημιουργήσαμε τα 
κατάλληλα δεδομένα για την προσομοίωση τα οποία στη συνέχεια αναλύσαμε μέσω του 
μηχανισμού CUO που περιλαμβάνει το λειτουργικό τμήματα cloudForce. Παρόλο που η χρήση 
δεδομένων από την λειτουργία πραγματικών εικονικών πόρων της υπηρεσίας Amazon EC2 θα 
ήταν πιο χρήσιμη για την αξιολόγηση του μηχανισμού, τέτοια δεδομένα δεν υπάρχουν 
δημοσίως διαθέσιμα.  
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Για τα πειράματα αξιολόγησης δημιουργήσαμε ένα αρχικό σύνολο S από M  υπολογιστικούς 
πόρους μαζί με συνθετικά δεδομένα για την κατάσταση της λειτουργίας τους που αντιστοιχούν 
σε μια χρονική περίοδο Τ ίση με 24 ώρες, με μέγεθος βήματος για τα δεδομένα 1 ωρα, μέσω 
των οποίων παράγουμε το αντίστοιχο σήμα του φορτίου εργασίας WL (σχέση 5.1). Στη 
συνέχεια με χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού CUO υπολογίζουμε ένα νέο σύνολο Snew 
από υπολογιστικούς πόρους που μπορούν να εξυπηρετήσουν το ίδιο φορτίο εργασίας 
εξασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη χρησιμοποίηση για τους  
εικονικούς υπολογιστικούς πόρους. 

Έχουμε προσδιορίσει μια σειρά από σενάρια και επιλογές διαμόρφωσης που αντιστοιχούν (τα 
περισσότερα από αυτά) σε περιπτώσεις πραγματικής χρήσης, όπως για παράδειγμα η υπηρεσία 
Pinterest [108]: 

• Βασική Περίπτωση: θεωρούμε ότι ο μηχανισμός CUO μπορεί να προτείνει νέους 
υπολογιστικούς πόρους με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα και περιοχή λειτουργίας σε 
σχέση με τους αρχικούς. Το σενάριο χρησιμοποιείται κυρίως για να πάρουμε ορισμένα 
βασικά αποτελέσματα για την αρχική αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας και απόδοσης 
του μηχανισμού. Το φόρτιο εργασίας κάθε υπολογιστικού πόρου επιλέγεται ομοιόμορφα 
από το διάστημα [0,100] που αντιστοιχεί στο ποσοστό χρήσης της διαθέσιμης 
υπολογιστικής χωρητικότητας του πόρου. 

• Περίπτωση διατήρησης βασικών χαρακτηριστικών: σε σχέση με τη βασική 
περίπτωση χρησιμοποιούμε τον επιπλέον περιορισμό της διατήρησης του αρχικού 
λειτουργικού συστήματος και περιοχής λειτουργίας για όλους τους διαθέσιμους πόρους.  

• Περίπτωση κυκλικού φορτίου: το συνολικό φορτίο εργασίας που πρέπει να 
εξυπηρετηθεί μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, έχοντας ως αποτέλεσμα την 
αξιοποίηση επιπρόσθετων υπολογιστικών πόρων. Θεωρούμε ότι το φορτίο εργασίας 
ακολουθεί ένα μοτίβο παρόμοιο με εκείνο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.4, για την 
περίπτωση της υπηρεσίας Pinterest. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι το λειτουργικό σύστημα 
και η περιοχή λειτουργίας των νέων εικονικών πόρων δεν μπο ρούν να αλλάζο υν σε 
σχέση με τις αντίστοιχες παραμέτρους των αρχικών πόρων. 

 
Επιπλέον, στα πειράματα θεωρούμε ότι χρησιμοποιούνται μόνο on-demand υπολογιστικοί 
πόροι (ODI) των οποίων ο ακριβής τύπος επιλέγεται κάθε φορά ομοιόμορφα μεταξύ των 196 
διαφορετικών τύπων για τους ODI πόρους που υποστηρίζει η υπηρεσία Amazon EC2 (Πίνακας 
5.1). Ο συντελεστής στάθμισης W στη συνάρτηση βελτιστοποίησης (σχέση 5.5)  είναι ίσος με 
0.5, ενώ έχουμε επιλέξει την παράμετρο f ίση με 1. Για τα αποτελέσματα αξιολόγησης που 
παρουσιάζουμε στη συνέχεια, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, θεωρούμε ότι έχουν 
χρησιμοποιηθεί οι προαναφερόμενες τιμές για τις απαραίτητες παραμέτρους βελτιστοποίησης. 
Επίσης, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από πειράματα αξιολόγησης με διαφορετικές τιμές για 
τις παραμέτρους (WL, Τ, f, W), μέσω των οποίων επιβεβαιώσαμε σε όλες τις περιπτώσεις την 
ορθή λειτουργία του μηχανισμού, αλλά για λόγους συντομίας παρουσιάζουμε μόνο ορισμένα 
από τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Οι κύριες μετρικές απόδοσης που χρησιμοποιήσαμε είναι η συνολική υπολογιστική 
χωρητικότητα, το κόστος και η χρησιμοποίηση των εικονικών υπολογιστικών πόρων που 
επιλέγονται από τον προτεινόμενο μηχανισμό σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές για το αρχικό 
σύνολο των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων. Ακόμη, εξετάζουμε τις αλλαγές στα 
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χαρακτηριστικά (τύπος μηχανήματος, λειτουργικό σύστημα, περιοχή λειτουργίας) των νέων 
υπολογιστικών πόρων που επιλέγονται από το μηχανισμό CUO. 

 

5.7.2 Βασική περίπτωση: Απόδοση  

Αρχικά πραγματοποιήσαμε μια σειρά από προσομοιώσεις για να αξιολογήσουμε το ρόλο που 
παίζει ο αριθμός Μ των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων στις προτάσεις του μηχανισμού. Οι 
συγκεκριμένες μετρήσεις αποτελούν το βασικό σύνολο των πειραμάτων προσομοίωσης για την 
αξιολόγηση των βελτιώσεων που προκύπτουν από τις παρεχόμενες υποδείξεις. 

 
Σχήμα 5.5: Το συνολικό κόστος ($) των υπολογιστικών πόρων (instances) για το αρχικό σύνολο S και το νέο  

Snew που επιλέγχθηκε από το μηχανισμό CUO του SuMo 
 

To Σχήμα 5.5 παρουσιάζει το συνολικό κόστος (σχέση 5.4) για το αρχικό σύνολο των 
εικονικών υπολογιστικών πόρων καθώς και για το νέο σύνολο πόρων που προτάθηκαν από το 
μηχανισμό CUO, υποθέτοντας μια περίοδο 24 ωρών για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση των αρχικά διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων. Παρατηρούμε ότι το σύνολο των 
εικονικών υπολογιστικών πόρων που επιλέγονται από το CUO έχουν ως αποτέλεσμα μια 
μείωση περίπου κατά 40 με 50% για το κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης. Επιπλέον, 
το συνολικό κόστος και για τα δύο σύνολα υπολογιστικών πόρων, S και Snew, αυξάνεται με την 
αύξηση του αριθμού Μ των διαθέσιμων πόρων, κάτι αναμενόμενο αφου το συνολικό κόστος 
εξαρτάται από το είδος, το πλήθος και το χρονικό διάστημα χρήσης  των εικονικών πόρων. 

 
                                              (a)                                                                                          (b) 
Σχήμα 5.6: Το ποσοστό χρησιμοποίησης και η συνολική χωρητικότητα (σε Elastic Compute Units – ECU) των 

υπολογιστικών πόρων (instances) για το αρχικό σύνολο S και το νέο  Snew που επιλέγχθηκε από το SuMo 
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Το Σχήμα 5.6 παρουσιάζει τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εικονικών υπολογιστικών πόρων 
και τη συνολική χωρητικότητα, σε EC2 Compute Untis – ECU, για τους αρχικούς και τους 
πόρους που επιλέχθηκαν από το μηχανισμό CUO. Για τον υπολογισμό της χρησιμοποίησης των 

πόρων χρησιμοποιούμε το λόγο του μέσου φορτίου εργασίας WL  στους πόρους κατά τη 
διάρκεια της περιόδου παρακαλούθησης T πρός τη συνολική υπολογιστική χωρητικότητα P 
που διαθέτουν οι υπολογιστικοί πόροι (σχέση 4.3). Παρατηρούμε ότι οι προτεινόμενοι από το 
μηχανισμό πόροι εξασφαλίζουν ένα υψηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης (Σχήμα 5.6a), 
περίπου κατά 10% υψηλότερο, λόγω της επιλογής εικονικών πόρων που έχουν μικρότερη 
υπολογιστική χωρητικότητα (Σχήμα 5.6b) σε σχέση με τους αρχικά διαθέσιμους. Όπως θα 
αναλύσουμε στη συνέχεια, Κεφάλαιο 5.7.4, το ακριβές ποσοστό χρησιμοποίησης που 
εξασφαλίζει ο μηχανισμός επηρεάζεται από το συντελεστή στάθμισης. 

Επιπλέον, η βελτίωση της χρησιμοποίησης στο Σχήμα 5.6a, περίπου 10%, για το σύνολο Snew 
των νέων πόρων σε σύγκριση με τους αρχικά διαθέσιμους είναι μεγαλύτερη από το αντίστοιχο 
ποσοστό μείωσης της υπολογιστικής χωρητικότητας στο Σχήμα 5.6b. Η συγκεκριμένη 
παρατήρηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός επιτυγχάνει μια 
καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ του διαθέσιμου φορτίου εργασίας και της υπολογιστικής 
χωρητικότητας των πόρων σε σχέση με τις αρχικές επιλογές. Η αποτελεσματικότητα των 
υποδείξεων που μας παρέχει ο μηχανισμός προκύπτει από το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση που 
προκύπτει για το νέο σύνολο των υπολογιστικών πόρων, δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των 
αρχικά διαθέσιμων πόρων που πρέπει να αναλύσει ο μηχανισμός. Η παρατήρηση είναι 
σημαντική γιατι ενδεχομένως ένας μεγάλος αριθμός από διαθέσιμους πόρους θα μπορούσε να 
επηρεάσει τις επιλογές του μηχανισμού σχετικά με τους προτεινόμενους υπολογιστικούς 
πόρους, έχοντας ως αποτέλεσμα μια λιγότερο αποδοτική αξιοποίηση της διαθέσιμης 
χωρητικότητας. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρησιμοποίηση για τους αρχικά 
διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους παραμένει ανεπηρέαστη από την παράμετρο M, 
δεδομένου ότι οι τιμές των σχετικών παραμέτρων ( π.χ. , φορτίο εργασίας ) επιλέχθηκαν, όπως 
ήδη αναφέρθηκε, με βάση την ομοιόμορφη κατανομή. 

Ενδεχομένως κάποιος να περίμενε ότι οι επιλογές του μηχανισμού CUO σχετικά με τους 
τύπους των νέων υπολογιστικών πόρωv θα είχαν ως αποτέλεσμα πολύ υψηλό ποσοστό  (κοντά 
στο 100%) χρησιμοποιήσης των εικονικών πόρων. Ωστόσο, στην πραγματικότητα το ποσοστό 
χρησιμοποίησης επηρεάζεται από δύο παραμέτρους. Αρχικά, από τον αριθμό των 
αναβαθμίσεων στους τύπους των υπολογιστικών πόρων (αναλυτική παρουσιάση στο Κεφάλαιο 
5.7.3) που επιλέγονται από το μηχανισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν υποβαθμίσεις στην 
απόδοση λόγω της περιορισμένης υπολογιστικής χωρητικότητας των αρχικών πόρων. Σε αυτή 
την περίπτωση επιλέγονται τύποι υπολογιστικών πόρων μεγαλύτερης χωρητικότητας με 
συνέπεια να προκύπτει τελικά μια μείωση του ποσοστού χρησιμοποίησης των νέων πόρων, οι 
οποίοι παρέχουν καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, για κάποιο συγκεκριμένο φορτίο 
εργασίας (π.χ. μείωση από 100% σε 80%).  Δεύτερον, υπάρχει πάντα ένα άνω όριο για το 
ποσοστό χρησιμοποίησης που μπορεί να επιτευχθεί, δεδομένου ότι η υπολογιστική 
χωρητικότητα για τους διάφορους τύπους μηχανημάτων που προσφέρει η υπηρεσία Amazon 
EC2 [92] δεν κλιμακώνεται γραμμικά, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο περιορισμό της ILP 
μοντελοποίησης (σχέση 5.6) το διαθέσιμο φορτίο εργασίας πρέπει πάντα να μπορεί να 
εξυπηρετηθεί από το νέο σύνολο των  πόρων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ορισμένους τύπους 
εικονικών υπολογιστικών πόρων που παρέχουν υπολογιστική χωρητικότητα 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 
26 ECU, οπότε για ένα πόρο με χωρητικότητα 4 ECU και φορτίο εργασίας ίσο με 2.5 ECU ο 
μηχανισμός δεν μπορεί να προτείνει κάποιον που μπορεί να εξυπηρετήσει το διαθέσιμο φορτίο 
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εργασίας εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερο ποσοστό χρησιμοποίησης. Η μοναδική 
πιθανώς επιλογή που έχει ο μηχανισμός είναι να μειώσει το κόστος επιλέγοντας κάποιο 
υπολογιστικό πόρο με τον ίδιο τύπο αλλά σε κάποια διαφορετική περιοχή λειτουργίας.  

Το συγκεκριμένο συμπέρασμα μας οδηγεί στην παρατήρηση ότι αν περισσότεροι τύποι 
εικονικών πόρων με καλύτερες διαβαθμίσεις σχετικά με την υπολογιστική τους χωρητικότητα 
(π.χ. 1,2,3, ..., 25, 26 ECU) παρέχονταν από την Amazon, τότε θα μπορούσαμε μέσω του 
μηχανισμού να επιτύχουμε μια ακόμη υψηλότερη αξιοποίηση. Ενδεχομένως, βέβαια το κόστος 
σε αυτή την περίπτωση να ήταν διαφο ρετικό  αφο ύ η προ σθήκη των νέων τύπων για τους 
εικονικούς υπολογιστικούς πόρους  μπορεί να είχε ως συνέπεια ο πάροχος να ακολουθεί επίσης 
μια διαφορετική πολιτική χρέωσης λόγω των αναγκών που προκύπτουν από τη διαχείριση των 
διαφορετικών τύπων πόρων. 

 

5.7.3 Βασική περίπτωση : Αλλαγές στους τύπους μηχανημάτων 

Στο Σχήμα 5.7 παρουσιάζουμε τα ποσοστά αλλαγών σχετικά με τους τύπους μηχανημάτων, τα 
λειτουργικά συστήματα και τις περιοχές λειτουργίας (Πίνακας 5.1) για τους υπολογιστικούς 
πόρους που επιλέγονται από τον προτεινόμενο μηχανισμό σε σχέση με τους αρχικούς. 
Παρατηρούμε ότι οι υποδείξεις του μηχανισμού έχουν σχεδόν πάντα ως αποτέλεσμα την 
αλλαγή στις περιοχές λειτουργίας, ενώ ο ι αλλαγές στους τύπους των μηχανημάτων και τα 
λειτουργικά συστήματα είναι πιο περιορισμένες. Οι αλλαγές στους τύπους των μηχανημάτων 
σχετίζονται τόσο με την παράμετρο χρησιμοποίησης όσο και αυτή του κόστους, ενώ οι 
αλλαγές στις περιοχές λειτουργίες και τα λειτουργικά συστήματα σχετίζονται μόνο με την 
παράμετρο κόστους.  

 
Σχήμα 5.7: Ποσοστά αλλαγών για τους τύπους μηχανημάτων, λειτουργικά συστήματα και περιοχές 

λειτουργίας (Πίνακας 5.1)  για το νέο σύνολο υπολογιστικών πόρων (instances) Snew που επιλέγονται από το 
SuMo, σε σχέση με το αρχικό σύνολο S 

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.8, ορισμένοι από τους υπολογιστικούς πόρους 
με λειτουργικό σύστημα  Windows αντικαθίστανται από πόρους με λειτουργικό σύστημα 
Linux που έχουν χαμηλότερο κόστος. Επίσης, ενώ οι υπολογιστικοί πόροι αρχικά 
φιλοξενούνταν ομοιόμορφα σε όλες τις διαθέσιμες περιοχές λειτουργίας οι πόροι που 
επιλέγονται από το μηχανισμό CUO αντιστοιχούν σε ένα μικρότερο αριθμό από περιοχές 
λειτουργίας (Σχήμα 5.9).  
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(a) 

 
(b) 

 Σχήμα 5.8: Τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστικών πόρων (instances) (a) στο αρχικό σύνολο S και (b) 
στο νέο σύνόλο Snew που επιλέχθηκε από το SuMo 

 

Ο μικρότερος αριθμός των περιοχών λειτουργίας που προτιμούνται από το μηχανισμό 
οφείλεται κυρίως στην πολιτική τιμολόγησης που χρησιμοποιείται για κάθε διαθέσιμη περιοχή 
λειτουργίας στην υπηρεσία AWS. Οι διαφορές στη χρέωση έχουν ως αποτέλεσμα να 
επιλέγονται οι περιοχές λειτουργίας με το χαμηλότερο κόστος για τη φιλοξενία των 
απαραίτητων υπολογιστικών πόρων. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην πράξη υπάρχει η 
πιθανότητα κάποιος χρήστης να επιθυμεί να μην γίνει καμία αλλαγή στο λειτουργικό σύστημα 
των πόρων που διαθέτει, μιας και δεν μπορούν όλες οι εφαφμογές να μεταφερθούν άμεσα και 
χωρίς αλλαγές μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων. Ομοίως, θα μπορούσε να 
περιορίσει τις αλλαγές για τις περιοχές λειτουργίας στις οποίες φιλοξενούνται οι υπολογιστικοί 
πόροι. Δυνατότητες τις οποίες παρέχει η ILP μοντελοποίηση του προτεινόμενου μηχανισμού, 
όπως έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά στο  Κεφάλαιο 5.6.2. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αλλαγές στις περιοχές λειτουργίας που σχετίζονται με τη 
μείωση του κόστους θα ήταν λιγότερες στην περίπτωση που λαμβάναμε υπόψη το σχετικό 
κόστος για τη μεταφορά των υπολογιστικών πόρων μεταξύ των περιοχών λειτουργίας. Αυτό 
καταδεικνύει τη σημασία της επέκταση της έρευνας για μετακίνηση εικονικών μηχανών μεταξύ 
κέντρων δεδομένων που διασυνδέονται με δίκτυα ευρείας περιοχής. Μάλιστα λόγω της 
ύπαρξης στο μέλλον διαφόρων παρόχων Υπολογιστικών Νεφών σε διαφορετικές περιοχές, η 
αποτελεσματική, σε χρόνο και αξιοποίηση πόρων, μετακίνηση εικονικών μηχανών πάνω σε 
ένα δίκτυο ευρείας περιοχής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον ζήτημα.  
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(a) 

 
(b) 

Σχήμα 5.9: Οι περιοχές λειτουργίες των υπολογιστικών πόρων (instances)  (a) στο αρχικό σύνολο S και (b) στο 
νέο σύνολο Snew που επιλέχθηκε από το SuMo 

 
Το Σχήμα 5.10 παρουσιάζει το ποσοστό των αναβαθμίσεων, υποβαθμίσεων και τις περιπτώσεις 
όπου χωρίς κάποια αλλαγή στα χαρακτηριστικά των υπολογιστικών πόρων που επιλέγονται 
από το  SuMo. Υπάρχει μια αναβάθμιση (ή υποβάθμιση ή καμία μεταβολή), όταν το φορτίο 
εργασίας ενός υπολογιστικού πόρου από το αρχικό σύνολο εκτελείται σε κάποιον πόρο με 
υψηλότερη (ή χαμηλότερη ή ίση αντίστοιχα) υπολογιστική χωρητικότητα στο νέο σύνολο.  

 
Σχήμα 5.10: Ποσοστό αναβαθμίσεων, υποβαθμίσεων και περιπτώσεων χωρίς αλλαγή για τους τύπους των 

υπολογιστικών πόρων (instances) που επιλέγονται από το SuMo, σε σχέση με το αρχικό σύνολο S 
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Παρατηρούμε ότι οι υποδείξεις του μηχανισμού CUO τις περισσότερες φορές έχουν ως 
αποτέλεσμα υποβαθμίσεις (40%-50%), ενώ έχουμε λιγότερες αναβαθμίσεις (30%-40%) και 
ακόμη λιγότερες περιπτώσεις χωρίς αλλαγή (10%-30%). Αν και τα συγκεκριμένα ποσοστά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλεγμένες παραμέτρους για την προσομοίωση των 
υπολογιστικών πόρων, παρ 'όλα αυτά αποδεικνύουν την αποτελεσματική λειτουργία του 
προτεινόμενου μηχανισμού, δεδομένου ότι δεν παρέχει μόνο υποδείξεις για υποβαθμίσεις, 
όπως θα περίμενε κάποιος προκειμένου να αυξηθεί η χρησιμοποίηση των υπολογιστικών 
πόρων και να μειωθεί το συνολικό κόστος, αλλά παρέχει επίσης περισσότερο έξυπνες και 
λιγότερο προφανείς επιλογές που συχνά αντιστοιχούν σε αναβαθμίσεις. 
 

5.7.4 Βασική περίπτωση : Επίδραση του συντελεστή στάθμισης W 

Ο συντελεστής στάθμισης  W προσδιορίζει τη σχετική σημασία που αποδίδεται κατά τη 
διαδικασία βελτιστοποίησης στο κόστος και στην χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εικονικών 
υπολογιστικών πόρων (σχέση 5.5). Πραγματοποιήσαμε πειράματα προσομοίωσης προκειμένου 
να αξιολογήσουμε την επίπτωση που έχει η τιμή της παραμέτρου W στην ποιότητα των 
υποδείξεων που μας παρέχει ο μηχανισμός. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε την περίπτωση που 
μας ενδιαφέρει μόνο η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων (W=0) και την περίπτωση 
όπου σαν μοναδικό κριτήριο βελτιστοποίησης έχουμε την ελαχιστοποίηση του κόστους (W=1) 
που αντιστοχεί στην χρήση των εικονικών υπολογιστικών πόρων. 

 
Σχήμα 5.11: Το συνολικό κόστος  ($) των υπολογιστικών πόρων (instances) για το αρχικό σύνολο S, και το νέο 

σύνολο των πόρων Snew, που επιλέγονται από το SuMo, για συντελεστή στάθμισης W=0 και W=1 
 

Στο Σχήμα 5.11 παρατηρούμε, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι όταν επιλέγουμε ως κριτήριο 
βελτιστοποίησης μόνο τη μείωση του κόστους (W=1), τότε το συνολικό κόστος που 
αντιστοιχεί στη χρήση του νέου συνόλου υπολογιστικών πόρων  Snew που μας προτείνει ο 
μηχανισμός είναι πάντα μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος που προκύπτει όταν 
χρησιμοποιούμε ως κριτήριο βελτιστοποίησης  μόνο τη μεγιστοποίηση της χρησιμοποίησης 
των εικονικών υπολογιστικών πόρων (W=0).  

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που έχουμε ως μοναδικό κριτήριο βελτιστοποίησης τη 
μεγιστοποίηση της χρησιμοποίησης, παρατηρούμε ότι οι υποδείξεις που μας παρέχει ο 
μηχανισμός επιτυγχάνουν σημαντική μείωση του κόστους, αφού προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η χρησιμοποίηση των υπολογιστικών πόρων πολλές φορές ο μηχανισμός 
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επιλέγει νέους εικονικούς πόρους που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη υπολογιστική 
χωρητικότητα και αντίστοιχα έχουν χαμηλότερο κόστος (Σχήμα 5.10). Επίσης, η 
χρησιμοποίηση που εξασφαλίζει ο μηχανισμός και στις δύο περιπώσεις (W=0 και W=1), αν και 
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την αρχική, είναι σχεδόν σταθερή για όλες τις τιμές του αριθμού 
Μ των διαθέσιμων περιπτώσεων. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
υπάρχει πάντα ένα άνω όριο για το ποσοστό χρησιμοποιήσης που μπορούμε να επιτύχουμε. 

 

5.7.5 Περίπτωση κυκλικού φορτίου 

Επιπλέον αξιολογήσαμε την ποιότητα των υποδείξεων που μας παρέχει ο μηχανισμός CUO 
στην περίπτωση που έχουμε κάποια υπηρεσία που πρέπει να εξυπηρετήσει κάποιο κυκλικό 
φορτίο εργασίας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης αξιολόγησης θεωρούμε μια υπηρεσία η οποία  
λειτουργεί παρόμοια με την περίπτωση της Pinterest που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 5.6.3 
και στο Σχήμα 5.4.  

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θεωρούμε ότι η υπηρεσία έχει διαθέσιμους κάποιους 
υπολογιστικούς πόρους για την εξυπηρέτηση ενός βασικού φορτίου εργασίας. Στη συνέχεια 
κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 24 ωρών υποθέτουμε ότι το φορτίο εργασίας 
αυξάνεται συνεχώς μέχρι κάποια στιγμή ενώ στην συνέχεια μειώνεται μέχρι να φτάσει το 
αρχικό επίπεδο. Η υπηρεσία για να μπορέσει να εξυπηρετήσει αποδοτικά το διαθέσιμο κυκλικό 
φορτίο αρχίζει να χρησιμοποιεί επιπρόσθετους υπολογιστικούς πόρους ενώ στη συνέχεια τους 
αφαιρεί καθώς το φορτίο αρχίζει να μειώνεται και πάλι. 

 

 
                                           (a)             (b) 

Σχήμα 5.12: Το ποσοστό χρησιμοποίησης και το κόστος ανα ώρα λειτουργίας των υπολογιστικών πόρων 
(instances) στο αρχικό σύνολο S, και το νέο σύνολο Snew, που επιλέγεται από το SuMo όταν έχουμε κυκλικό 

φορτίο εργασίας 
 

Το Σχήμα 5.12 δείχνει το συνολικό ποσοστό χρησιμοποίησης των διαθέσεων υπολογιστικών 
πόρων κάθε χρονική στιγμή καθώς και το κόστος που αντιστοιχεί στη χρήση τους. Αρχικά, 
παρατηρούμε ότι τόσο η χρησιμοποίηση όσο και το κόστος αυξάνουν στις ώρες αιχμής αφού 
τότε η υπηρεσία χρησιμοποιεί αρκετούς υπολογιστικούς πόρους. Επίσης είναι φανερό ότι και 
στην περίπτωση που το φορτίο εργασίας μεταβάλλεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, ο 
μηχανισμός CUO μας εξασφαλίζει βελτιωμένη χρησιμοποίηση και μειωμένο κόστος.  
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Τέλος, στο Σχήμα 5.13 παρουσιάζουμε το αθροιστικό συνολικό κόστος για όλους τους 
εικονικούς υπολογιστικούς πόρους που χρησιμοποιεί η υπηρεσία προκειμένου να μπορέσει να 
εξυπηρετήσει το συνολικό φορτίο εργασίας. Παρατηρούμε ότι το συνολικό κόστος που 
αντιστοιχεί στους υπολογιστικούς πόρους που προτείνει ο μηχανισμός CUO είναι μικρότερο σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης. 

 

 
Σχήμα 5.13: Το αθροιστικό συνολικό κόστος για τους υπολογιστικούς πόρους (instances) στο αρχικό σύνολο  S 

και στο νέο σύνολο Snew, που επιλέγεται από το SuMo για την περίπτωση του κυκλικού φορτίου εργασίας  

 

 

5.7.6 Περίπτωση διατήρησης βασικών χαρακτηριστικών 

Τέλος, εξετάσαμε την απόδοση του μηχανισμού για την περίπτωση χρησιμοποίησης του 
επιπλέον περιορισμού της διατήρησης της αρχικής περιοχής λειτουργίας και του λειτουργικού 
συστήματος για τους διαθέσιμους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους. Σε αυτή την περίπτωση 
οι αλλαγές στη συνολική χωρητικότητα και το αντίστοιχο κόστος χρήσης των υπολογιστικών 
πόρων για τους νέους πόρους που προτείνει ο μηχανισμός CUO οφείλονται μόνο στις αλλαγές 
των χρησιμοποιούμενων τύπων μηχανημάτων. 

Στο Σχήμα 5.14 παρουσιάζουμε τη συνολική χωρητικότητα σε EC2 Compute Untis – ECU και 
το αντίστοιχο συνολικό κόστος χρήσης για τους αρχικούς εικονικούς υπολογιστικούς πόρους 
και τους πόρους που επιλέχθηκαν από το μηχανισμό CUO. Από τις γραφικές παραστάσεις 
προκύπτει ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι υποδείξεις του μηχανισμού οδηγούν στη 
χρησιμοποίηση υπολογιστικών πόρων που έχουν συνολική χωρητικότητα που ταιριάζει 
καλύτερα στο διαθέσιμο φορτίο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το σύνολο των εικονικών πόρων 
που προτείνει ο μηχανισμός αντιστοιχούν σε χαμηλότερη υπολογιστική χωρητικότητα ενώ 
μπορούν να εξυπηρετήσουν κανονικά το διαθέσιμο φορτίο. Οι επιλογές αυτές συνεπάγονται 
παράλληλα μια αύξηση στο ποσοστό χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, 
υπάρχει μια σχετικά σημαντική μείωση για το κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης για 
τη λειτουργία των νέων πόρων. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτή την 
περίπτωση οι αποφάσεις που μας παρέχει ο μηχανισμός εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη 
χρήση των εικονικών υπολογιστικών πόρων με παράλληλη μείωση του απαιτούμενου κόστους. 
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Σχήμα 5.14:  Η συνολική χωρητικότητα (μετρούμενη σε Elastic Compute Units – ECU) και το συνολικό 
κόστος των υπολογιστικών πόρων (instances) για το αρχικό σύνολο S και το νέο  Snew που επιλέγχθηκε από το 

SuMo  
 

Το Σχήμα 5.15 παρουσιάζει το ποσοστό των αναβαθμίσεων, υποβαθμίσεων και τις περιπτώσεις 
όπου δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στους υπολογιστικούς πόρους που επιλέγονται από το SuMo 
μέσω του μηχανισμού CUO. Παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση του επιπλέον περιορισμού 
της διατήρησης της περιοχής λειτουργίας των εικονικών πόρων οι υποδείξεις του μηχανισμού 
περιλαμβάνουν τόσο αναβαθμίσεις όσο και υποβαθμίσεις ενώ σε μικρότερο ποσοστό έχουμε 
περιπτώσεις χωρίς κάποια αλλαγή στο τύπο του μηχανήματος. Τα μεγαλύτερα ποσοστά των 
υποβαθμίσεων σε σχέση με τις αναβαθμίσεις των χρησιμοποιούμενων τύπων υπολογιστικών 
πόρων για όλες τις περιπτώσεις διαθέσιμων πόρων συμβαδίζουν τόσο με τη μείωση της 
συνολικά διαθέσιμης υπολογιστικής χωρητικότητας (με ταυτόχρονη αύξηση της 
χρησιμο πο ίησης αφο ύ έχουμε την εξυπηρέτηση του ίδιο φο ρτίο υ εργασίας) αλλά και με το 
μειωμένο κόστος χρήσης για τους νέους εικονικούς πόρους που προτείνει ο μηχανισμός. 
 

 
Σχήμα 5.15: Ποσοστό αναβαθμίσεων, υποβαθμίσεων και περιπτώσεων χωρίς αλλαγή για τους τύπους των 

υπολογιστικών πόρων (instances) που επιλέγονται από το SuMo, σε σχέση με το αρχικό σύνολο S  
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5.8 Συμπεράσματα 

Η ευρεία χρήση των εικονικών πόρων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι σύγχρονες υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους καθιστούν την ανάλυση και τη βελτιστοποιησής τους όλο και πιο 
σημαντική. Ωστόσο, είναι δύσκολο για ένα χρήστη ή διαχειριστή να ελέγχει αποτελεσματικά 
την ο ρθή χρήση το υς καθώς και να αναλύει τη μεγάλη πο σό τητα πληρο φο ρίων που 
προκύπτουν από την παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο 
ασχοληθήκαμε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου ανοιχτού 
κώδικα, το SuMo,  στο όποιο έχουμε υλοποιήσει σημαντικές λειτουργίες για τη συλλογή 
δεδομένων παρακολούθησης από την υπηρεσία AWS. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα 
ανάλυσης των δεδομένων παρακολούθησης, ενώ παρέχει επιπλέον υποδείξεις για πιθανές 
τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων με 
παράλληλη μείωση του κόστους. 

Το SuMo αποτελείται από τρία βασικά λειτουργικά τμήματα: το cloudData το οποίο είναι 
υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων παρακολούθησης, το cloudKeeping που παρέχει ένα 
σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης και το cloudForce το οποίο ενσωματώνει μια σειρά από 
αλγορίθμους ανάλυσης και βελτιστοποίησης. Ο βασικός μηχανισμός βελτιστοποίησης που 
παρέχει το SuMo είναι ο μηχανισμός CUO, ο οποίος στοχεύει στη μεγιστοποίηση της 
χρησιμοποίησης των διαθέσιμων εικονικών υπολογιστικών πόρων και στην ελαχιστοποίηση 
του κόστους που αντιστοιχεί στην χρήσης τους.  Ο μηχανισμός, επιπλέον συνιστά, όταν είναι 
απαραίτητο, την αλλαγή των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων εικονικών υπολογιστικών 
πόρων ώστε να αντιμετωπιστούν  πιθανές υποβαθμίσεις στην απόδοση λόγω έντονων 
διακυμάνσεων του φορτίου εργασίας. Επιπλέον, το SuMo ενσωματώνει ορισμένους βασικούς 
μηχανισμούς για την ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης για επισκόπηση των 
χαρακτηριστικών των πόρων για τη δημιουργία κατάλληλων προφίλ, εντοπισμό μη-
φυσιολογικών καταστάσεων, προσδιορισμό περιπτώσεων πιθανών κακόβουλων και 
λανθασμένων συμπεριφορών.  

Τέλος, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από πειράματα προσομοίωσης, με τη χρήση συνθετικών 
δεδομένων παρακολούθησης, μέσω των οποίων επιβεβαιώσαμε τα οφέλη που προκύπτουν από 
αξιοποίηση του προτεινόμενου μηχανισμού CUO τόσο στην βελτίωση της χρησιμοποίησης των 
εικονικών υπολογιστικών πόρων όσο και στη σημαντική μείωση του σχετικού κόστους. 
Ακόμη, προέκυψαν μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις που 
έχουν οι διαθέσιμες υπολογιστικές χωρητικότητες των εικονικών υπολογιστικών πόρων στη 
χρησιμο πο ίηση που επιτυγχάνουμε καθώς και πώς επηρεάζο υν το  τελικό κόστος οι αλλαγές 
στις περιοχές λειτουργίας των υπολογιστικών πόρων. 
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6. Υλοποίηση Εργαλείου Σχεδιασμού και Λειτουργίας 
Οπτικών Δικτύων ως Υπηρεσία 

 

6.1 Γενικά 

Η ραγδαία εξάπλωση των οπτικών δικτύων, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και 
σήμερα, οφείλεται στο πολύ μεγάλο εύρος ζώνης που παρέχουν σε συνδυασμό με τη 
δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων για χαμηλό κόστος, υψηλή αξιοπιστία και ευρεία 
γεωγραφική κάλυψη. Από τεχνο-οικονομικής πλευράς, παρατηρούμε την εγκατάσταση 
εκτεταμένων οπτικών δικτύων γεγονός που απορρέει από το μειωμένο κόστος μετάδοσης ανά 
bit πληροφορίας στα οπτικά δίκτυα σε σχέση με τα υπόλοιπα ενσύρματα δίκτυα, καθώς λόγω 
της χαμηλής εξασθένησης και διασποράς των οπτικών ινών ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος 
αριθμός ενισχυτών και αναμεταδοτών. Για αυτούς τους λόγους τα οπτικά δίκτυα αποτελούν 
την αποδοτικότερη επιλογή όσον αφορά την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων κορμού 
παρουσιάζοντας μοναδικά χαρακτηριστικά μετάδοσης. 

Η συνεχής αύξηση της κίνησης του ΙΡ επιπέδου [78], που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
γενίκευση της ευρυζωνικής πρόσβασης, μέσω της ευρείας χρήσης των τεχνολογιών DSL και 
FTTH, καθώς και στις νέες εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από καταιγιστικότητα, μεγάλη 
ποσότητα περιεχομένου και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, όπως video-on-demand, 
HDTV, έχει οδηγήσει στην εξαρτησή μας από τα οπτικά δίκτυα μεταφοράς. Κατά τη χρονική 
περίοδο μεταξύ του 1992 και 2012 το μέγεθος της κίνησης αυξήθηκε από 100 Gibabytes/ημέρα 
σε 12000 Gigabytes/δευτερόλεπτο, μια συνολική αύξηση της τάξης του 107. Μελλοντικά, 
αναμένεται ότι η κίνηση θα αυξηθεί όχι μόνο σε όγκο, αύξηση της κίνησης στο δίκτυο κατά 
μέσο όρο 34% ετησίως [78], αλλά ότι θα παρουσιάζει επίσης υψηλή εκρηκτικότητα, έχοντας 
ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις τόσο ως προς το χρόνο αλλά και την κατεύθυνση 
[79][80]. Το Σχήμα 6.1 παρουσιάζει το μέγεθος της αύξησης της κίνησης που αναμένεται για 
τα επόμενα χρόνια, καθώς στις παραδοσιακές υπηρεσίες προστίθενται συνεχώς νέες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχουν αυξημένες απαιτήσεις κίνησης. 

 
Σχήμα 6.1: Αύξηση της κίνησης στο IP επίπεδο 1992 – (πρόβλεψη) 2017 
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Εκτός από το ζήτημα της αύξησης της χωρητικότητας των οπτικών δικτύων ένα εξίσου 
σημαντικό θέμα που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια είναι ο 
σχεδιασμός ενεργειακά αποδοτικών δικτυακών υποδομών. Όσο μεγαλύτερο γίνεται το δίκτυο, 
τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και από άποψη φυσικού μεγέθους, τόσο περισσότερη 
ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται για τη λειτουργία του. Έτσι, παρά την σημαντική εξέλιξη 
των οπτικών δικτύων κατά την τελευταία δεκαετία σχετικά με την παρεχόμενη χωρητικότητα 
πλέον εξετάζονται μέθοδοι προκειμένου να βελτιωθεί επιπλέον η ενεργειακή τους απόδοση. 

Λόγω των συγκεριμένων προβλέψεων και αναλύσεων σήμερα αρκετά ζητήματα που αφορούν 
το σχεδιασμό και την λειτουργία των οπτικών δικτύων είναι υπό διερεύνηση και 
επαναξιολόγηση από τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των οπτικών δικτύων, τους 
κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού και τους ερευνητές. Τέτοια θέματα περιλαμβάνουν την 
οπτική τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, το σχεδιασμό της δικτυακής τοπολογίας, την 
τοποθέτηση του οπτικού εξοπλισμού (π.χ., αναμεταδότες, αναγεννητές, κλπ) στους διάφορους 
κόμβους, τη στατική (offline) ή δυναμική (online) δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος 
(ή φάσματος) για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων συνδέσεων. 

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι μια περίοδος ραγδαίων αλλαγών στην τεχνολογία 
οπτικών δικτύων, καθώς τα τυπικά δίκτυα WDM ανάθεσης μήκους κύματος (fixed-grid) 
εξελίσσονται σταδιακά σε δίκτυα πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης (Mixed Line Rate - MLR) τα 
οποία με τη σειρά τους αναμένεται να αντικατασταθούν από τα ευέλικτα δίκτυα με ελαστική 
ανάθεση φάσματος (flex-grid). Τα τελευταία φαίνεται να αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη 
τεχνολογία που μπορεί να ανταποκριθεί αποδοτικά στις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν 
για τα επόμενης γενιάς δίκτυα μεταφοράς. Επιπλέον, τα σαφή όρια που υπάρχουν σήμερα 
μεταξύ των δικτύων κορμού και πρόσβασης αναμένεται να εξαλειφθούν καθώς οι τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα δύο τμήματα θα ενοποιηθούν. Σύμφωνα με τη νέα 
αρχιτεκτονική, τα οπτικά δίκτυα ελαστικής ανάθεσης φάσματος θα εκτείνονται σε όλη τη 
διαδρομή προς τον τελικό χρήστη συμπεριλαμβανομένου του δικτύου κορμού και πρόσβασης, 
δημιουργώντας ένα καλύτερα ρυθμιζόμενο και αποδοτικότερο, ως πρός το κόστος και την 
ενέργεια, δίκτυο μεταφοράς ικανό να μεταφέρει αποδοτικά απαιτήσεις κίνησης που θα 
μεταβάλλονται σημαντικά σε κατεύθυνση και μέγεθος. Η τεχνολογία των ευέλικτων οπτικών 
δικτύων δεν αποτελεί απλά αντικείμενο ερευνητικής μελέτης αφού έχει προχωρήσει στο στάδιο 
της πραγματικής υλοποίησης με διάφορους φορείς λειτουργίας δικτύων και κατασκευαστές 
σχετικού δικτυακού εξοπλισμού να βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και εξέλιξης της 
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ένα βασικό στοιχεία για τη γενικότερη υιοθέτηση της τεχνολογίας 
των ευέλικτων οπτικών δικτύων αποτελεί η δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων 
σχεδιασμού και ελέγχου λειτουργίας. 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλγορίθμων που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για το 
σχεδιασμό και τη λειτουργία οπτικών δικτύων που βασίζονται στις παραπάνω τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων για το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους 
κύματος (Routing and Wavelength Assignment - RWA) ή της δρομολόγησης και ανάθεσης 
φάσματος (Routing and Spectrum Allocation - RSA) όπου λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν υπόψη 
τις επιπτώσεις των φυσικών εξασθανήσεων (Physical Layer Impairments), την παρουσία ή όχι  
αναγεννητών (ημιδιαφανή ή διαφανή δίκτυα). Ωστόσο τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο 
να συγκρίνουμε τους διαθέσιμους αλγορίθμους με βάση ένα κοινό σύνολο παραδοχών και 
παραμέτρων με αποτέλεσμα τελικά να έχουμε μείωση της σημασίας και του ενδιαφέροντος για 
τη σχετική έρευνα.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής Mantis που 
αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και αξιολόγησης της λειτουργίας των οπτικών δικτύων 
επόμενης γενιάς το οποίο υποστηρίζει τυπικά δίκτυα WDM, δίκτυα πολλαπλών ρυθμών 
μέταδοσης καθώς και οπτικά δίκτυα ελαστικής ανάθεσης φάσματος. Το Mantis μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο από τους ερευνητές για την ανάπτυξη και αξιολόγηση 
αλγορίθμων για οπτικά δίκτυα σε ένα κοινό περιβάλλον. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να 
αξιοποιηθεί από κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού για την αξιολόγηση των συσκευών 
τους καθώς και από φορείς λειτουργίας και διαχείρισης δικτύων κατά τη φάση του σχεδιασμού 
ή επέκτασης της δικτυακής υποδομής προκειμένου να επιτύχουν βελτίωση στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση του κόστους για την αγορά του απαραίτητου 
εξοπλισμού (Capital expenditure - CAPEX) και τη λειτουργία (Operational expenditure - 
OPEX) της υποδομής. Επιπλέον, το Mantis αποτελεί το πρώτο ακαδημαϊκό ή εμπρορικό 
εργαλείο που υποστηρίζει το σχεδιασμό οπτικών δικτύων ελαστικής ανάθεσης φάσματος 
καθώς και πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης. 

Στο Mantis οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν δικτυακές τοπολογίες, απαιτήσεις κίνησης, 
παραμέτρους σχετικά με το κόστος απόκτησης και λειτουργίας των δικτυακών συσκευών ενώ 
επιπλέον έχουν πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη αλγορίθμων για το σχεδιασμό, λειτουργία ή 
αξιολόγηση κάποιου οπτικού δικτύου που τους ενδιαφέρει. Το Mantis έχει σχεδιαστεί ώστε να 
λειτουργεί είτε ως υπηρεσία (Software as a Service) είτε ως κλασσική εφαρμογή (Desktop 
Application). Λειτουργώντας ως υπηρεσία έχει τη δυνατό τητα να κλιμακώνεται με βάση τις 
απαιτήσεις των χρηστών, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους, εκτελώντας γρήγορα και αποτελεσματικά τις εργασίες των χρηστών. 
Το εργαλείο μπορεί να αξιοποιεί πόρους τόσο δημόσιες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους όπως 
η υπηρεσία Amazon Web Services (AWS) [91] και η υπηρεσία της ΕΔΕΤ (~okeanos) [119] 
όσο και από ιδιωτικές υποδομές που βασίζονται στο ειδικό λογισμικό OpenStack [88]. 
Επιπλέον, η αρθρωτή αρχιτεκτονική και η υλοποίηση των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων  
επιτρέπουν την άμεση επέκταση του Mantis ώστε να υποστηρίζει μελλοντικά περισσότερες 
υποδομές Υπολογιστικού Νέφους.  

 

6.2 Σχεδιασμός και Λειτουργία Οπτικών Δικτύων 

Ο σχεδιασμός ενός οπτικού δικτύου (Σχήμα 6.2) έχει ως στόχο την οργάνωση του δικτύου 
ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει αποδοτικά τόσο την υπάρχουσα κίνηση όσο και τις 
μελλοντικές απαιτήσεις. Όταν η φυσική τοπολογία του δικτύου δεν είναι διαθέσιμη θα πρέπει 
αρχικά να σχεδιαστεί, μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική για όλα τα είδη των δικτύων και 
ιδιαίτερα για τα οπτικά δίκτυα κορμού τα οποία παρέχουν διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους 
δικτύων μεταφοράς. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό 
διάφορες δαπάνες όπως το κόστος για την τοποθέτηση των οπτικών ινών, το κόστος για την 
αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού που περιλαμβάνει την αγορά των οπτικών ινών, των 
απαραίτητων ενισχυτών, μεταγωγέων, αναμεταδοτών και αναγεννητών. 

Ωστόσο, συνήθως στο σχεδιασμό ενός οπτικού δικτύου υποθέτουμε ότι οι οπτικές ίνες είναι 
ήδη εγκαταστημένες. Σε αυτή τη περίπτωση η δικτυακή τοπολογία είναι δεδομένη και πρέπει 
να αποφασιστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός (αναμεταδότες, αναγεννητές) που είναι αναγκαίο να 
αγοραστεί καθώς και που ακριβώς θα εγκατασταθεί. Στόχος του σχεδιασμού είναι η 
ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου κόστους για τον εξοπλισμό καθώς και του αριθμού των 
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πόρων που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση της επιθυμητής κίνησης. Γενικότερα, ένας 
αποδοτικός σχεδιασμός οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων για μελλοντική χρήση ή  στην 
περίπτωση της μίσθωσης κάποιας υποδομής  στην ελαχιστοποίηση του σχετικού κόστους.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του δικτύου, οι απαιτήσεις εξυπηρετούνται κατά την αφιξή τους, με 
τη συνολική κίνηση να πρέπει να εξυπηρετηθεί αξιοποιώντας τον εξοπλισμό που βρίσκεται ήδη 
διαθέσιμος στο δίκτυο ή όταν κρίνεται αναγκαίο μέσω της περιορισμένης προσθήκης νέου 
εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία λειτουργίας πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη  τους 
περιορισμούς που τίθενται από την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου. 

 

 
Σχήμα 6.2: Σχεδιασμός και διαχείριση οπτικών δικτύων 

 
Πρόσφατα οι ερευνητικές δραστηριότητες στα οπτικά δίκτυα έχουν επικεντρωθεί σε 
αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες που υποστηρίζουν συνδέσεις μεταβλητού φάσματος, ευέλικτα 
οπτικά δίκτυα, προκειμένου να αυξηθεί η φασματική απόδοση και να μειωθούν τα 
απαιτούμενα κόστη υλοποίησης και λειτουργίας μιας δικτυακής υποδομής. Ένα σημαντικό 
στοιχείο για βελτίωση και υιοθέτηση της τεχνολογίας ελαστικής ανάθεσης φάσματος αποτελεί 
η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων τα οποία θα επιτρέπουν το σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
δικτυακών υποδομών που θα βασίζονται στη νέα τεχνολογία. Η ύπαρξη τέτοιων εφαρμογών 
είναι πολύ σημαντική αφού αφενός θα διευκολύνει την αξιολόγηση διαφορετικών 
αρχιτεκτο νικών και αλγο ρίθμων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των συγκεκριμένων 
δικτύων και αφετέρου θα καταστήσει δυνατή την εκτέλεση συγκριτικών μελετών ώστε να 
αξιολογηθούν πιο αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση 
πραγματικών ευέλικτων οπτικών δικτύων. 

Επιπρόσθετα, τα σημερινά οπτικά δίκτυα κορμού τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία 
μεταγωγής κυκλώματος και γενικά θεωρούνται στατικά και μονολιθικά έχουν αρχίσει να 
κινούνται προς την κατεύθυνση του Software Defined Networking (SDN), μέσω της σταδιακής 
υιοθέτησης της τεχνολογίας των ευέλικτων οπτικών δικτύων. Με βάση αυτή την νέα 
αρχιτεκτονική τα δίκτυα θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται δυναμικά σύμφωνα με τις 
διαθέσιμες απαιτήσεις μεταβάλλοντας μια σειρά απο παραμέτρους μετάδοσης, όπως για 
παράδειγμα το ρυθμό μετάδοσης, το χρησιμοποιούμενο τύπο διαμόρφωσης, τον κώδικα 
πρόσθιας διόρθωσης σφαλμάτων (Forward Error Correction - FEC) καθώς και τις 
χρησιμοποιούμενες σχισμές φάσματος. 

Όλοι αυτοί οι πολλαπλοί βαθμοί ελευθερίας που υπάρχουν στο σχεδιασμό των μελλοντικών 
οπτικών δικτύων καθιστούν το ζήτημα της εγκατάστασης των κατάλληλων συνδέσεων ένα 
αρκετά πολύπλοκο πρόβλημα. Επομένως, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποδοτικά 
αναμένεται να υπάρχει ένας κεντρικός ελεγκτής που θα λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις σε 
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συνδυασμό με κάποιο εργαλείο το οποίο θα παρέχει τους κατάλληλους αλγορίθμους για το 
σχεδιασμό και τη λειτουργία  (Network Planning and Operation Tool) του δικτύου.  Με την 
αξιοποίηση των συγκεκριμένων εργαλείων σε πρώτη φάση μπορούμε να επιτύχουμε ένα 
αποτελεσματικό δικτυακό σχεδιασμό, ενώ στη συνέχεια εξασφαλίζουμε την αποδοτική 
λειτουργία του δικτύου μέσω της δυνατότητας άμεσης προσαρμογής στις διαφοροποιήσεις που 
παρατηρούνται σχετικά με την κίνηση που πρέπει να εξυπηρετηθεί.  

Στο Σχήμα 6.3 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα ευέλιτκου οπτικού δικτύου που μπορεί να 
ελέγχεται μέσω της χρήσης του εργαλείου Mantis. Το δίκτυο αποτελείται από οπτικούς 
μεταγωγείς και αναμεταδότες μεταβλητού εύρους ζώνης, η λειτουργία των οποίων μπορεί να 
ελέγχεται μέσω ενός ειδικού συστήματος διαχείρισης (Network Management System - NMS). 
Το NMS παρακολουθεί τους δικτυακούς πόρους και αποφασίζει με τη βοήθεια των 
αλγορίθμων του Mantis για τη βέλτιστη ρύθμιση το υ δικτύο υ με βάση την τρέχουσα 
κατάσταση και το διαθέσιμο εύρος ζώνης. Το Mantis δέχεται μέσω των κατάλληλων διεπαφών 
αιτήματα από το σύστημα NMS και εκτελεί τους κατάλληλους αλγορίθμους αξιοποιώντας τους 
διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους από υποδομές Υπολογιστικού Νέφους προκειμένου να 
παρέχει τις απαραίτητες λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Σχήμα 6.3: Ένα ευέλικτο δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει οπτικούς μεταγωγείς και αναμεταδότες μεταβλητού 
εύρους ζώνης, η λειτουργία του οποίου ελέγχεται από το εργαλείο σχεδιασμού και λειτουργίας οπτικών 

δικτύων  Mantis 

 

6.3 Εργαλεία Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οπτικών Δικτύων  

Ένας σημαντικός αριθμός εταιρειών προσφέρουν εργαλεία για το σχεδιασμό και τον έλεγχο 
λειτουργίας οπτικών δικτύων WDM ανάθεσης μήκους κύματος (fixed-grid) και IP δικτύων. Τα 
εργαλεία αυτά χρησιμοπο ιούνται από  τους διαχειριστές των δικτύων και τους κατασκευαστές 
δικτυακού εξοπλισμού προκειμένου να επιτύχουν Service Level Agreements (SLA), να 
μειώσουν το κόστος αγοράς και λειτουργίας των δικτυακών υποδομών καθώς και να 
αποκτήσουν έλεγχο αλλά και μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά και τη 
λειτουργία των δικτυακών τους υποδομών. 
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Οι πιο σημαντικές λειτουργίες που προσφέρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι οι εξής: 

• Βελτιστοποίηση δρομολόγησης και τοποθέσης του δικτυακού εξοπλισμού ώστε να 
μπορούν να εξυπηρετηθούν αποδοτικά οι απαιτήσεις κίνησης. 

• Παρουσίαση του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού μαζί με τα αναλυτικά 
χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής. 

• Καθορισμός του τρόπου επέκτασης του δικτύου (π.χ., αγορά επιπλέον συνδέσεων) 
προκειμένου να μπορεί να χειριστεί την αύξηση στην κίνηση. 

• Ανάλυση επιπτώσεων στη λειτουργία του δικτύου λόγω σφαλμάτων και αξιολόγηση 
διαφόρων στρατηγικών προστασίας για τη βελτιστοποίηση της προσαρμοστικότητας 
και της ανοχής του δικτύου σε περιπτώσεις σφαλμάτων. 

• Ανάλυση και ελαχιστοποίηση κόστους για την αγορά και λειτουργία του απαραίτητου 
δικτυακού εξοπλισμού.  

• Αξιολόγηση διαφόρων σεναρίων οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου για την 
επικύρωση των απαιτούμενων αλλαγών στο δίκτυο πριν απο την πραγματική 
υλοποίησή τους στο δίκτυο. 

• Ανάλυση της δικτυακής κίνησης. 
• Οπτικοποίηση των διαφόρων πληροφοριών. 

 
O Πίνακας 6.1 παρουσιάζει συνοπτικά τα πιο σημαντικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα 
εμπορικά εργαλεία σχεδιασμού και λειτουργίας οπτικών δικτύων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία 
προσφέρουν λειτουργικότητα για το IP και/ή οπτικό επίπεδο. Επίσης, ορισμένες απο τις 
εφαρμογές  υποστηρίζουν δικτυακές συσκευές από διάφορους κατασκευαστές ενώ κάποιες 
άλλες μόνο τα αντίστοιχα εταιρικά προϊόντα. 

 

Tools IP/MPLS 
planning 

DWDM 
planning Multi-vendor 

Cisco – Cariden ✓  ✓ 

Opnet - NetOne Network Planner ✓  ✓ 

Opnet - NetOne Transport Planner  ✓ ✓ 

Wandl  - IP/MPLS ✓  ✓ 

Wandl  NPAT  ✓ ✓ 

Aria - IP/MPLS-TE Operational Planning ✓  ✓ 

VPI - Multi-layer Transport Optimization  ✓ ✓ 

Infinera - Network Planning System ✓  ✓ 

Nokia Siemens Networks SURPASS  ✓  

Cisco - Transport Planner  ✓  

Πίνακας 6.1: Επισκόπηση εργαλείων σχεδιασμού και λειτουργίας οπικών δικτύων 

 

Το Cariden MATE αποτελείται από επιμέρους εργαλεία (Design, Live, Collector)  τα οποία 
υποστηρίζουν το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία IP/MPLS δικτύων [109]. Το 
Opnet SP Guru Network Planner επιτρέπει το σχεδιασμό IP/MPLS δικτύων που υποστηρίζουν 
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πολλαπλές τεχνολογίες και χρησιμοποιούν δικτυακές συσκευές από διάφορους κατασκευαστές 
[110]. Το Opnet SP Guru® Transport Planner [111] αποτελεί μια λύση σχεδιασμού που 
επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών και τους κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού να 
σχεδιάζουν DWDM, OTN και SONET/SDH οπτικά δίκτυα χρησιμοποιώντας αλγορίθμους που 
ελαχιστοποιούν το απαιτούμενο κόστος και βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας του δικτύου. Το εργαλείο IP/MPLSView [112] της WANDL υποστηρίζει IP/MPLS 
δίκτυα πολλαπλών επιπέδων που  αποτελούνται από συσκευές διαφόρων κατασκευαστών, 
παρέχοντας λειτουργίες σχεδιασμού,προγραμματισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης. Το 
WANDL NPAT (Network Planning & Analysis Tools) [113] είναι μια εφαρμογή για ATM, 
Frame Relay, TDM, και οπτικά δίκτυα μεταφοράς που παρέχει υποστήριξη ανεξάρτητα από 
τους προμηθευτές των δικτυακών συσκευών για όλα τα στάδια του σχεδιασμού, 
προγραμματισμού και ανάλυσης των συγκεκριμένων δικτύων. 

Το Aria Networks IP/MPLS-TE Operational Planning [114] παρέχει λειτουργίες σχεδιασμού 
και δυνατότητες ανάλυσης ακόμη και των μεγαλύτερων IP/MPLS δικτύων. Το VPIsystems 
Multi-layer Transport Optimization [115] είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την απεικόνιση, την 
κατανόηση και βελτιστοποίηση  δικτύων μεταφοράς παρέχοντας λειτουργίες για την ανάλυση, 
τον προγραμματισμό και τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας. Το Infinera 
Network Planning System (NPS) [118] παρέχει μέσω κατάλληλων γραφικών διεπαφών τη 
δυνατότητα μοντελοποίησης, σχεδιασμού και κατάλληλης διαμόρφωσης οπτικών δικτύων.  

Άλλες εταιρείες (π.χ., όπως η Huawei, BTI Alcatel-Lucent Bell, Nokia Siemens, Cisco) 
προσφέρουν επίσης παρόμοιες λύσεις οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν διαλειτουργικότητα 
μόνο με τα αντίστοιχα προϊόντα τους. Η Nokia Siemens Networks παρέχει τα εργαλεία 
SURPASS Transnet και SURPASS TransConnect [116] που επιτρέπουν στους παρόχους 
δικτύων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποδοτικές δικτυακές υποδομές. Το Cisco Transport 
Planner [117] αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείου σχεδιασμού και διαχερίσης οπτικών 
δικτύων το οποίο υποστηρίζει μόνο τις τεχνολογίες για οπτικά δίκτυα μεταφοράς της Cicso. 

Αν και τα παραπάνω εργαλεία προσφέρουν λειτουργικότητα για το ΙΡ και το οπτικό WDM 
επίπεδο τις περισσότερες φορές υπάρχει σαφής διαχωρισμός στις λειτουργίες των δύο 
επιπέδων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αλλαγές σε αυτά τα επίπεδα λαμβάνουν χώρα σε 
διαφορετικές χρονικές κλίμακες, καθώς το WDM επίπεδο είναι γενικά πολύ στατικό με τις 
απαιτούμενες αλλαγές συνήθως να μην γίνονται άμεσα σε πραγματικό χρόνο.  

Παράλληλα, η υιοθέτηση των τεχνολογιών ελαστικής ανάθεσης φάσματος θα αναγκάσει τα 
εργαλεία να προσφέρουν επιπλέον λειτουργικότητα ώστε να υποστηρίζουν τα ευέλικτα οπτικά 
δίκτυα. Πλέον, το ΙΡ επίπεδο θα μπορεί να ελέγχει και να ρυθμίζει τους αναμεταδότες 
μεταβλητού φάσματος. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να αναθέτουμε πολύ περισσότερο εύρος ζώνης 
από το απαραίτητο στη μέση περίπτωση λειτουργίας προκειμένου το δίκτυο να μπορεί να 
ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις πολύ έντονων διακυμάνσεων στην κίνηση του ΙΡ επιπέδου. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στα μελλοντικά εργαλεία θα πρέπει να υπάρχει μια στενότερη 
διασύνδεση των υποστηριζόμενων λειτουργιών για το οπτικό και το ΙΡ επίπεδο προκειμένου να 
επιτευχθεί (α) αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και (β) μείωση του κόστους για την 
υλοποίηση και λειτουργία των δικτυακών υποδομών. Τέλος, τα εργαλεία (Πίνακας 6.1) 
λειτουργούν ως κλασσικές εφαρμογές ενώ είναι δύσκολο να μεταφερθούν άμεσα στις 
υποδομές Υπολογιστικού Νέφους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα επίλυσης των 
πολύπλοκων σχεδιαστικών προβλημάτων μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που 
προσφέρουν οι συγκεκριμένες υποδομές. 
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η σταδιακή υιοθέτηση της τεχνολογίας ελαστικής 
ανάθεσης φάσματος και του SDN μοντέλου για την υλοποίηση των σύγχρονων οπτικών 
δικτύων σε συνδυασμό με τις αυξημένες μελλοντικές απαιτήσεις σε δικτυακή χωρητικότητα 
που δημιουργούν οι νέες εφαρμογές, καθιστούν επιτακτική ανάγκη όχι απλώς την επέκταση 
των υφιστάμενων εργαλείων αλλά το σχεδιασμό νέων που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν 
συνολικά και αποδοτικά τις νέες προκλήσεις.  

  

6.4 Αρχιτεκτονική Mantis  

Το Mantis είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδιασμού και λειτουργίας των οπτικών δικτύων 
επόμενης γενιάς. Η σχεδιαστική μας προσέγγιση ήταν να αναπτυχθεί ένα εργαλείο που θα 
εξασφαλίζει καλούς χρόνους εκτέλεσης για τα απαιτητικά υπολογιστικά προβλήματα 
σχεδιασμού και λειτουργίας οπτικών δικτύων, αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων 
υπολογιστικών πόρων, θα παρουσιάζει ανοχή σε σφάλματα, θα κλιμακώνεται με βάση την 
υπάρχουσα ζήτηση και θα μπορεί εύκολα να επεκταθεί με νέα χαρακτηριστικά και  
αλγόριθμους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Μantis είναι η δυνατότητα λειτουργίας είτε ως 
κλασσική εφαρμογή είτε ως υπηρεσία σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους.  Η λειτουργία ως 
υπηρεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τα ζητήματα κλιμάκωσης και καλής 
απόδοσης μπορούν να βελτιωθούν μέσω της αξιοποίησης των υπολογιστικών πόρων και των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι υποδομές Υπολογιστικού Νέφους. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι το Mantis πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί είτε ως 
κλασσική εφαρμογή είτε ως υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με αρθρωτό τρόπο προκειμένου να 
υπάρχει η μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίηση των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων μεταξύ 
των δύο εκδόσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική και τα λειτουργικά 
τμήματα του Mantis προσδιορίζοντας παράλληλα τις διαφορές στην υλοποίηση μεταξύ των δυο 
εκδόσεων της εφαρμογής. 

 

 
Σχήμα 6.4: Η αρχιτεκτονική και τα βασικά λειτουργικά τμήματα του Mantis 
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Με βάση την αρχιτεκτονική του Mantis τα λειτουργικά τμήματα του εργαλείου οργανώνονται 
σε τρία επίπεδα: το επίπεδο πρόσβασης (Access Layer), το επίπεδο εφαρμογής (Application 
Layer) και το επίπεδο εκτέλεσης (Execution Layer). Επιπλέον, υπάρχουν δύο κοινές διεπαφές 
των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός είναι η εξασφάλιση χαλαρής διασύνδεσης μεταξύ του 
επιπέδου εφαρμογής και των άλλων δύο επιπέδων. Οι κοινές διεπαφές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές καθώς μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε μια ενιαία υλοποίηση των επίπεδων 
πρόσβασης και εφαρμογής στις δύο εκδόσεις του εργαλείου. Επιπλέον, διευκολύνουν την 
πραγματοποίηση αλλαγών και επεκτάσεων σε κάποιο επίπεδο χωρίς να επηρεάζεται αντίστοιχα 
η λειτουργία των λειτουργικών τμημάτων στα υπόλοιπα επίπεδα. Στο Σχήμα 6.4 παρουσιάζεται 
η αρχιτεκτονική του Mantis καθώς και τα λειτουργικά τμήματα του κάθε επιπέδου. 

Το επίπεδο πρόσβασης χειρίζεται την αλληλεπίδραση με τους χρήστες μέσω μιας web-based  
διεπαφής και του διαθέσιμου RESTful API. Μέσω της web-based διεπαφής οι χρήστες 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του εργαλείου, να εκτελούν με ευκολία τις 
υποστηριζόμενες λειτουργίες καθώς και να συνεργάζονται με άλλους χρήστες. Επιπλέον, 
υπάρχει διαθέσιμη μια βιβλιοθήκη σε Python η οποία αξιοποιώντας το RESTful API παρέχει 
σχεδόν την ίδια λειτουργικότητα με την web-based διεπαφή. Περισσότερες διεπαφές στις 
λειτουργίες του Mantis μπορούν να προστεθούν μέσω επεκτάσεων στο επίπεδο πρόσβασης, 
ώστε για παράδειγμα να περιλαμβάνει μια διασύνδεση γραμμής εντολών (CLI) είτε να μπορεί 
να αλληλεπιδρά με εργαλεία διαχείρισης δικτύων που παρέχουν λειτουργίες υπολογισμού 
μονοπατιών (Path Computation Element – PCE). 

Το επίπεδο εκτέλεσης αποτελείται από τη μηχανή εκτέλεσης (Execution Engine) και τη 
βιβλιοθήκη των διαθέσιμων αλγορίθμων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία οπτικών δικτύων.  
Η μηχανή εκτέλεσης δέχεται  αιτήσες, για την έναρξη ή τον τερματισμό της εκτέλεσης κάποιου 
αλγορίθμου, μέσω της κοινής διεπαφής από το επίπεδο εφαρμογής και είναι υπεύθυνη για την 
εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του 
περιβάλλοντος εκτέλεσης, της παρακολούθησης της προόδου εκτέλεσης και του χειρισμού των 
τελικών αποτελεσμάτων ή πιθανών σφαλμάτων. Επιπλέον, το επίπεδο εκτέλεσης είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση της κατάστασης των πόρων του υπολογιστικού κόμβου 
όπου εκτελείται, παρέχοντας πληροφορίες όπως για παράδειγμα τον αριθμό των διαθέσιμων 
επεξεργαστών, τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται, το σύνολο της μνήμης που 
χρησιμοποιείται, κλπ. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι σημαντικές για τη λειτουργία της 
application engine και ειδικά για την περίπτωση της cloud application engine. Ακόμη, το 
επίπεδο εκτέλεσης για κάθε κόμβο εκτέλεσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
(υπολογιστική χωρητικότητα, αριθμός διαθέσιμων επεξεργαστών και πυρήνων), ορίζει ένα 
μέγιστο αριθμό από εργασίες που μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα. 

Το επίπεδο εφαρμογής υλοποιεί τη λογική της εφαρμογής και αναλαμβάνει να εκτελέσει τις 
απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα αιτήματα των χρηστών. Αποτελεί το 
μοναδικό επίπεδο η υλοποίηση του οποίου διαφέρει μεταξύ των δυο εκδόσεων του Mantis, 
καθώς σε κάθε περίπτωση λειτουργίας υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις και διαδικασίες που 
πρέπει να εκτελεστούν. 

Όταν το Mantis λειτουργεί ως κλασσική εφαρμογή, έχουμε αναπτύξει ένα εξυπηρετητή ο 
οποίος περιλαμβάνει την υλοποίηση της desktop application engine και του επιπέδου 
εκτέλεσης (Σχήμα 6.5). Η desktop application engine λαμβάνει από το επίπεδο πρόσβασης τα 
αιτήματα εξυπηρέτησης των χρηστών και τα αποθηκεύει σε μια τοπική ουρά. Στη συνέχεια, τα 
αιτήματα μεταβιβάζονται στον τοπικό κόμβο εκτέλεσης. Επιπλέον, η desktop application 
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engine περιορίζει τον αριθμό των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα με βάση τα ακριβή 
χαρακτηριστικά του μηχανήματος που φιλοξενεί την εφαρμογή, προκειμένου να αποφύγουμε 
την υπερφόρτωση των διαθέσιμων πόρων που θα οδηγούσε σε υποβάθμιση συνολικά στην 
απόδοση της εφαρμογής δεδομένου ότι οι εργασίες εκτελούνται μόνο στο μηχάνημα που έχει 
εγκατασταθεί ο εξυπηρετητής. 

 

Σχήμα 6.5: Οργάνωση και λειτουρικά τμήματα του Mantis όταν λειτουργεί ως κλασσική εφαρμογή  (Desktop 
Application) 

 

6.4.1 Αρχιτεκτονική εργαλείου ως υπηρεσία 

Όταν το Mantis λειτουργεί ως υπηρεσία, το επίπεδο εφαρμογής υλοποιεί τη cloud application 
engine, η οποία χειρίζεται την αλληλεπίδραση με τις υποδομές Υπολογιστικού Νέφους. Σε 
αυτή την περίπτωση η cloud application engine αναλαμβάνει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα 
των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους ώστε να ανακουφίσει τους χρήστες από το βάρος 
διαχείρισης των απαραίτητων πόρων παρέχοντας επιπλέον κλιμάκωση σε σχέση με τον αριθμό 
των χρηστών που χρησιμοποιούν το εργαλείο και σε σχέση με τον αριθμό των εργασιών που 
είναι διαθέσιμες. Επίσης, κατανέμει τις διαθέσιμες εργασίες αναθέτοντας την εκτελεσή τους σε 
πολλαπλούς κόμβους επιτυγχάνοντας μέσω αυτής της διαδικασίας καλύτερους χρόνους 
εκτέλεσης. 

Το Σχήμα 6.6 παρουσιάζει το Mantis όταν λειτουργεί ως υπηρεσία. Στην υποδομή υπάρχει 
διαθέσιμη μόνο μια cloud application engine ενώ έχουμε πολλές μηχανές εκτέλεσης, μια σε 
κάθε κόμβο εκτέλεσης στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους των υποδομών Νέφους. Η 
cloud application engine έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει διάφορες πλατφόρμες 
Υπολογιστικού Νέφους, ενώ εύκολα μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερες.  Στην τρέχουσα 
έκδοση μπορεί να αξιοποιεί υπολογιστικούς πόρους από την υπηρεσία Amazon Web Services 
[91], από ιδιωτικές υποδομές Υπολογιστικού Νέφους που βασίζονται στο λογισμικό OpenStack 
[88] καθώς και από την υπηρεσία Νέφους της ΕΔΕΤ, ~okeanos [119], για την ελληνική 
ακαδημαϊκή κοινότητα. Η αρχιτεκτονική και ο τρόπος υλοποίησης της cloud application engine 
επιτρέπουν την περαιτέρω βελτίωση και επέκταση των λειτουργικών της τμημάτων χωρίς να 
επηρεάζεται η συνολική λειτουργικότητα του εργαλείου.  
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Σχήμα 6.6: Οργάνωση και λειτουρικά τμήματα του Mantis όταν λειτουργεί ως υπηρεσία σε υποδομές 

υπολογιστικού νέφους  

 
Η cloud application engine υποστηρίζει παραμέτρους διαμόρφωσης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και τα 
χαρακτηριστικά τους που θα χρησιμοποιηθούν από το εργαλείο για την εκτέλεση των 
αλγορίθμων. Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αξιοποιεί είτε κάποιο συνδυασμό από τις 
υποστηριζόμενες πλατφόρμες Υπολογιστικού Νέφους (AWS, ~okeanos και OpenStack) είτε 
κάποια μεμονωμένη. Επιπρόσθετα, για κάθε διαθέσιμη πλατόφορμα υπάρχει η δυνατότητα να 
καθοριστούν μια σειρά από χαρακτηριστικά και ιδιότητες για τους υπολογιστικούς πόρους 
καθώς και ο συνολικά διαθέσιμος μηνιαίος προϋπολογισμός για την υπηρεσία AWS. 

 

 
Σχήμα 6.7: Λειτουργικά τμήματα της cloud application engine  

 

Τα βασικά λειτουργικά τμήματα που αποτελούν την cloud application engine είναι: οι request 
και response queues, ο information provider και ο dispatcher (Σχήμα 6.7).  Τα αιτήματα 
εξυπηρέτησης που λαμβάνει η  cloud application engine μέσω του επιπέδου πρόσβασης τα 
προωθεί στην αντίστοιχη ουρά (request queue) ενώ επιπλέον τα αποθηκεύει και τοπικά σε ένα 
αρχείο στο δίσκο. Έτσι, περιορίζει το ενδεχόμενο κάποια αιτήματα να χαθούν ή να μην 
εξυπηρετηθούν λόγω προβλημάτων του δικτύου είτε κάποιου σφάλματος στη λειτουργία της 
cloud application engine. Η response queue αποτελεί ένα κοινό σημείο όπου οι διαθέσιμοι 
κόμβοι εκτέλεσης στέλνουν μηνύματα στη cloud application engine σχετικά με τη χρήση των 
πόρων τους και την κατάσταση των εργασιών που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν. Το 
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περιεχόμενο των μηνυμάτων καθορίζει το λειτουργικό τμήμα στο οποίο θα προωθηθούν στη 
συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, αν τα μηνύματα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες 
που εκτελούνται σε κάποιο υπολογιστικό πόρο τότε μεταβιβάζονται στο dispatcher 
διαφορετικά αν περιγράφουν την κατάσταση κάποιου υπολογιστικού πόρου προωθούνται στο 
information provider. 

Ο information provider είναι υπεύθυνος για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών  
σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους από τις υποδομές Υπολογιστικού Νέφους που 
χρησιμοποιεί το εργαλείο, τα ακριβή χαρακτηριστικά τους, την τρέχουσα καταστασή τους 
καθώς και τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε υπολογιστικό πόρο. Όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 6.7, ο dispatcher αξιοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες από το information provider για 
να εκτελέσει μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες που περιλαμβάνουν: 

• Προσδιορισμός του κόμβου εκτέλεσης (execution node) όπου κάθε εργασία θα 
ανατεθεί. 

• Αυτόματη αναπροσαρμογή των υφιστάμενων υπολογιστικών πόρων από τις υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους προκειμένου να είναι πάντα σε αντιστοιχία με τις συνολικές 
απαιτήσεις των εργασιών.  

• Ανίχνευση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών στους υπολογιστικούς πόρους που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Ανίχνευση γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της εφαρμογής. 

• Παρακολούθηση των δεδομένων χρέωσης για τους διαθέσιμους υπολογιστικούς 
πόρους προκειμένου να διατηρείται το συνολικό κόστος χρήσης των δημοσίων 
υποδομών Υπολογιστικού Νέφους σε επιθυμητά και προκαθορισμένα επίπεδα. 

 
Ο dispatcher αποτελεί το βασικό λειτουργικό τμήμα της cloud application engine που 
αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των χρηστών ενώ παράλληλα χειρίζεται την 
αλληλεπίδραση με τις πλατφόρμες Υπολογιστικού Νέφους προκειμένου να εξασφαλίζει ότι 
υπάρχουν πάντα διαθέσιμοι αρκετοί υπολογιστικοί πόροι. Αρχικά, ελέγχει αν κάποιο αίτημα 
εξυπηρέτησης αφορά μια νέα εκτέλεση ή τον τερματισμό κάποιας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Και στις δύο περιπτώσεις, ο dispatcher χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες του 
information provider. Επιπλέον, λαμβάνει μηνύματα από τους κόμβους εκτέλεσης όταν οι 
εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, σε συνδυασμό με τη 
διαθέσιμη πολιτική κλιμάκωσης, προκειμένου να προσαρμόσει κατάλληλα τους 
υπολογιστικούς πόρους που αξιοποιεί από τις πλατφόρμες Υπολογιστιτκού Νέφους. Όταν 
κάποιος χρήστης ζητήσει τον τερματισμό κάποιας εργασίας, ο dispatcher μέσω του information 
provider προσδιορίζει τον κόμβο εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. Στη συνέχεια μέσω 
της κοινής διεπαφής του προωθεί το αίτημα ακύρωσης της εργασίας. Όταν ο dispatcher λάβει 
ένα αίτημα για μια νέα εκτέλεση,  αρχικά αναζητά κάπο ιο  κό μβο  εκτέλεσης μεταξύ των 
υφιστάμενων υπολογιστικών πόρων. Εάν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος του αναθέτει την 
εκτέλεση της εργασίας, διαφορετικά με βάση την πολιτική κλιμάκωσης αποφασίζει αν θα 
ζητήσει την προσθήκη ενός νέου υπολογιστικού πόρου. 

Ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους, στο οποίο 
εν μέρη οφείλεται η ευρεία αποδοχή τους, είναι η δυνατότητα που παρέχουν στις εφαρμογές 
που φιλοξενούν να κλιμακώνουν κατάλληλα τους πόρους που έχουν στη διάθεση τους. 
Μάλιστα η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα με ελάχιστη ή μηδενική 
επίπτωση στην απόδοση των εφαρμογών. Η κλιμάκωση μπορεί να γίνει είτε κατακόρυφα 
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αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων πόρων (π.χ αλλαγή του μεγέθους της μνήμης, 
του αριθμού των διαθέσιμων επεξεργαστών σε υπολογιστικούς πόρους) είτε οριζόντια με την 
προσαρμογή του αριθμού των διαθέσιμων πόρων (π.χ δημιουργία περισσότερων εικονικών 
υπολογιστικών πόρων). Το προφανές πλεονέκτημα είναι ότι οι χρήστες έχουν στη διάθεση τους 
των κατάλληλο αριθμό πόρων ενώ χρεώνονται μόνο για το χρονικό διάστημα που τους 
χρησιμοποιούν. Ωστόσο, η υπερβολική εξάρτηση από τις δυνατότητες κλιμάκωσης των 
υποδομών Νέφους χωρίς κάποιο μηχανισμό ελέγχου μπορεί να οδηγήσει στη συνεχή προσθήκη 
πόρων με παράλληλη αύξηση του κόστους λειτουργίας για την περίπτωση των δημοσίων 
υποδομών, χωρίς να προκύπτει κάποιο ουσιαστικό όφελος στις επιδόσεις των εφαρμογών. 

Στο Mantis ο dispatcher χρησιμοποιεί μια σειρά απο πολιτικές κλιμάκωσης προκειμένου να 
αποφασίσει πότε είναι σκόπιμο να διαφοροποιηθούν οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι είτε με 
την προσθήκη νέων είτε με την αφαίρεση πλεονασματικών. Σε κάθε πολιτική κλιμάκωσης 
υπάρχει πάντα διαθέσιμος ένας ελάχιστος αριθμός από υπολογιστικούς πόρους, ενώ η απόφαση 
για την προσθήκη νέων βασίζεται κυρίως στον αριθμό των αιτημάτων που βρίσκονται στην 
ουρά του dispatcher, στο πλήθος και το κόστος των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων σε 
συνδυασμό με το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Οι επιπρόσθετοι πόροι απομακρύνονται είτε 
αμέσως είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν ο συνολικός αριθμός των εργασιών 
μπορεί να  εξυπηρετηθεί από τους αρχικά διαθέσιμους πόρους. Η υλοποίηση της cloud 
application engine επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή περισσότερων πολικών κλιμάκωσης μέσω 
της κατάλληλης ρύθμισης των σχετικών παραμέτρων που καθορίζουν τις αποφάσεις 
κλιμάκωσης. Μελλοντικά, θα μπορούσαν να υλοποιήθουν πολιτικές που είναι σε θέση να  
αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων για τους απαιτούμενους 
χρόνους εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών εξασφαλίζοντας καλύτερες αποφάσεις σχετικά με 
την κλιμάκωση του εργαλείου. 

Τέλος, στο Σχήμα 6.8 παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο διάγραμμα εκτέλεσης για την 
εξυπηρέτηση ενός αιτήματος εκτέλεσης μιας εργασίας όταν το Mantis λειτουργεί ως υπηρεσία. 

 

 
Σχήμα 6.8: Διάγραμμα εκτέλεσης μιας εργασίας στο Mantis όταν λειτουργεί ως υπηρεσία 
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6.5 Τεχνολογίες Υλοποίησης 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις τεχνολογίες λογισμικού που χρησιμοποιήσαμε για την 
υλοποίηση των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων της αρχιτεκτονικής του Mantis. Επειδή 
υπάρχουν διαθέσιμες πολλές διαφορετικές λύσεις χρησιμοποιήσαμε ορισμένα βασικά κριτήρια 
για να επιλέξουμε τις πιο κατάλληλες για την υλοποίηση της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, 
αξιοποιήσαμε τεχνολογίες λογισμικού και εργαλεία που είναι ανοιχτού κώδικα, προσφέρουν 
καλή απόδοση και μπορούν να κλιμακώνονται ώστε να μπορέσουμε τελικά να υλοποιήσουμε 
ένα αποδοτικό σύστημα που θα πληρεί όλους τους σχεδιαστικούς στόχους.  

Η υλοποίηση του επιπέδου πρόσβασης βασίζεται στην τεχνολογία Rails [122], ένα πλαίσιο 
ανάπτυξης web εφαρμογών το οποίο είναι γραμμένο σε Ruby. Με χρήση της Rails έχουμε 
υλοποιήσει το RESTful API και όλες τις λειτουργίες του επιπέδου πρόσβασης, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων και τα υπόλοιπα επίπεδα της 
αρχιτεκτονικής. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το εργαλείο μέσω μιας μοντέρνας web-based 
διεπαφής η οποία είναι βασισμένη στο Dojo JavaScript toolkit [123]. Πρόκειται για ένα 
ανοιχτού κώδικα υψηλής ποιότητας λογισμικό που μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στις 
ανάγκες της κάθε εφαρμογής ενώ επιπλέον παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 
υλοποίηση λειτουργικών και φιλικών διεπαφών. Για τη βάση δεδομένων έχουμε επιλέξει την 
PostgreSQL, μια ανοιχτού κώδικα σχεσιακή βάση δεδομένων που διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα είναι συμβατή με τις υπόλοιπες τεχνολογίες υλοποίησης. 

Η cloud application engine είναι γραμμένη σε Python ενώ για την επικοινωνία με την υπηρεσία 
Amazon Web Services (AWS) [92][95][96] χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη boto [104], μια 
ανο ιχτο ύ κώδικα διεπαφή για την υπηρεσία AWS.  Επιπλέο ν,  για τη δημόσια υπο δο μή 
Υπολογιστικού Νέφους της ΕΔΕΤ, ~okeanos, η οποία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού 
κώδικα Synnefo [121], η cloud application engine χρησιμοποιεί το διαθέσιμο API [120] για τις 
υπηρεσίες υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων. Τέλος, ο information provider και ο 
dispatcher παρέχουν τις απαραίτητες μεθόδους και διεπαφές που διευκολύνουν μελλοντικά την 
προσθήκη περισσότερων υποδομών Νέφους. 

Στο επίπεδο εκτέλεσης, η μηχανή εκτέλεσης είναι γραμμένη σε C ++ αξιοποιώντας το cross-
platform πλαίσιο Qt [124], το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη εφαρμογών 
λογισμικού. Το Qt παρέχει υλοποιήσεις λογισμικού για όλες τις βασικές πλατφόρμες  
(Windows, Linux, Mac) ενώ παρέχει μεταξύ των άλλων ένα ενιαίο cross-platform API για 
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, διαχείριση νημάτων και την υποστήριξη δικτύου. Οι 
αλγόριθμοι στο Mantis είναι υλοποιημένοι είτε σε C++ είτε σε Python/Cython και είναι 
προσβάσιμoι από την εφαρμογή μέσω ενός ειδικού μηχανισμού που έχουμε υλοποιήσει στη 
μηχανή εκτέλεσης. Ο μηχανισμός αξιοποιεί τις δυνατότητες που μας παρέχει το πλαίσιο Qt για 
την επέκταση της λειτουργικότητας μιας εφαρμογής μέσω του προσδιορισμού σαφώς 
καθορισμένων διεπαφών με τη χρήση των οποίων διάφορες οντότητες μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή και να παρέχουν τις λειτουργίες τους. 

Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες εικόνες εικονικών μηχανών (Virtual Machine 
Images) για κάθε υποστηριζόμενη πλατφόρμα Υπολογιστικού Νέφους. Οι εικόνες είναι 
απαραίτητες όταν η cloud application engine αποφασίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
επιπλέον υπολογιστικοί πόροι. Οι συγκεκριμένες εικόνες, που βασίζονται στο λειτουργικό 
σύστημα Ubuntu 12.04, περιέχουν τη μηχανή εκτέλεσης, τους διαθέσιμους αλγορίθμους και 
όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές και βοηθητικές βιβλιοθήκες λογισμικού. Επιπλέον, είναι 
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κατάλληλα ρυθμισμένες ώστε αμέσως μετά την εκκινησή τους να μπορούν να χειρίζονται τα 
αιτήματα εξυπηρέτησης ενώ για λόγους ασφάλειας έχουν ρυθμιστεί να επικοινωνούν και να 
δέχονται αιτήσεις μόνο από τη cloud application engine. 

  

6.6 Σχεδιασμός Εργαλείου 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχουμε πληροφορίες για τις βασικές οντότητες του Mantis καθώς και 
την παρουσίαση των πιθανών αλληλεπιδράσεων των χρηστών με αυτές μέσω διαγραμμάτων 
περιγραφής των περιπτώσεων χρήσης. Επιπλέον, παρουσιάζουμε την οργάνωση της βάσης 
δεδομένων του εργαλείου στην οποία αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις 
βασικές οντότητες και τις εργασίες των χρηστών. 

Οι βασικές οντότητες της εφαρμογής με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι χρήστες είναι:  

• Δικτυακή Τοπολογία (Network Topology): αντιστοιχεί σε κάποια δικτυακή 
τοπολογία, παρέχοντας πληφορορίες για τους διαθέσιμους κόμβους, τους συνδέσμους 
και τα μήκη τους. 

• Απαιτήσεις Κίνησης (Traffic Demands): περιγράφουν τα αιτήματα εξυπηρέτησης 
μεταξύ των κόμβων του δικτύου. 

 Περιγραφή Εκτέλεσης (Configuration): προσδιορίζει το σύνολο των παραμέτρων 
που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου. 

 Εργασία (Instance): αντιστοιχεί στην εκτέλεση μιας περιγραφής εκτέλεσης. 

 Προβολή (Projection): παραμετροποιημένη εκδοχή κάποιας περιγραφής εκτέλεσης, η 
εκτέλεση μιας προβολής έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αριθμού εργασιών 
που διαφέρουν μόνο  ως πρό ς την τιμή κάπο ιας από  τις αρχικές παραμέτρου της 
περιγραφής εκτέλεσης (π.χ., τον αριθμό των μηκών κύματος). 

 Γραφικές Παραστάσεις (Charts): προσφέρουν οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων 
διευκολύνοντας την άμεση σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων αξιολόγησης 
που εκτελούν οι χρήστες. 

 
Οι χρήστες μέσω των κατάλληλων διεπαφών έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν,  να 
επεξεργάζονται, να διαγράφουν, να αντιγράφουν και να μοιράζονται δικτυακές τοπολογίες, 
απαιτήσεις κίνησης, περιγραφές εκτέλεσης και γραφικές παραστάσεις (Σχήμα 6.9). 

 

 

Σχήμα 6.9: Διαθέσιμες ενέργειες για τις βασικές οντότητες της εφαρμογής 
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Στη συνέχεια, για να εκτελέσουν κάποιον από τους αλγορίθμους είναι απαραίτητο να 
δημιουργήσουν την κατάλληλη περιγραφή εκτέλεσης μέσω της οποίας προσδιορίζονται οι 
τιμές για όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους του αλγορίθμου. Αρχικά, ο χρήστης θα πρέπει να 
επιλέξει τον αλγόριθμο για τον οποίο θέλει να δημιουργήσει την περιγραφή εκτέλεσης ενώ 
μετά πρέπει να επιλέξει κάποια από τις διαθέσιμες δικτυακές τοπολογίες και περιγραφές 
απαιτήσεων κίνησης, καθορίζοντας παράλληλα τιμές για όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους του 
αλγορίθμου (Σχήμα 6.10). 

 

 

Σχήμα 6.10: Διαδικασία για τη δημιουργία μιας νέας περιγραφής εκτέλεσης 

 
Έχοντας δημιουργήσει μια περιγραφή εκτέλεσης, οι χρήστες μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 
είτε για τη δημιουργία μιας νέας προβολής είτε για την εκτελεσή της (Σχήμα 6.11). 
Προκειμένου να οριστεί μια νέα προβολή οι χρήστες είναι απαραίτητο να προσδιορίσουν την 
παράμετρο της αρχικής περιγραφής εκτέλεσης ως προς την οποία θα διαφοροποιούνται οι 
εργασίες που θα δημιουργηθούν από την εκτέλεση της προβολής καθώς και το εύρος τιμών για 
την επιλεγμένη παράμετρο. 

 

 

Σχήμα 6.11: Μια περιγραφή εκτέλεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την εκτέλεση μιας εργασίας είτε για 
τη δημιουργία μιας προβολής 

 

Για κάθε εργασία που έχει εκτελεστεί επιτυχώς οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
αναλυτική λύση, να την αποθηκεύουν τοπικά για επιπλέον ανάλυση καθώς επίσης να 
χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων (Σχήμα 6.12). 

 

 

Σχήμα 6.12: Διαθέσιμες ενέργειες για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

 

Instance (Status Done)

Show Proposed Solution

Export Proposed Solution

Create Charts
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Οι γραφικές παραστάσεις δημιουργούνται συνδυάζοντας τα αποτελέσματα από εργασίες που 
έχουν εκτελεστεί επιτυχώς σε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων (Σχήμα 6.13). 

 

 
Σχήμα 6.13: Διαδικασία για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα 

διαφόρων εργασιών 

 
Η βάση δεδομένων αποτελεί ένα βασικό τμήμα της αρχιτεκτονικής του Mantis πολύ σημαντικό 
για τη λειτουργία του αφού που περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τις βασικές 
οντότητες. Η αλληλεπίδραση των χρηστών με το εργαλείο περιλαμβάνει ενέργειες που 
σχετίζονται με τη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή βασικών οντοτήτων, την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων και την εκτέλεση εργασιών. Για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών το 
επίπεδο πρόσβασης είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της βάσης 
δεδομένων. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων έχει επίσης το επίπεδο εφαρμογής προκειμένου να 
προετοιμάσει την εκτέλεση των εργασιών καθώς και να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα. Τέλος 
στο Σχήμα 6.14 παρουσιάζουμε το διάγραμμα οντοτήτων σχέσεων της βάσης δεδομένων. 

Η βάση δεδομένων του Mantis αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες:  

• algorithms: περιέχει στοιχεία (όνομα, σύντομη περιγραφή, περιγραφές των 
παραμέτρων εισόδου και των αποτελεσμάτων) για τους διαθέσιμους αλγορίθμους  

• capex_opex_params: περιέχει τις CAPEX/OPEX παραμέτρους για τις δικτυακές 
συσκευές που ορίζουν οι χρήστες 

• charts: περιέχει τα στοιχεία (όνομα, χρήστης δημιουργίας, απαραίτητα δεδομένα) για 
τις γραφικές παραστάσεις που δημιουργούν οι χρήστες της εφαρμογής 

• detailed_log_instances: για κάθε εργασία περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις διάφορες 
καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

• experiment_configuration_templates: περιέχει τα στοιχεία (περιγραφή εκτέλεσης, 
παράμετρος διαφοροποίησης, εύρος τιμών) των προβολών που έχουν ορίσει οι χρήστες  

• exeperiment_configurations: περιέχει τα στοιχεία (αλγόριθμος, δικτυακή τοπολογία,  
απαιτήσεις κίνησης, δεδομένα εισόδου και CAPEX/OPEX) των διαθέσιμων 
περιγραφών εκτέλεσης  

• instances: περιέχει πληροφορίες (περιγραφή εκτέλεσης, τρέχουσα κατάσταση, 
αποτελεσμάτα, το χρήστη που ανήκει) για κάθε εργασία στην εφαρμογή 

• network_topologies: περιέχει δεδομένα (όνομα τοπολογίας, περιγραφή παραμέτρων, 
αν είναι κοινόχρηστη, χρήστης που ανήκει ) για τις διαθέσιμες δικτυακές τοπολογίες 

• traffic_demands: περιέχει όλες τις απαιτήσεις κίνησης, με τα διαθέσιμα στοιχεία να 
είναι παρόμοια με την περίπτωση των δικτυακών τοπολογιών. 

• users: περιέχει πληροφορίες (όνομα, κωδικός πρόσβασης, email, ειδικό αναγνωριστικό 
ταυτοποίησης) για τους χρήστες της εφαρμογής.  

 

Instance (Status Done)

Instance (Status Done)

Instance (Status Done)

Instance (Status Done)

Instance (Status Done)

Data Series B

Data Series A
Chart

Instances (Status Done)
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Σχήμα 6.14: Το διάγραμμα οντοτήτων-σχέσεων της βάσης δεδομένων του συστήματος 
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6.7 Προγραμματιστική Διεπαφή Εργαλείου 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το plug-in μηχανισμό του Mantis ο οποίος επιτρέπει την 
εισαγωγή νέων αλγορίθμων στην εφαρμογή. Επίσης περιγράφουμε τη βιβλιοθήκη της  Python 
που έχουμε υλοποιήσει ώστε οι χρήστες να μπορούν να αλληλεπιδρούν προγραμματιστικά με 
την εφαρμογή. 

 

6.7.1 Ο Plug-in μηχανισμός  

Ένα πρωταρχικό μέλημα κατά το σχεδιασμό του Mantis ήταν να δημιουργηθεί μια εφαρμογή 
που όχι μόνο θα παριλαμβάνει αποδοτικούς αλγορίθμους για τα ζητήματα σχεδιασμού και 
λειτουργίας των οπτικών δικτύων αλλά θα παρέχει επιπλέον όλες τις απαραίτητες λειτουργίες 
και χαρακτηριστικά, ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμη με νέες λειτουργίες και αλγόριθμους 
χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία και υλοποίηση των υπαρχόντων λειτουργικών τμημάτων. 
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του Mantis το επίπεδο εκτέλεσης περιλαμβάνει τη μηχανή 
εκτέλεσης και τη βιβλιοθήκη με τους διαθέσιμους αλγορίθμους. Όπως προαναφέραμε, όταν το  
εργαλείο λειτουργεί ως κλασσική εφαρμογή υπάρχει μόνο μια μηχανή εκτέλεσης ενώ όταν 
λειτουργεί ως υπηρεσία υπάρχει μια μηχανή εκτέλεσης σε κάθε χρησιμοποιούμενο 
υπολογιστικό κόμβο των υποδομών Νέφους. 

Η μηχανή εκτέλεσης έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη των αλγορίθμων μέσω ενός ειδικού plug-
in μηχανισμού που έχουμε αναπτύξει. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επιτρέπει την προσθήκη 
νέων αλγορίθμων χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε τροποποίηση στο επίπεδο εφαρμογής και 
στη μηχανή εκτέλεσης. Επιπλέον, μέσω του plug-in μηχανισμού οι χρήστες  έχουν τη 
δυνατότητα να υλοποιούν τους δικούς τους αλγόριθμους και να τους ενσωματώνουν στο 
εργαλείο ώστε να μπορούν σε ένα κοινό περιβάλλον να τους συγκρίνουν με τους ήδη 
υπάρχοντες. 

Στην τρέχουσα έκδοση του εργαλείου, οι αλγόριθμοι μπορούν να υλοποιηθούν είτε ως Python/ 
Cython modules είτε σε C++ ως δυναμικές βιβλιοθήκες. Γενικά, η διαδικασία για την 
προσθήκη ενός νέου αλγορίθμου στην εφαρμογή είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα βήματα: 

1. Υλοποίηση του αλγορίθμου είτε ως Python/Cython module είτε ως δυναμική 
βιβλιοθήκη με χρήση της κοινής διεπαφής. 

2. Περιγραφή των παραμέτρων εισό δου και των απο τελεσμάτων με βάση το Mantis 
JSON schema  (παρουσιάζεται στη συνέχεια) και προσδιορισμός των πιθανών 
εξαρτήσεων από άλλα πακέτα λογισμικού και βιβλιοθήκες. 

3. Εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών για το νέο αλγόριθμο (όνομα, σύντομη 
περιγραφή, περιγραφή παραμέτρων εισόδου και αποτελεσμάτων) στη βάση δεδομένων 
της εφαρμογής.   

4. Προσθήκη του νέου αλγορίθμου στη βιβλιοθήκη της μηχανής εκτέλεσης. 

5. Ανανέωση της web-based διεπαφής ώστε να μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν το 
νέο αλγόριθμο. 
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Τα πρώτα τέσσερα βήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ το τελευταίο  που περιλαμβάνει τη 
δημιουργία των κατάλληλων διεπαφών στο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να παραλειφθεί. 
Ωστόσο, τότε οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο αλγόριθμο μόνο 
μέσω της Python βιβλιοθήκης. Οι χρήστες που υλοποιούν τους δικούς τους αλγόριθμους είναι 
υπεύθυνοι για τα δύο πρώτα βήματα, ενώ τα υπόλοιπα εκτελούνται από το διαχειριστή της 
εφαρμογής. Στην τρέχουσα έκδοση του εργαλείου δεν υπάρχει υποστήριξη για 
αυτοματοποιμένη εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών για την προσθήκη ενός νέου 
αλγορίθμου. Ωστόσο, κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής έχουμε προνοήσει για την όσο το 
δυνατόν περισσότερο αυτοματοποιημένη εκτέλεση της συγκεκριμένης διαδικασίας μιας και 
επιθυμούμε το Mantis να επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσουν δικούς τους αλγορίθμους 
που θα μπορούν στη συνέχεια να εκτελούνται άμεσα στο εργαλείο.  

Ο plug-in μηχανισμός καθορίζει μια κοινή διεπαφή, ανεξάρτητα από την τεχνολογία 
υλοποίησης του κάθε αλγορίθμου, η οποία προσδιορίζει σαφώς τη σύνταξη των παραμέτρων 
εισόδου και των αποτελέσματων για όλους τους αλγορίθμους. Η κοινή διεπαφή χρησιμοποιεί το 
πρότυπο JavaScript Object Notation (JSON) ως μορφή ανταλλαγής δεδομένων για την 
περιγραφή των αποτελεσμάτων και των  παραμέτρων εισόδου για όλους τους αλγορίθμους. Πιο 
συγκεκριμένα, κάθε αλγόριθμος στην εφαρμογή επιστρέφει τα αποτελέσματα εξόδου ως ένα 
αντικειμένο JSON και δέχεται ως είσοδο τις ακόλουθες τέσσερις παραμέτρους, 
χρησιμοποιώντας το προκαθορισμένο σχήμα JSON,  με τη σειρά που παρουσιάζονται: 

1. δικτυακή τοπολογία 

2. απαιτήσεις κίνησης 

3. παράμετροι εισόδου αλγορίθμου 

4. παραμέτροι CAPEX/OPEX για τις διαθέσιμες δικτυακές συσκευές 

Το JSON σχήμα πο υ χρησιμο πο ιείται για την περιγραφή των απαιτήσεων κίνησης για μια 
δικτυακή τοπολογία με Ν κόμβους αποτελείται από ένα αντικείμενο που περιλαμβάνει την 
παράμετρο “traffic_matrix” η οποία είναι μια λίστα που περιλαμβάνει Ν άλλες λίστες κάθε μια 
με μέγεθος 1xN, που περιγράφουν τις απαιτήσεις κίνησεις για κάθε ζευγάρι κόμβων στην 
τοπολογία (Σχήμα 6.15). Αντίστοιχα, μια δικτυακή τοπολογία με Ν κόμβους περιγράφεται ως 
ένα αντικείμενο με τις παραμέτρους “number_of_nodes” και “links”. Η δεύτερη παράμετρος 
είναι μια λίστα από αντικείμενα που περιλαμβάνουν τις παραμέτρους “length” που περιγράφει 
το μήκος ενός συνδέσμου και την “nodes” που περιγράφει τους κόμβους ενός συνδέσμου. 

Στο Σχήμα 6.15 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα για μία δικτυακή τοπολογία που αποτελείται 
από έξι κόμβους και εννέα αμφίδρομους συνδέσμους, ενώ ο Πίνακας 6.2 δείχνει τις αντίστοιχες 
περιγραφές στα JSON σχήματα για την τοπολογία του δικτύου και για ένα παράδειγμα 
απαιτήσεων κίνησης. 

Επιπλέον, το επίπεδο πρόσβασης και η μηχανή εκτέλεσης πρέπει να γνωρίζουν για κάθε 
αλγόριθμο τη λεπτομερή περιγραφή των παραμέτρων εισόδου και των αποτελεσμάτων 
προκειμένου να είναι σε θέση να προετοιμάσουν την εκτέλεση του αλγορίθμου και να 
διαχειριστούν τα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία διαφέρουν για κάθε 
αλγόριθμο και δεν μπορούν να προσδιοριστούν αυτόματα από τα λειτουργικά τμήματα της 
εφαρμογής. Για αυτό το λόγο, κάθε φορά που ενσωματώνουμε ένα νέο αλγόριθμο στο επίπεδο 
εκτέλεσης του Mantis είναι αναγκαίο να παρέχουμε την περιγραφή των παραμέτρων εισόδου 
και των αποτελεσμάτων.  
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Σχήμα 6.15: Μια δικτυακή τοπολογία με έξι κόμβους και εννέα αμφίδρομους συνδέσμους  

 

{ 
    "number_of_nodes": 6, 
     "links": [ 
          { "nodes":[0,1] , "length":500 }, { "nodes":[0,2] , "length":600 }, 
          { "nodes":[1,0] , "length":500 }, { "nodes":[1,2] , "length":300 },   
          { "nodes":[1,3] , "length":400 }, { "nodes":[1,4] , "length":500 }, 
          { "nodes":[2,0] , "length":600 }, { "nodes":[2,1] , "length":300 },   
          { "nodes":[2,4] , "length":400 }, { "nodes":[3,1] , "length":400 },   
          { "nodes":[3,4] , "length":300 }, { "nodes":[3,5] , "length":500 },   
          { "nodes":[4,1] , "length":300 }, { "nodes":[4,2] , "length":400 },   
          { "nodes":[4,3] , "length":300 }, { "nodes":[4,5] , "length":600 },  
          { "nodes":[5,3] , "length":500 }, { "nodes":[5,4] , "length":600 }   
     ] 
} 

 

{                                      
    "traffic_matrix": [                                                                     
          [0, 300, 200, 300, 100, 50],                          
          [10, 0, 100, 20, 80, 90],                                
          [430, 340, 0, 40, 20, 20],                                
          [10, 10, 20, 0, 120, 140],                                
          [130, 320, 220, 220, 0, 80],                                
          [130, 210, 120, 10, 40, 0]                                  
    ]                                                                         
} 

                                                               (a)                                                                                           (b) 

Πίνακας 6.2: (a) περιγραφή της προηγούμενης δικτυακής τοπολογίας (b) περιγραφή απαιτήσεων κίνησης  
 

 
Το JSON σχήμα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των παραμέτρων εισόδου κάθε 
αλγορίθμου αποτελείται από ένα αντικείμενο που περιλαμβάνει τις παραμέτρους 
“container_name”, “input_parameters” και “output_parameters”.  Η πρώτη προσδιορίζει το 
όνομα του  module ή της δυναμικής βιβλιοθήκης που περιέχει την υλοποίηση του αλγορίθμου, 
ενώ οι άλλες δύο παράμετροι που αποτελούνται από λίστες αντικειμένων περιγράφουν τις 
παραμέτρους εισόδου και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Κάθε αντικείμενο στα 
“input_parameters” και “output_parameters”   περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• name: όνομα της παραμέτρου εισόδου ή εξόδου του αλγορίθμου που περιγράφει το 
συγκεκριμένο αντικείμενο του σχήματος 

• description: σύντομη περιγραφή για την πάραμετρο εισόδο ή εξόδου του αλγορίθμου 

• type: τύπος δεδομένων της παραμέτρου με υποστηριζόμενους τύπους integer, float, 
string, dictionary, list and list-2 

 
Ο Πίνακας 6.3 περιέχει την περιγραφή ενός αλγορίθμου με όνομα υλοποίησης 
“new_algorighm” ο οποίος δέχεται δύο παραμέτρους εισόδου με ονόματα "param1", 
“param2” με τύπους integer και float αντίστοιχα. Ο αλγόριθμος επιστρέφει δυο ακέραιες τιμές 
και μια λίστα που περιέχονται σε ένα αντικείμενο με παραμέτρους αντίστοιχα “result_1”, 
“result_2”, “result_3”. 
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{ 
         "container_name": "new_algorithm", 
         "input_parameters": [ 
                    {"name": "param_1", "description":"περιγραφή παραμέτρου", "type":"integer" }, 
                    {"name": "param_2", "description":"περιγραφή παραμέτρου", "type":"float" } 
          ],  
          "output_parameters": [ 
                    {"name":"result_1","description":"περιγραφή παραμέτρου", "type":"integer"}, 
                    {"name":"result_2","description":"περιγραφή παραμέτρου", "type":"integer"}, 
                    {"name":"result_3","description":"περιγραφή παραμέτρου", "type":"list"} 
           ] 
} 

 Πίνακας 6.3: Περιγραφή παραμέτρων εισόδου και αποτελεσμάτων για έναν αλγόριθμο   

 
 

6.7.2 Βιβλιοθήκη Python 

Το επίπεδο πρόσβασης παρέχει όλες τις λειτουργίες του Mantis μέσω ενός RESTful API που 
μας εξασφαλίζει άμεση αλληλεπίδραση με την εφαρμογή μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Το 
RESTful API είναι χρήσιμο στην περίπτωση που οι χρήστες θέλουν να έχουν πρόσβαση στις 
λειτουργίες του Mantis χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες διεπαφές. Όλα τα αιτήματα 
για εξυπηρέτηση προς το API πιστοποιούνται μέσω του μηχανισμού βασικής επικήρωσης 
στοιχείων HTTP (HTTP Basic Authentication), ο οποίος βασίζεται στο όνομα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασης που έχουν οι χρήστες στην εφαρμογή, ενώ οι απαντήσεις μορφοποιούνται 
είτε σε JSON, που είναι η προεπιλεγμένη επιλογή, ή σε XML. 

Έχουμε αναπτύξει μια βιβλιοθήκη Python που αξιοποιεί το RESTful API για την επικοινωνία 
με την εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν να την εγκαταστήσουν εύκολα ώστε να αλληλεπιδρούν 
προγραμματιστικά με το εργαλείο. Η βιβλιοθήκη αποτελείται από ένα αριθμό από λειτουργικά 
τμήματα που υλοποιούν την αλληλεπίδραση με τις βασικές οντότητες της εφαρμογής 
(τοπολογίες δικτύου, απαιτήσεις κίνησης, περιγραφή εκτέλεσης, εργασίες). Τα  λειτουργικά 
τμήματα παρέχουν τις απαραίτητες μεθόδους για την ανάκτηση δικτυακών τοπολογιών, 
απαιτήσεων κυκλοφορίας, περιγραφών εκτέλεσης, εργασιών καθώς και για την ανάκτηση 
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την κατάστασή τους. 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν, να επεξεργάζονται, να διαγράφουν, να 
αντιγράφουν, και να μοιράζονται δικτυακές τοπολογίες, απαιτήσεις κίνησης και περιγραφές 
εκτέλεσης. Ακόμη, περιέχει μεθόδους για το φιλτράρισμα των πληροφοριών που επιστρέφονται 
με βάση διάφορες παραμέτρους, την παρακολούθηση της κατάστασης των εργασιών που 
εκτελούνται και την εκτέλεση περιγραφών εκτέλεσης.  

 

Πίνακας 6.4: Πληροφορίες για κάποια εργασία   

   { 
       ‘id': 1010, 'config_name':'ofdm_test_1', 'config_id': 21, 
       'instance_name': 'ofdm_test_1_6175', 'results': { }, 'status': 3, 'reason': 'RUNNING',  
       'created_at': '2013-06-26T08:42:55Z', 'updated_at': '2013-06-26T08:43:04Z' 
   }  
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Για παράδειγμα, η μέθοδος get_instance με όρισμα το αναγνωριστικό κάποιας εργασίας,  
επιστρέφει για τη συγκεκριμένη εργασία τις ακόλουθες πληροφορίες:  

• μοναδικό αναγνωριστικό (id) 
• το όνομα της περιγραφής εκτέλεσης από την οποία προέρχεται η εργασία (config_name) 
• όνομα εργασίας, δημιουργείται αυτόματα από το  σύστημα με βάση την περιγραφή 

εκτέλεσης  (instance_name)  
• αποτελέσματα της εκτέλεσης, εφόσον αυτή έχει ολοκληρωθεί (results) 
• τρέχουσα κατάσταση της εργασίας (status) 
• περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης (reason) 
• χρονικές στιγμές που άρχισε η εκτέλεση (created_at) και τελευταίας μεταβολής στην 

κατάστασή του (updated_at)  
 
 
Στη τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής οι χρήστες δεν μπορούν να εκτελέσουν άμεσα τους 
δικούς τους αλγορίθμους. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη Python βιβλιοθήκη μπορούν 
να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των αλγορίθμων τους, που εκτελούνται τοπικά σε κάποιο δικό 
τους μηχάνημα, σε σχέση με εκείνα που παρέχουν οι αλγόριθμοι του Mantis. 

 

Πίνακας 6.5: Παράδειγμα της Mantis Python βιβλιοθήκης ανάκτηση των απαραίτητων πληροφορίων για την 
τοπική εκτέλεση κάποιου αλγορίθμου 

 
  import mantis.traffic 
  import mantis.topology 
  import mantis.instance 
  import mantis.configuration 
 
  # Return the details for the instance with name instance_111 
  instance_details = instance.get_instance({“name”:”instance_111” }) 
 
  # From the available information, keep detailed solution and configuration id   
  config_id = instance_details[“config_id”] 
  instance_results = instance_details[“results”] 

 
  # Get details about the instance’s  configuration 
  configuration_details = configuration.get_configuration({id:config_id}) 
 
  # Get network topology and traffic demands ids 
  topology_id = configuration_details[“topology_id”] 
  traffic_id = configuration_details[“traffic_id”] 
 
  # All configure parameters and their values 
  configuration_input_params = configuration_details[“input_params”] 
 
  # Get details and description for network topology with the specified id 
  # topology_details[“params”] contains the description of the requested network topology  
  topology_details = topology.get_topology_by_id(topology_id) 
 
  # Get details and description for traffic demands with the specified id 
  # traffic_details[“params”] contains the description of the requested traffic demands  
  traffic_details = traffic.get_traffic_by_id(traffic_id) 
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Έστω, ότι κάποιος χρήστης επιθυμεί να αξιολογήσει τη λύση που παρέχει κάποιος αλγόριθμος 
που ο ίδιος έχει υλοποιήσει σε σχέση με την αντίστοιχη ενός αλγορίθμου του Mantis, για την 
οποία γνωρίζει το όνομα της εργασίας από την οποία έχει προκύψει. Χρησιμοποιώντας τη 
βιβλιοθήκη μπορεί να ανακτήσει όλες τις λεπτομέρειες (δικτυακή τοπολογία, απαιτήσεις 
κίνησης, παραμέτρους εισόδου, CAPEX/OPEX παραμέτρους συσκεύων) καθώς και την 
αναλυτική λύση που παρέχει το Mantis για τη συγκεκριμένη περιγραφή εκτέλεσης. Έχοντας 
πλέον τα απαραίτητα δεδομένα μπορεί να συγκρίνει άμεσα τα αποτελέσματα των δυο 
αλγορίθμων χρησιμοποιώντας την ίδια τοπολογία, απαιτήσεις κίνησης και οποιεσδήποτε άλλες 
παραμέτρους εισόδου. Ο Πίνακας 6.5 περιέχει ένα παράδειγμα προγράμματος όπου μέσω της 
διαθέσιμης βιβλιοθήκης ανακτά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 

6.8 Αλγόριθμοι Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οπτικών Δικτύων 

Η τρέχουσα έκδοση του Mantis περιλαμβάνει αλγορίθμους για το σχεδιασμό και τη λειτουργία 
τυπικών δίκτυων WDM ανάθεσης μήκους κύματος, δικτύων πολλαπλών ρυθμών καθώς και 
ευέλικτων οπτικών δικτύων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για διαφανή, που δεν 
περιλαμβάνουν αναγεννητές,  όσο και για ημιδιαφανή,  που περιλαμβάνουν αναγεννητές, 
δίκτυα. Ο αλγόριθμος OFDM IA-RSA [81] αντιμετωπίζει το πρόβλημα του σχεδιασμού 
ευέλικτων οπτικών δικτύων λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις λόγω φυσικών εξασθανήσεων. 
Για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων με τους απαιτούμενους ρυθμούς μετάδοσης επιλέγει την 
κατάλληλη διαδρομή χωρίζοντας τη μετάδοση σε πολλαπλές συνδέσεις, χρησιμοποιεί 
αναγεννητές όπου χρειάζεται ενώ τέλος κατανέμει το απαιτούμενο φάσμα. Οι αλγόριθμοι IA-
RWA-MLR και IA-RWA-SLR [81] εξετάζουν αντίστοιχα το πρόβλημα του σχεδιασμού 
οπτικών δικτύων πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης και τυπικών WDΜ οπτικών δικτύων 
ανάθεσης μήκους κύματος λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις. Οι επιπτώσεις του 
φυσικού επιπέδου περιλαμβάνονται στον ορισμό των εφικτών διαμορφώσεων μετάδοσης των 
αναμεταδοτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν επίσης 
διαθέσιμες εκδόσεις των συγκεκριμένων αλγορίθμων για την εξυπηρέτηση δυναμικής 
κυκλοφορίας (online), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φάση λειτουργίας του δικτύου, 
οι οποίες δέχονται ως είσοδο τα αποτελέσματα από τον αντίστοιχο αλγόριθμο σχεδιασμού, 
στατική περίπτωση, και μπορούν να εξυπηρετήσουν τις νέες απαιτήσεις που ορίζονται από 
τους χρήστες. 

Ο online IA-RWA αλγόριθμος [82] αντιμετωπίζει το πρόβλημα δρομολόγησης και ανάθεσης 
μήκους κύματος (Routing and Wavelength Assignment – RWA)  διαφανών οπτικών δικτύων 
για την περίπτωση δυναμικής (online) κυκλοφορίας. Υιοθετεί μια προσέγγιση πολλαπλών 
κριτηρίων η οποία αναθέτει ένα διάνυσμα με παραμέτρους κόστους σε κάθε σύνδεσμο μέσω 
του οποίου υπολογίζονται τα διανύσματα κόστους για τα υποψήφια οπτικά μονοπάτια. Τα 
οπτικά μονοπάτια που υπολογίζονται μέσω της προηγούμενης προσέγγισης πολλαπλών 
κριτηρίων αξιολογούνται ως προς την ποιότητα μετάδοσης χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση 
που συνδυάζει τις παραμέτρους κόστους. Ο offline IA-RWA [83] εξετάζει την περίπτωση του 
RWA προβλήματος σε πλήρως διαφανή οπτικά δίκτυα για στατική κυκλοφορία. Ο αλγόριθμος 
λαμβάνει υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις και τις παρεμβολές μεταξύ των οπτικών μονοπατιών 
στη μοντελοποίηση του προβλήματος και εφαρμόζει μια διαστρωματική βελτιστοποίηση 
μεταξύ του φυσικού επιπέδου, επιλογή των οπτικών μονοπατών που παρέχουν αποδεκτή 
ποιότητα μετάδοσης, και του επιπέδου δικτύου, εξυπηρέτηση των αιτήσεων σύνδεσης 
χρησιμοποιώντας ένα μικρό αριθμό από μήκη κύματος. 
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Επιπλέον, οι EA-RWA αλγόριθμοι [84] αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της ενέργειας που 
καταναλώνεται από τις συσκευές του οπτικού επιπέδου κατά την περίπτωση σχεδιασμού 
ημιδιαφανών οπτικών δικτύων. Ο αλγόριθμος Joint-ILP λύνει το πρόβλημα δρομολόγησης και 
ανάθεσης μήκους κύματος λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση της ενέργειας των δικτυακών 
στοιχείων χρησιμοποιώντας μια μοντελοποίηση ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού η 
οποία περιλαμβάνει την κατανάλωση ενέργειας και τις φυσικές εξασθενήσεις. Ο αλγόριθμος 
επιλέγει από κοινού την τοποθέτηση των αναγεννητών καθώς και τα μήκη κύματο ς πο υ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αντίθετα ο αλγόριθμός αποσύνθεσης, διαχωρίζει το αρχικό 
πρόβλημα σε ένα πρόβλημα τοποθέτησης αναγεννητών και ένα πρόβλημα EA-RWA για 
διαφανή δίκτυα, όπου κάθε επιμέρους πρόβλημα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και διαδοχικά.  

 

6.9 Διεπαφή Χρήστη με το Εργαλείο 

Ένας από τους βασικούς στόχους κατά το σχεδιασμό του Mantis ήταν η δημιουργία ενός 
κοινού περιβάλλοντος συγκριτικής αξιολόγησης διαφόρων αλγόριθμων για ζητήματα 
σχεδιασμού και λειτουργίας οπτικών δικτύων. Το Mantis θέλαμε να παρέχει δυνατότητες 
συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών που θα μπορούν να μοιράζονται δικτυακές τοπολογίες, 
απαιτήσεις κίνησης και CAPEX/OPEX παραμέτρους. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να 
αξιολογούν τους διαθέσιμους αλγορίθμους υπό κοινές συνθήκες. Έτσι, η εφαρμογή θα 
μπορούσε επίσης να εξελιχθεί ως μια πλατφόρμα συνεργασίας για ερευνητικές δραστηριότητες 
σην περιοχή των οπτικών δικτύων για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας, της ποιότητας και της 
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται σε ερευνητικά άρθρα και έργα. 

Στο Mantis οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν διάφορες παραμέτρους (π.χ. δικτυακές 
τοπολογίες, απαιτήσεις κίνησης, κόστος απόκτησης δικτυακού εξοπλισμού, ενεργειακή 
κατανάλωση δικτυακών συσκευών) και να επιλέξουν ανάμεσα σε αλγορίθμους για 
δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος, δρομολόγηση και κατανομή φάσματος σε 
ευέλικτα οπτικά δίκτυα, αλγορίθμους που λαμβάνουν υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις και 
αλγορίθμους για τοποθέτηση δικτυακών συσκευών όπως ενισχυτές και αναγεννητές. 
Γενικότερα, οι αλγόριθμοι της εφαρμογής αξιολογούν το σχεδιασμό ή τη λειτουργία ενός 
δικτύου χρησιμοποιώντας διάφορα μελλοντικά σενάρια λειτουργίας και απαιτήσεις κίνησης 
προτείνοντας μια λεπτομερή λύση για την κάθε περίπτωση. Στην προτεινόμενη λύση κάθε 
αλγορίθμου περιλαμβάνεται το απαιτούμενο εύρος ζώνης για την εξυπηρέτηση των 
απαιτήσεων κίνησης, ο αριθμός και οι ακριβείς διαμορφώσεις των αναγκαίων δικτυακών 
συσκευών (αναμεταδότες, αναγεννητές), το συνολικό κόστος υλοποίησης για την προτεινόμενη 
λύση, η συνολική απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία του δικτύου καθώς και οι συνδέσεις 
που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν είτε λόγω φυσικών εξασθανήσεων είτε λόγω μη 
διαθέσιμου εύρους ζώνης. 

 

6.9.1 Web-based γραφική διεπαφή 

Για την εφαρμογή Mantis έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει μια σύγχρονη και απλή web-based 
διεπαφή μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υποστηριζόμενες 
λειτουργίες. Οι βασικές οντότητες στο Mantis είναι η περιγραφή εκτέλεσης (configuration), η  
εργασία (instance) και οι προβολές (projections). Μια περιγραφή εκτέλεσης αποτελείται από το 
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σύνολο των παραμέτρων που προσδιορίζουν την εκτέλεση ενός αλγορίθμου. Οι προβολές 
αποτελούν παραμετροποιημένες εκδοχές των περιγραφών εκτέλεσης, η εκτέλεση των οποίων 
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς εργασιών οι οποίες διαφέρουν μόνο σε μία απο 
τις αρχικές παραμέτρους (π.χ., τον αριθμό των μηκών κύματος). Το Σχήμα 6.16 απεικονίζει την 
ακριβή σχέση μεταξύ περιγραφής εκτέλεσης, προβολής και εργασιών. 

 

 

Σχήμα 6.16: Σχέσεις μεταξύ περιγραφής εκτέλεσης, προβολής και εργασιών (instance)  

 

Η γραφική διεπαφή της εφαρμογής αποτελείται από τρεις βασικές περιοχές, την κύρια γραμμή 
εργαλείων που βρίσκεται στην κορυφή παρέχοντας άμεση πλοήγηση μεταξύ των σελίδων του 
εργαλείου, το βασικό χώρο εργασίας στη μέση και το μενού στα αριστερό το οποίο 
περιλαμβάνει επτά δέντρα οντοτήτων. Το Σχήμα 6.17 παρουσιάζει την κεντρική σελίδα του 
Mantis  μαζί με τις βασικές περιοχές. 

Επιπλέον, στη γραφική διεπαφή υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των βασικών λειτουργιών 
που παρέχει το εργαλείο: ορισμός δικτυακής τοπολογίας και απαιτήσεων κίνησης, επιλογή 
αλγορίθμου και δημιουργία εργασιών, εκτέλεση και παρακολούθηση εργασιών, παρουσίαση 
αποτελεσμάτων. Όλες αυτές οι ενέργειες υλοποιούνται σε δικές τους διεπαφές που 
παρουσιάζονται στο κύριο χώρο εργασίας, ενώ η κύρια γραμμή εργαλείων και το μενού είναι 
πάντα στη διάθεση των χρηστών για την εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. 

 

 

Σχήμα 6.17: Η αρχική σελίδα του Mantis και οι βασικές περιοχές της γραφικής διεπαφής 
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                             (a)                                                                                                                   (b) 

Σχήμα 6.18: Τα διαθέσιμα μενού με τις υποστηριζόμενες ενέργειες για τις τοπολογίες και τις περιγραφές εκτέλεσης 

 

Το αριστερό μενού παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες οντότητες της εφαρμογής: 

• αλγόριθμοι σχεδιασμού και λειτουργίας οπτικών δικτύων (algorithms)  
• δικτυακές τοπολογίες (network topologies) 
• απαιτήσεις κίνησης (traffic demands)  
• περιγραφές εκτέλεσης (configurations) 
• προβολές (projections)  
• εργασίες (instances)  
• γραφικές παραστάσεις (charts) 

 
Μέσω αυτών των μενού οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ενεργειών 
που είναι διαθέσιμες για κάθε επιλεγμένη οντότητα. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 6.18a και 
Σχήμα 6.18b  παρουσιάζονται οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες αντίστοιχα για τις δικτυακές 
τοπολογίες και τις περιγραφές εκτέλεσης. 

 

6.9.1.1 Δημιουργία δικτυακών τοπολογιών, απαιτήσεων κίνησης και παραμέτρων 
δικτυακών συσκευών 

Η web-based διεπαφή επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν και να επεξεργάζονται δικτυακές 
τοπολογίες καθορίζοντας τους κόμβους και τους συνδέσμους μαζί με τα αντίστοιχα μήκη τους.  
Το Σχήμα 6.19a απεικονίζει τη διαθέσιμη γραφική διεπαφή για την επεξεργασία δικτυακών 
τοπολογιών. Ο χώρος εργασίας περιέχει μια σειρά από κουμπιά ελέγχου μαζί με την κύρια 
περιοχή  στην οποία οι χρήστες μπορούν να ορίζουν τις τοπολογίες τους.  

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται εύκολα τις τοπολογίες μιας και 
κάθε κόμβος ή σύνδεσμος παρέχει ένα μενού με τις διαθέσιμες ενέργειες. Επιλέγοντας κάποιον 
κόμβο (Σχήμα 6.19b) οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν το όνομά του, να το διαγράψουν, 
να προσθέσουν ένα σύνδεσμο που ξεκινά από το συγκεκριμένο κόμβο ή να προσθέσουν ένα 
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νέο κόμβο στην τοπολογία. Ομοίως, υπάρχει διαθέσιμο ένα μενού για την αλληλεπίδραση με 
τους συνδέσμους (Σχήμα 6.19c) της τοπολογίας, το οποίο παρέχει στους χρήστες τη 
δυνατότητα να προσθέτουν ένα σύνδεσμο, να τροποποιούν το μήκος ή να το διαγράφουν. 
Επιπλέον, οι απαιτήσεις κίνησης μπορούν να οριστούν είτε γραφικά μέσω της αντίστοιχης 
γραφικής διεπαφής (Σχήμα 6.19d) είτε μπορούν να φορτωθούν απο αρχεία στα οποία 
περιγράφονται ακολουθώντας το πρότυπο Comma-Separed Values (CSV). 

 
(a)          (b) 

 
                                                (c)                                                                                                (d) 

Σχήμα 6.19: (a) περιοχή εργασίας για δικτυακές τοπολογίες (b) ενέργειες για δικτυακούς κόμβους (c) ενέργειες 
για τους δικτυακούς συνδέσμους (d) ορισμός απαιτήσεων κυκλοφορίας 

 

 

Σχήμα 6.20: Ορισμός CAPEX/OPEX παραμέτρων για διάφορες δικτυακές συσκευές 

 

Ακόμη, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το κόστος απόκτησης και το ενεργειακό κόστος  
(Σχήμα 6.20) για όλες τις βασικές δικτυακές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη 
δημιουργία οπτικών δικτύων μεταφοράς όπως transponders/muxponders, αναγεννητές, 
ενισχυτές, κόμβους μεταγωγής. Όλοι οι αλγόριθμοι που περιλαμβάνει το εργαλείο 
χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες τιμές προκειμένου να υπολογίσουν το συνολικό κόστος 
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υλοποίησης (CAPEX - Capital Expenditure), λειτουργίας (OPEX – Operational) και την 
ενεργειακή κατανάλωση για κάθε λύση που προτείνουν. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες 
επιπλέον είναι διαθέσιμες μέσω του ειδικού plug-in μηχανισμού της μηχανής εκτέλεσης σε 
κάθε αλγόριθμο που μελλοντικά μπορεί να ενσωματωθεί στην εφαρμογή.  

 

6.9.1.2 Δημιουργία περιγραφών εκτέλεσης  

Προκειμένου οι χρήστες να μπορέσουν να εκτελέσουν κάποιον αλγορίθμο είναι αναγκαίο να 
δημιουργήσουν μια περιγραφη εκτέλεσης που περιέχει τις τιμές για όλες τις παραμέτρους που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του αλγορίθμου. Μιας και οι παράμετροι εισόδου μπορεί να 
διαφέρουν σημαντικά για κάθε αλγόριθμο, η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες μια ξεχωριστή 
γραφική διεπαφή για τον προσδιορισμό των παραμέτρων εισόδου για κάθε διαθέσιμο 
αλγόριθμο. Αρχικά, οι χρήστες επιλέγουν τον αλγόριθμο για τον οποίο θέλουν να 
δημιουργήσουν μια νέα περιγραφή εκτέλεσης. Στη συνέχεια, μέσω της κατάλληλης διεπαφής 
(Σχήμα 6.21) θα πρέπει να ορίσουν το όνομα της περιγραφής, να επιλέξουν τη δικτυακή 
τοπολογία, τις απαιτήσεις κίνησης καθώς και να προσδιορίσουν τις υπόλοιπες παραμέτρους 
εισόδου που σχετίζονται με τον επιλεγμένο αλγόριθμο. Η εφαρμογή πραγματοποιεί ελέγχους 
για όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης και ενημερώνει για πιθανά λάθη πριν αποθηκευτεί 
οποιαδήποτε περιγραφή εκτέλεσης.   

 
 

 

Σχήμα 6.21: Διεπαφή δημιουργίας μιας περιγραφής εκτέλεσης για τον αλγόριθμο IA-RSA OFDM 
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6.9.1.3 Δημιουργία προβολών 

Οι διαθέσιμες περιγραφές εκτέλεσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό 
προβολών. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας προβολής είναι να επιλεγεί, μέσω του 
αριστερού μενού, η περιγραφή εκτέλεσης που θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία της 
προβολής (Σχήμα 6.18). Στη συνέχεια, ο χρήστης μέσω της διαθέσιμης διεπαφής θα πρέπει να 
επιλέξει την παράμετρο με βάση την οποία θα διαφοροποιούνται οι εργασίες της προβολής και 
να καθορίσει το επιθυμητό εύρος τιμών. Στο Σχήμα 6.22 παρουσιάζεται η διεπαφή για τη 
δημιουργία και επεξεργασία προβολών μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν επιπλέον τη 
δυνατότητα να βλέπουν τις τιμές για όλες τις παραμέτρους της περιγραφής εκτέλεσης που 
αποτελεί τη βάση της προβολής. Το πλήθος των εργασιών που προκύπτουν από την εκτέλεση 
κάποιας προβολής καθορίζεται άμεσα από το εύρος τιμών που έχει επιλέξει ο χρήστης κατά τη 
δημιουργία του. 

 

 

Σχήμα 6.22: Δημιουργία μιας προβολής χρησιμοποιώντας κάποια ρύθμιση για τον αλγόριθμο IA-RSA OFDM 

 
 

6.9.1.4 Έλεγχος κατάστασης και αποτελέσματα 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται ή 
που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα στοιχεία όπως το όνομα της 
εργασίας, το όνομα της περιγραφής εκτέλεσης, την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας, την 
ημερομηνία δημιουργίας και την ημερομηνία εκτέλεσης μέσω της κατάλληλης διεπαφής 
(Σχήμα 6.23). Επιπλέον, μπορούν να τερματίσουν την εκτέλεση κάποιας εργασίας και να έχουν 
πρόσβαση στα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς ή να φιλτράρουν 
τις διαθέσιμες εργασίες με βάση την καταστασή τους ή το όνομα της περιγραφής εκτέλεσης. 
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Σχήμα 6.23: Διεπαφή επισκόπησης της κατάστασης των εργασιών και των αποτελεσμάτων τους 

 

Για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
αναλυτικά αποτελέσματα της κάθε εκτέλεσης καθώς και να εξάγουν την προτεινόμενη λύση 
που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε σύνδεση για περαιτέρω ανάλυση. Στο Σχήμα 
6.24 παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα μιας αναλυτικής λύσης για την περίπτωση μιας 
περιγραφής εκτέλεσης για τον αλγόριθμο IA-RSA OFDM και την τοπολογία του δικτύου 
DTnet. Η λύση περιλαμβάνει στοιχεία (πλήθος και τύπους) για τους απαιτούμενους 
αναμεταδότες και ενισχυτές καθώς και λεπτομέρειες για τους κόμβους της τοπολογίας που θα 
πρέπει να τοποθετηθούν. 

 

 

Σχήμα 6.24: Απόσπασμα αναλυτικής λύσης, περιλαμβάνει τους απαιτούμενους transponders, αναγεννητές 
καθώς και τους κόμβους που πρέπει να τοποθετηθούν στην τοπολογία δικτύου DTtnet.  
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Η εφαμοργή επιστρέφει στους χρήστες αναλυτικές λύσεις για κάθε διαθέσιμο αλγόριθμο, όπου 
κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• το αναγκαίο εύρος ζώνης ώστε να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις κίνησης 
• τα χρησιμοποιούμενα οπτικά μονοπάτια  
• το πλήθος και τις διαμορφώσεις για τους απαραίτητους αναμεταδότες και αναγεννητές 
• τους κόμβους που πρέπει να τοποθετηθούν οι αναμεταδότες και αναγεννητές 
• το συνολικό κόστος υλοποίησης και τη συνολική απαιτούμενη ενέργεια για τη 

λειτουργία της προτεινόμενης λύσης 
• τις συνδέσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν είτε λόγω φυσικών εξασθενήσεων 

είτε λόγω έλλειψης εύρους ζώνης 
 
Ακόμη, γραφικές παραστάσεις μπορούν να δημιουργηθούν με βάση τα αποτελέσματα 
διαφόρων εκτελέσεων. Οι γραφικές παραστάσεις προκύπτουν συνδυάζοντας τα αποτελέσματα 
διαφόρων εκτελέσεων ενώ μπορεί να αποτελούνται από μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων 
(data series). Στο Σχήμα 6.25a φαίνεται η διεπαφή για τη δημιουργία και επεξεργασία 
γραφικών παραστάσεων όπου οι χρήστες μπορούν εύκολα να προσθέσουν, να επεξεργαστούν ή 
να διαγράψουν σειρές δεδομένων. Μέσω της διεπαφής στο Σχήμα 6.25b έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέγουν τις τιμές που θέλουν να περιλαμβάνονται σε κάθε μια από τις σειρές δεδομένων. 
Τέλος, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις γραφικές παραστάσεις που έχουν ορίσει (Σχήμα 
6.25c), είτε μέσω της επιλογής τους από το κεντρικό μενού είτε από την αντίστοιχη διεπαφή 
που περιλαμβάνει μια λίστα με όλες τις γραφικές παραστάσεις του χρήστη. 

 

  
                                         (a)                                                                                                       (b) 

 
                                                                                                        (c) 

 Σχήμα 6.25: (a) Δημιουργία γραφικής παράστασης (b) επιλογή τιμών για μια σειρά δεδομένων  (c) παρουσίαση 
γραφικής παράστασης 
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6.9.1.5 Δυνατότητες συνεργασίας 

Ένα από τους βασικούς στόχους κατά την σχεδιάση της εφαρμογής ήταν να δημιουργηθεί μια 
πλατφόρμα που θα διευκολύνει την αξιολόγηση αλγορίθμων για το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία οπτικών δικτύων σε ένα κοινό περιβάλλον βελτιώνοντας παράλληλα τη συνεργασία 
μεταξύ των χρηστών. Για το σκοπό αυτό η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού 
μεταξύ των χρηστών δικτυακών τοπολογιών, απαιτήσεων κίνησης, περιγραφών εκτέλεσης και 
γραφικών παραστάσεων. Όταν κάποιος χρήστης επιλέξει να μοιραστεί κάποιο από αυτά τα 
στοιχεία, οι άλλοι χρήστες έχουν αρχικά μόνο τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το 
συγκεκριμένο κοινόχρηστο στοιχείο και όχι να το επεξεργάζονται. Ωστόσο, μπορούν για 
οποιαδήποτε από αυτά επιθυμούν να δημιουργήσουν τα δικά τους αντίγραφα στα οποία έχουν 
πλήρη δικαιώματα πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν οποιοσδήποτε 
αλλαγές. 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει ένα αριθμό απο τοπολογίες δικτύου και περιγραφές απαιτήσεων 
κίνησης που χρησιμοποιούνται ευρέως στη σχετική βιβλιογραφία για την αξιολόγηση 
αλγορίθμων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία οπτικών δικτύων. Αρχικά, κάθε χρήστης έχει 
πρόσβαση σε αυτές τις τοπολογίες και τις απαιτήσεις κίνησης καθώς και στα στοιχεία που οι 
υπόλοιποι χρήστες έχουν ορίσει ως κοινόχρηστα. Στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής, όταν 
ένα στοιχείο ορίζεται ως δημόσιο τότε αυτό γίνεται αυτομάτως προσβάσιμο από όλους τους 
χρήστες. Για τις επόμενες εκδόσεις σχεδιάζουμε την εισαγωγή της έννοιας των ομάδων 
εργασίας οι οποίες θα ορίζονται από τους χρήστες της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, θα 
έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται δικτυακές τοπολογίες, απαιτήσεις κίνησης, περιγραφές 
εκτέλεσης και γραφικές παραστάσεις είτε με όλους τους χρήστες της εφαρμογής είτε μόνο με 
τα μέλη κάποιας συγκεκριμένης ομάδας εργασίας. Τέλος, η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες 
την κατάλληλη διεπαφή (Σχήμα 6.26) μέσω της ο πο ίας μπο ρο ύν να ελέγχο υν και να 
διαχειρίζονται τις δικτυακές τοπολογίες, τις απαιτήσεις κίνησης, τις ρυθμίσεις και τις γραφικές 
παραστάσεις που έχουν ορίσει ως διαμοιράζομενες με τους υπόλοιπους χρήστες. 

 

 

Σχήμα 6.26: Έλεγχος και διαχείριση των δικτυακών τοπολογιών, απαιτήσεων κίνησης, ρυθμίσεων και 
γραφικών παραστάσεων που ο χρήστης έχει επιλέξει ως κοινόχρηστες 
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6.10 Αξιολόγηση Απόδοσης 

Τα περισσότερα ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των οπτικών 
δικτύων είναι NP-πλήρη, δηλαδή το πλήθος των πράξεων που απαιτούνται για την επιλυσή 
τους είναι μη πολυωνυμικό σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος εισόδου, κυρίως λόγω 
του μεγάλου αριθμού των μεταβλητών και περιορισμών που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα 
προβλήματα. Τo Mantis αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους 
ώστε να παρέχει κλιμάκωση σε σχέση με τον αριθμό των εργασιών που εκτελούνται μέσω της 
κατανομής της εκτέλεσης των εργασιών σε πολλαπλούς υπολογιστικούς πόρους. Μέσω της 
συγκεκριμένης διαδικασίας επιτυγχάνει να περιορίσει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για 
να υπολογιστούν τα αποτέλεσματα. Επιπλέον, προσπαθεί να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο 
εκτέλεσης για κάθε εργασία επιλέγοντας κάθε φορά τους πιο κατάλληλους υπολογιστικούς 
πόρους από την υποδομή Υπολογιστικού Νέφους με βάση την πολυπλοκότητα και τα 
χαρακτηριστικά του αλγορίθμου στον οποίο αντιστοιχεί η κάθε εργασία. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια σειρά από δοκιμές που πραγματοποιήσαμε ώστε να 
αξιολογήσουμε την υλοποίηση της εφαρμογής, τις επιδόσεις αλλά και τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη λειτουργία της ως υπηρεσία αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά των 
υποδομών Υπολογιστικού Νέφους σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο εφαρμογών.  

Οι δοκιμές αξιολόγησης περιλαμβάνουν:  

• Βασική δοκιμή για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν απο την 
αύξηση του αριθμού των εργασιών που εκτελούνται παράλληλα μέσω της προσθήκης 
νέων υπολογιστικών πόρων από τις υποδομές Υπολογιστικού Νέφους. 

• Αξιολόγηση της εξασφάλισης δίκαιας πρόσβασης στους διαθέσιμους πόρους σε 
συνθήκες ανταγωνισμού. 

• Αξιολόγηση της κλιμάκωσης της εφαρμογής με βάση τον αριθμό των διαθέσιμων 
εργασιών ώστε να εξασφαλίζει ικανοποιητικούς χρόνους εκτέλεσης. 

• Αξιολόγηση της δυνατότητας ικανοποιητικής λειτουργίας σε συνθήκες αυξημένου 
φορτίου όταν υπάρχουν διαθέσιμοι περιορισμένοι υπολογιστικοί πόροι. 

 
Επιπλέον, η υλοποίηση του Mantis έχει δοκιμαστεί εκτενώς στην πράξη μέσω της χρήσης του 
στα πλαίσια της έρευνας στο Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών (CNL)  ως ένα εργαλείο για 
την ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων αλγορίθμων για τυπικά οπτικά δίκτυα WDΜ 
ανάθεσης μήκους κύματος, δίκτυα πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης και ευέλικτα οπτικά δίκτυα. 

 

 
Βασική αξιολόγηση 

Αρχικά, αξιολογήσαμε το μέσο χρόνο εκτέλεσης ενός μεταβλητού αριθμού εργασιών στην 
περίπτωση που το Mantis λειτουργεί ως κλασσική εφαρμογή και ως υπηρεσία. Η εκτέλεση των 
διαθέσιμων εργασιών έχει παραλληλοποιηθεί μέσω της ανάθεσης μιας εργασίας σε κάθε 
διαθέσιμο υπολογιστικό πυρήνα του επεξεργαστή  (CPU core).  

Για την περίπτωση της κλασσικής εφαρμογής έχουμε εγκαταστήσει το Μantis σε ένα 
μηχάνημα με λειτουργικό σύστημα Ubuntu 12.04 που διαθέτει μνήμη 4GB RAM και 
επεξεργαστή με 4 υπολογιστικούς πυρήνες. Επομένως,  σε αυτή την περίπτωση μέχρι 4 
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εργασίες μπορούν να εκτελούνται παράλληλα ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν στην ουρά του 
εξυπηρετητή περιμένοντας για την εκτελεσή τους.  

Όταν η εφαρμογή λειτουργεί ως υπηρεσία, η cloud application engine παρέχει τη δυνατότητα 
κλιμάκωσης μέσω της προσθήκης επιπρόσθετων υπολογιστικών πόρων από τις διαθέσιμες 
υποδομές Νέφους όταν ο συνολικός αριθμός των εργασιών είναι αρκετά μεγάλος με συνέπεια 
να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν αποδοτικά απο τους διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον, στα 
πλαίσια της αρχικής αξιολόγησης έχουμε ρυθμίσει την cloud applicaiton engine να αξιοποιεί 
πόρους από τις υποδομές Υπολογιστικού Νέφους οι οποίοι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με 
το μηχάνημα που εκτελείται ο εξυπηρετητής της κλασσικής εφαρμογής. Για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση εξετάζουμε δυο διαφορετικά σενάρια σχετικά με την προσθήκη νέων 
υπολογιστικών πόρων. Στην πρώτη περίπτωση (Σενάριο-1) η cloud application engine έχει τη 
δυνατότητα να προσθέσει μέχρι δύο επιπλέον υπολογιστικούς πόρους (8 πυρήνες συνολικά), 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση (Σενάριο-2) μπορεί να προσθέσει μέχρι τρεις υπολογιστικούς 
πόρους (12 πυρήνες συνολικά). 

 
 Σχήμα 6.27: Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασιών (instances) για την περίπτωση λειτουργίας ως κλασσική 
εφαρμογή και υπηρεσία για διαφορετικό πλήθος εργασίων και αριθμό διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων 

 
Από το Σχήμα 6.27 παρατηρούμε ότι η λειτουργία της εφαρμογής ως υπηρεσία με την 
αξιοποίηση επιπλέον υπολογιστικών πόρων προσφέρει υψηλότερο βαθμό παραλληλισμού, 
μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για να εκτελεστεί  μια σειρά εργασιών. 
Επιπλέον, είναι φανερό ότι όταν το Mantis λειτουργεί ως κλασσική εφαρμογή, ο μέσος χρόνος 
εκτέλεσης των εργασιών αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με τον αριθμό των εργασιών.  Ενώ, 
στην περίπτωση που λειτουργεί ως υπηρεσία ο μέσος χρόνος εκτέλεσης είναι σχετικά σταθερός 
όταν ο αριθμός των εργασιών είναι μικρότερος ή ίσος με το μέγιστο αριθμό εργασιών που 
μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα στους διαθέσιμους πόρους (8 και 12 εργασίες για τo 
Σενάριο-1 και Σενάριο-2 αντίστοιχα), ενώ για μεγαλύτερο αριθμό εργασιών ο μέσος χρόνος 
εκτέλεσης αυξάνει αλλά με μικρότερο ρυθμό.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση επιπλέον 
υπολογιστικών πόρων από τις υποδομές Νέφους συνοδεύονται με κάποιο κόστος. Στην 
περίπτωση αξιοποίησης ιδιωτικών υποδομών το κόστος αρχικά αντιστοιχεί στην αγορά του 
απαραίτητου εξοπλισμού ενώ στη συνέχεια στην κατανάλωση ενέργειας και την συντήρηση 
της υποδομής. Όταν αξιοποιούμε πόρους δημοσίων υποδομών τότε έχουμε μόνο το κόστος 
χρήσης των πόρων που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και το διάστημα λειτουργίας. 
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Γενικότερα, θεωρούμε ότι η δυνατότητα του Mantis να αξιοποιεί υπολογιστικούς πόρους από 
πολλαπλούς παρόχους υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους μπορεί να εξασφαλίζει αποδοτική 
εκτέλεση των υπολογιστικά απαιτητικών προβλημάτων που αντιστοιχούν στα ζητήματα 
σχεδιασμού και λειτουργίας των οπτικών δικτύων διατηρώντας παράλληλα το συνολικό κόστος 
για τη χρήση των εικονικών πόρων σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα. 

 
Αξιολόγηση πρόσβασης στους διαθέσιμους πόρους 

Στη συνέχεια εξετάζουμε την περίπτωση λειτουργίας ως υπηρεσία αλλά έχοντας ρυθμίσει τη 
cloud application engine να χρησιμοποιεί μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό από εικονικούς 
υπολογιστικούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας αξιολογήσαμε τη δυνατότητα του 
dispatcher να εξασφαλίζει δίκαια πρόσβαση για τις εργασίες των χρηστών.  

Θεωρούμε ότι υπάρχουν 5 χρήστες που εκτελούν τις εργασίες τους  στην εφαρμογή. Πιο 
συγκεκριμένα, ο πρώτος χρήστης υποθέτουμε ότι υποβάλλει ένα μεγάλο αριθμό εργασιών λίγο 
πριν αρχίσουν οι υπόλοιποι χρήστες να εκτελούν τις δικές τους εργασίες. Αρχικά εξετάζουμε 
την περίπτωση όπου όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν την ίδια εργασία ενώ στη συνέχεια την 
περίπτωση να υποβάλλουν κάποια τυχαία επιλέγοντας από ένα σύνολο διαθέσιμων εργασιών. 
Η cloud application engine έχει ρυμθιστεί να χρησιμοποιεί μόνο τρείς υπολογιστικούς πόρους 
με τον κάθε ένα να μπορεί να εκτελεί μέχρι τέσσερις εργασίες, ενώ αρχικά όλοι οι διαθέσιμοι 
πόροι ήταν απασχολημένοι. 

Αξιολογήσαμε το μέσο χρόνο εκτέλεσης και μέσο χρόνο αναμονής των εργασιών 
χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικές πολιτικές εξυπηρέτησης στο dispatcher:  

• First Come First Serve (FCFS): η εξυπηρέτηση των εργασιών γίνεται με βάση τη σειρά 
που φτάνουν στην εφαρμογή. Όταν ένας χρήστης υποβάλλει αρκετές εργασίες 
καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό ποσοστό των περιορσμένων πόρων, τότε οι εργασίες 
που υποβάλλονται αργότερα από άλλους χρήστες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο χρόνο 
αναμονής στην ουρά και επομένως αυξημένο συνολικό χρόνο εκτέλεσης. 

• Fair: ο dispatcher εξετάζει τις εργασίες που βρίσκονται στην ουρά της εφαρμογής και 
τις επιλέγει προς εξυπηρέτηση εκ περιτροπής με βάση το χρήστη που τις έχει υποβάλει. 
Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας έχουμε μια δικαιότερη ανάθεση των εργασιών 
κάθε χρήση στους διαθέσιμους πόρους. 

  

 
(a)                     (b) 

Σχήμα 6.28:  Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά του dispatcher και ο μέσος χρόνος εκτέλεσης για τις δύο 
πολιτικές εξυπηρέτησης όταν όλοι οι χρήστες υποβάλλουν την ίδια εργασία 
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Το Σχήμα 6.28 παρουσιάζει  το μέσο χρόνο αναμονής και μέσο χρόνο εκτέλεσης για τις 
εργασίες που υποβάλλονται από τον κάθε χρήστη. Παρατηρούμε ότι, όταν ο dispatcher 
χρησιμοποιεί την πολιτική δίκαιας ανάθεσης των εργασιών τότε ο μέσος χρόνος αναμονής 
στην ουρά και ο μέσος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών για όλους τους χρήστες είναι πιο 
ισορροπημένοι. Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση του πρώτου χρήστη που αρχικά είχε τους 
μικρότερους χρόνους, αφού οι εργασίες του εκτελούνταν πρώτα, παρατηρούμε μια μικρή 
αύξηση των χρόνων ενώ για όλο υς τους άλλους υπάρχει μείωση.  Οι συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία της δίκαιας πολιτικής ανάθεσης σε 
συνδυασμό με τη δικαιότερη ανάθεση των εργασιών των διαφορετικών χρηστών στους 
διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους. Τέλος, όπως παρατηρούμε από το Σχήμα 6.29 η πολιτική 
δίκαιας ανάθεσης εξασφαλίζει εξίσου ισορροπημένες τιμές για τους μέσους χρόνους εκτέλεσης 
και αναμονής στην ουρά του dispatcher και στη περίπτωση που οι χρήστες υποβάλλουν τυχαία 
κάποια από τις διαθέσιμες εργασίες που έχουν διαφορετικούς χρόνους εκτέλεσης.  

 

 
                                                     (a)                                                                                                      (b) 

Σχήμα 6.29: Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά του dispatcher και ο μέσος χρόνος εκτέλεσης για τις δύο 
πολιτικές εξυπηρέτησης όταν οι χρήστες υποβάλλουν τυχαίες εργασίες 

 

Στη συνέχεια αξιολογήσαμε την ικανότητα της εφαρμογής να κλιμακώνεται με βάση τις 
συνολικές απαιτήσεις των χρηστών ώστε να εξυπηρετεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η cloud application engine έχει ρυθμιστεί ώστε να αξιοποιεί 
για την εκτέλεση των εργασιών εικονικούς υπολογιστικούς πόρους από τις υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους Amazon και ~okeanos.  

Αξιολόγηση κλιμάκωσης 

Αρχικά, η cloud application engine έχει ρυθμιστεί να εξυπηρετεί τις εργασίες χρησιμοποιώντας 
τους τρείς διαθέσιμους εικονικούς υπολογιστικούς πόρους  από την υπηρεσία ~okeanos, με τον 
κάθε υπολογιστικό πόρο να διαθέτει 4 επεξεργαστικούς πυρήνες, μνήμη 8 GB RAM και δίσκο 
40 GB. Συνολικά στους υπολογιστικούς πόρους της υπηρεσίας ~okeanos μπορούν να 
εκτελούνται ταυτόχρονα μέχρι 12 εργασίες. Όταν υπάρχουν περισσότερες εργασίες που 
περιμένουν να εξυπηρετηθούν η cloud application engine μπορεί να αρχίσει να αξιοποιεί 
επιπρόσθετους υπολογιστικούς πόρους από την υπηρεσία AWS. 

Η υπηρεσία Amazon EC2 παρέχει μια σειρά από εικονικούς υπολογιστικούς πόρους  [97], οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετική υπολογιστική ισχύ, δυνατότητα αποθήκευσης και 
δικτυακά χαρακτηριστικά. Επειδή το σύνολο των αλγορίθμων που περιλαμβάνει το Mantis 
έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, στα πλαίσια της αξιολόγησης της 
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επεκτασιμότητας της εφαρμογής χρησιμοποιήσαμε δύο από τους τύπους εικονικών 
υπολογιστικών πόρων της υπηρεσίας Amazon EC2 που είναι βελτιστοποιημένοι για την παροχή 
υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήσαμε τους τύπους “c1.medium” 
και “c1.xlarge”, οι οποίοι έχουν ωριαίο κόστος λειτουργίας $0.165 και $0.66 αντίστοιχα. 

Για τη λειτουργία του dispatcher αξιολογήσαμε τρείς διαφορετικές πολιτικές σχετικά με την 
προσθήκη επιπρόσθετων υπολογιστικών πόρων από την υπηρεσία Amazon EC2: 

• Policy-1: ο dispatcher προσθέτει ένα c1.medium εικονικό υπολογιστικό πόρο απο την 
υπηρεσία Amazon EC2 κάθε φορά που οι εργασίες στην ουρά είναι περισσότερες από 
20, ενώ το σύνολο των εργασιών που μπορούν να εκτελούνται παράλληλα σε κάθε 
επιπρόσθετο υπολογιστικό πόρο είναι 8 εργασίες. 

• Policy-2: ο dispatcher προσθέτει ένα c1.medium εικονικό υπολογιστικό πόρο απο την 
υπηρεσία Amazon EC2 κάθε φορά που οι εργασίες στην ουρά είναι περισσότερες από 
10, ενώ το σύνολο των εργασιών που μπορούν να εκτελούνται παράλληλα σε κάθε νέο 
υπολογιστικό πόρο είναι 8 εργασίες. 

• Policy-3: ο dispatcher προσθέτει ένα c1.xlarge εικονικό υπολογιστικό πόρο απο την 
υπηρεσία Amazon EC2 κάθε φορά που οι εργασίες στην ουρά είναι περισσότερες από 
10, ενώ το σύνολο των εργασιών που μπορούν να εκτελούνται παράλληλα σε κάθε νέο 
υπολογιστικό πόρο είναι 20 εργασίες. 

Ο Πίνακας 6.6 παρουσιάζει το πλήθος των επιπρόσθετων υπολογιστικών πόρων της υπηρεσίας 
Amazon EC2 που χρησιμοποιήθηκαν από κάθε πολιτική του dispatcher, προκειμένου να 
μπορέσει η εφαρμογή να κλιμακωθεί με βάση το σύνολο των διαθέσιμων εργασιών. Όπως 
αναμένονταν, ο αριθμός των πόρων αυξάνεται με την αύξηση των εργασιών που πρέπει να 
εκτελεστούν. Επιπλέον, το πλήθος των επιπρόσθετων υπολογιστικών πόρων εξαρτάται άμεσα 
από το επιλεγμένο όριο για το μέγιστο αριθμό εργασιών στην ουρά της cloud application 
engine. Για παράδειγμα, τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη πολιτική του dispatcher 
αξιοποιούνται περισσότεροι πρόσθετοι Amazon EC2 υπολογιστικοί πόροι σε σχέση με την 
πρώτη πολιτική. 

Εργασίες Policy-1 (c1.medium) Policy-2 (c1.medium) Policy-3 (c1.xlarge) 

100 1 3 2 

200 2 5 3 
300 3 6 5 

400 5 8 7 

500 7 11 10 

600 9 14 13 

Πίνακας 6.6: Οι επιπρόσθετοι Amazon EC2 υπολογιστικοί πόροι που ενεργοποιούνται από κάθε πολιτική του 
dispatcher 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Σχήμα 6.30: Για κάθε πολιτική του dispatcher (a) μέσος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών  (b) μέγιστος αριθμός 
εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα στους διαθέσιμους πόρους (c) σχετικό κόστος ($) για τους 

επιπρόσθετους Amazon EC2 υπολογιστικούς πόρους 
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Το Σχήμα 6.30a παρουσιάζει  το μέσο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών για κάθε πολιτική του 
dispatcher. Αρχικά, παρατηρούμε ότι με όλες τις χρησιμοποιούμενες πολιτικές το εργαλείο 
επιτυγχάνει κλιμάκωση με βάση το συνολικό φορτίο που προκύπτει από το πλήθος των 
διαθέσιμων εργασιών και γενικά είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις εργασίες σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα. Ο μέσος χρόνος εκτέλεσης αυξάνεται με τον αριθμό των εργασιών εξαιτίας 
κυρίως του αυξημένου χρόνου αναμονής. Παρ 'όλα αυτά η εφαρμογή κλιμακώνεται με την 
προσθήκη νέων υπολογιστικών πόρων διατηρώντας χαμηλά το χρόνο αναμονής των εργασιών 
με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εργασιών που εκτελούνται παράλληλα. 

Στο Σχήμα 6.30b παρουσιάζουμε το μέγιστο αριθμό των εργασιών που εκτελούνται παράλληλα 
για κάθε διαθέσιμη πολιτική του dispatcher. Καθώς ο dispatcher αξιοποιεί περισσότερους 
εικονικούς υπολογιστικούς πόρους,  ο αριθμός των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 
αυξάνεται έχοντας ως αποτέλεσμα βελτίωση στο μέσο χρόνο εκτέλεσης αφου μειώνονται 
αντίστοιχα οι εργασίες στην ουρά. Παρατηρούμε ότι μια διαφορετική τιμή για το μέγιστο 
αριθμό εργασιών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν πριν ο dispatcher αποφασίσει την 
προσθήκη ενός νέου υπολογιστικού πόρου, ακόμα κι αν χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος (Policy-
1 και Policy-2), έχει άμεση επίπτωση στον αριθμό των εργασιών που εκτελούνται παράλληλα 
και επομένως επηρεάζει επίσης το μέσο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Συγκεκριμένα, η 
επιλογή μιας μικρής τιμής έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται απο την εφαρμογή πιο 
άμεσα περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι με συνέπεια να αυξάνεται ο αριθμός των εργασιών 
που  εκτελούνται παράλληλα και να βελτιώνεται αντίστοιχα ο μέσος χρόνος εκτέλεσης. 

Τo Σχήμα 6.30c παρουσιάζει το κόστος για τη χρήση των επιπρόσθετων υπολογιστικών πόρων 
από την υπηρεσία Amazon EC2 που ο dispatcher  χρησιμοποιεί σε καθέ περίπτωση 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξημένο αριθμό εργασιών. Σε όλες τις πολιτικές, το 
κόστος για τη χρήση των εικονικών υπολογιστικών πόρων αυξάνεται σε σχέση με τον αριθμό 
των διαθέσιμων εργασιών καθώς ο dispatcher χρησιμοποιεί περισσότερους υπολογιστικούς 
πόρους ώστε να εξυπηρετήσει το συνολικό φορτίο των εργασιών. Παρατηρούμε ότι το 
συνολικό κόστος που προκύπτει για την τρίτη πολιτική είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με 
τις άλλες και αυξάνεται σχεδόν γραμμικά, ενώ για τις δυο πρώτες πολιτκές  αυξάνεται και πάλι 
αλλά με μικρότερο ρυθμό. Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε τη σημαντική διαφορά για το 
απαιτούμενο κόστος μεταξύ της Policy-2 και Policy-3 αν και στις δύο περιπτώσεις ο dispatcher 
έχει αξιοποιήσει σχεδόν τον ίδιο αριθμό επιπρόσθετων εικονικών υπολογιστικών πόρων 
(Πίνακας 6.6). Η συγκεκριμένη διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το ωριαίο κόστος 
λειτουργίας των πόρων που επιλέγουμε στη Policy-3 είναι τέσσερις φορές υψηλότερο σε σχέση 
με κόστος για τους πόρους στη Policy-3.  

Ως εκ τούτου, καθώς τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων 
που προσφέρουν οι δημόσιες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους έρχονται με ένα κόστος, αν δεν 
λάβουμε υπόψη το ζήτημα του προγραμματισμού της διαθέσιμης χωρητικότητας της 
εφαρμογής μας, τότε η κλιμάκωση που προσφέρουν οι συγκεκριμένες υποδομές μπορεί να 
μετατραπεί σε ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με το απαιτούμενο συνολικό κόστος λειτουργίας. 
Για παράδειγμα, το κόστος που αντιστοιχεί στην ημερήσια χρήση ενός εικονικού 
υπολογιστικού πόρου στην υπηρεσία Amazon EC2 με τύπο c1.medium και c1.xlarge είναι 
$3.96 και $15.84 αντίστοιχα. Επιπλέον, το συνολικό κόστος για την εκτέλεση όλων των 
περιπτώσεων αξιολόγησης με τις πολιτικές Policy-1, Policy-2 και Policy-3 είναι αντίστοιχα 
$4.445, $7.775 και $26.4, ενώ το συνολικό κόστος για όλους τους υπολογιστικούς πόρους της 
υπηρεσίας Amazon EC2 που χρησιμοποιήσαμε κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων 
αξιολόγησης του Mantis είναι $106. 
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Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη δοκιμή αξιολόγησης καταδεικνύει επιπλέον 
τη δυνατότητα που έχει το εργαλείο να αξιοποιεί διαφανώς για την εκτέλεση των εργασιών 
υπολογιστικούς πόρους από διαφορετικές υποδομές Υπολογιστικού Νέφους. Συγκεκριμένα, 
αξιοποιήσαμε την υποδομή της ΕΔΕΤ η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο την ελληνική 
ακαδημαϊκή κοινότητα χωρίς κόστος αλλα παρέχει περιορισμένους και χαμηλής 
χωρητικότητας υπολογιστικούς πόρους και την υπηρεσία AWS όπου υπάρχει διαθέσιμοι 
περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι με καλύτερα χαρακτηριστικά αλλά για τη χρήση των οποίων 
υπάρχει κάποιο κόστος. Επομένως, για τη λειτουργία του Mantis ως υπηρεσία μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε μια υβδριδική υποδομή Νέφους, αποτελούμενη από μια ιδιωτική βασισμένη 
στο OpenStack όπου θα μπορεί αξιοποιώντας τους τοπικά διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους 
να εξυπηρετεί αποδοτικά ένα βασικό φορτίο εργασίας, ενώ για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου 
φορτίου ή πιο υπολογιστικά απαιτητικών εργασιών θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
επιπρόσθετους υπολογιστικούς πόρους από κάποια δημόσια υποδομή. Με την αύξηση του 
αριθμού των παρόχων υπηρεσίων Υπολογιστικού Νέφους που προσφέρουν υπολογιστικούς 
πόρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολιτικές χρέωσης, η δυνατότητα του Mantis να 
αξιοποιεί διαφανώς υπολογιστικούς πόρους από οποιοδήποτε συνδυασμό υποδομών αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. 

  

Αξιολόγηση λειτουργίας σε ακραίες καταστάσεις 

Τέλος, αξιολογήσαμε τη δυνατότητα της εφαρμογής να λειτουργεί χωρίς προβλήματα όταν το 
συνολικό φορτίο εργασιών που υποβάλλεται από τους χρήστες είναι παρά πολύ υψηλό με 
αποτέλεσμα το εργαλείο να βρίσκεται πέρα από τα όρια της κανονικής λειτουργίας. Στη 
συγκεκριμένη δοκική θεωρούμε ότι το Μantis προκειμένου να χειριστεί την αύξηση του 
αριθμού των διαθέσιμων εργασιών μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρείς επιπρόσθετους 
υπολογιστικούς πόρους (c1.medium) από την υπηρεσία Amazon EC2, με τον κάθε ένα να 
μπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα έως τέσσερις εργασίες. Επιπλέον, η cloud application engine 
έχει ρυθμιστεί ώστε να προσθέτει ένα υπολογιστικό πόρο, από τους τρείς διαθέσιμους,  όταν ο 
αριθμός των εργασιών στην ουρά της εφαρμογής είναι μεγαλύτερος από είκοσι. 

Για τη δημιουργία συνθηκών πολύ υψηλού φορτίου χρησιμοποιήσαμε πολλούς χρήστες οι 
οποίοι υποβάλλουν ταυτόχρονα ριπές από εργασίες. Κάθε ριπή αποτελείται από 100 εργασίες 
με τη συνολική διάρκεια υποβολής της να είναι 50 δευτερόλεπτα (2 instances/sec). Για την 
αξιολόγηση της λειτουργίας της εφαρμογής θεωρήσαμε ότι υπάρχουν 1,3,5,7,9 και 11 χρήστες 
που υποβάλλουν ταυτόχρονα τις ριπές των εργασιών τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
συνολικού φορτίου από 100 , 300 , 500 , 700 , 900 , 1100 εργασίες αντίστοιχα. 

Στο Σχήμα 6.31 παρουσιάζο υμε το  μέσο  χρόνο  αναμο νής στην ουρά και το μέσο χρόνο 
εκτέλεσης ως συνάρτηση του πλήθους των εργασιών. Παρατηρούμε, ότι οι δύο χρόνοι 
αυξάνονται γραμμικά με την αύξηση του συνολικού αριθμού των εργασιών, με το μέσο χρόνο 
αναμονής να αποτελεί το σημαντικότερο ποσοστό του μέσου χρόνου εκτέλεσης μιας και οι 
εργασίες υποβλήθηκαν ως ριπές σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ενώ υπήρχαν διαθέσιμοι 
περιορισμένοι υπολογιστικοί πόροι για την εκτέλεσή τους. Ακόμη,  παρά το γεγονός ότι υπήρχε 
διαθέσιμος ένας αρκετά περιορισμένος αριθμός από υπολογιστικούς πόρους η εφαρμογή για 
όλες τις περιπτώσεις φορτίου εκτέλεσε επιτυχώς όλες τις εργασίες χωρίς καμία απώλεια ή 
σφάλμα.  
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Σχήμα 6.31: Μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά και μέσος χρόνος εκτέλεσης όταν υπάρχουν περιορισμένοι 
υπολογιστικοί πόροι ενώ αρκετοί χρήστες υποβάλλουν ταυτόχρονα καταιγισμούς εργασιών 

 

 

6.11 Επεκτάσεις  
 
Το Mantis παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες ένος εργαλείου για το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία οπτικών δικτύων. Ωστόσο, μελλοντικά θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 
διάφορες επεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής προκειμένου να βελτιωθεί η 
συνολική λειτουργικότητα, ενισχύοντας παράλληλα το χαρακτήρα του Mantis ως μια 
πλατφόρμα συνεργασίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια διεπαφή γραμμής 
εντολών (CLI) για να μπορούν να αλληλεπιδρούν οι χρήστες με την εφαρμογή. Επίσης, μπορεί 
να γίνει προσθήκη επιπλέον οπτικών συσκευών σε συνδυασμό με νέα μοντέλα για την 
περιγραφή της ενεργειακής κατανάλωσης των οπτικών συσκευών. 

Η cloud application engine μπορεί να επεκταθεί ώστε να υποστηρίζει επιπλέον την πλατφόρμα 
Eucalyptus [89] παρέχοντας τη δυνατότητα για την εγκατάσταση του Mantis σε περισσότερες 
υποδομές. Επιπλέον, στο dispatcher μπορούν να υλοποιηθούν επιπλέον πολιτικές για τη 
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων που θα αξιοποιούν τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων 
προκειμένου να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των πόρων. Νέοι 
αλγόριθμοι κυρίως για ευέλικτα οπτικά δίκτυα μπορούν επίσης να ενσωματωθούν που 
περιλαμβάνουν αλγορίθμους για την κατανομή φάσματος, την αποκατάσταση σφαλμάτων 
(restoration), την ανασυγκρότηση του χρησιμοποιούμενου φάσματος (defragmentation) και το 
σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών δικτύων.  

Επιπλέον, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκτέλεση των υπολογιστικά απαιτητικών αλγορίθμων 
θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κατάλληλες τεχνικές για το διαχωρισμό της εκτέλεσης των 
αλγορίθμων σε μικρότερες επιμέρους εργασίες προκειμένου να μπορούν να εκτελούνται 
παράλληλα στους διαθέσιμους πόρους. Τέλος, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι κατάλληλες 
διεπαφές, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν οι αλγόριθμοι του Μantis για ζητήματα 
λειτουργίας από εργαλεία διαχείρισης οπτικών δικτύων.   
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6.12 Συμπεράσματα 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία των μελλοντικών οπτικών δικτύων, το οποίο επίσης υποστηρίζει τις παραδοσιακές 
τεχνολογίες υλοποίησης οπτικών δικτύων. Το Mantis είναι ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα 
εργαλεία για το σχεδιασμό και αξιολόγηση οπτικών δικτύων με ελαστική ανάθεση φάσματος 
(spectrum-flexible networks) που περιλαμβάνει καινοτόμους και αποτελεσματικούς 
αλγορίθμους για όλα τα βασικά ζητήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το εργαλείο έχει  τη 
δυνατότητα να λειτουργεί είτε ως κλασσική εφαρμογή (Desktop Application) είτε ως υπηρεσία 
(SaaS) αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των υποδομών Υπολογιστικού 
Νέφους. 

Οι χρήστες (ερευνητές, διαχειριστές δικτύων) μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για 
την εκτέλεση διαφόρων σενάριων αξιολόγησης για τις περιπτώσεις σχεδιασμού δικτύων που 
τους ενδιαφέρουν, αλλά και για υλοποιήσουν τους δικούς τους αλγόριθμους ώστε στη συνέχεια 
να τους συγκρίνουν με αυτούς που περιλαμβάνει η εφαρμογή. Ο τρόπος λειτουργίας του 
Mantis  εξασφαλίζει ένα κοινό και αξιόπιστο περιβάλλον συγκριτικής αξιολόγησης, όπου οι 
ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται δικτυακές τοπολογίες, περιγραφές 
απαιτήσεων κίνησης,  CAPEX/OPEX παραμέτρους για τις δικτυακές συσκευές καθώς 
αξιολογήσης των αποτελεσματών διαφορετικών αλγορίθμων υπό κοινές συνθήκες. Έτσι, το 
Mantis θα μπορούσε επίσης να εξελιχθεί ως μια πλατφόρμα συνεργασίας για ερευνητές στην 
περιοχή των οπτικών δικτύων διευκολύνοντας τη συγκρισιμότητα, την ποιότητα και την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται σε διάφορα ερευνητικά άρθρα και τα 
ερευνητικά προγράμματα.  

Οι δοκιμές αξιολόγησης επιβεβαιώνουν ότι η λειτουργία της εφαρμογής ως υπηρεσία, μέσω 
της αξιοποίησης επιπρόσθετων υπολογιστικών πόρων, μπορεί να προσφέρει υψηλότερο βαθμό 
παραλληλισμού μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για να εκτελεστούν οι 
διαθέσιμες εργασιές. Ακόμη, επιβεβαιώσαμε τη δυνατότητα του Mantis να αξιοποιεί διαφανώς 
υπολογιστικούς πόρους από πολλαπλούς παρόχους υπηρεσιών Νέφους, ένα πολύ σημαντικό 
χαρακτηριστικό λόγω της αύξησης των διαθέσιμων υπηρεσίων Υπολογιστικού Νέφους που 
παρέχουν υπολογιστικούς πόρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολιτικές χρέωσης. 
Τέλος οι δοκιμές αντοχής επιβεβαίωσαν την ποιότητα υλοποίησης του εργαλείου και τη 
δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς προβλήματα όταν το συνολικό φορτίο εργασιών που 
υποβάλεται από τους χρήστες είναι παρά πολύ υψηλό και υπάρχουν διαθέσιμοι περιορισμένοι 
υπολογιστικοί πόροι. 
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7. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάσαμε ένα σύνολο αλγορίθμων και μηχανισμών που 
σχετίζονται με την αποδοτική λειτουργία των δικτύων πλέγματος και Υπολογιστικών Νεφών. 
Συγκεκριμένα, μελετήσαμε το ζήτημα της υλοποίησης αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού 
στο ενδιάμεσο λογισμικό για δίκτυα πλέγματος gLite καθώς και μηχανισμών για την 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων τους. Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης διαπιστώσαμε 
διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού σε 
πραγματικά συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού και προτείναμε αντίστοιχες λύσεις. Επιπλέον, 
εξετάσαμε μια σειρά από αλγοριθμικά θέματα για τις σύγχρονες υποδομές Υπολογιστικού 
Νέφους και κέντρα δεδομένων. Προτείναμε και υλοποιήσαμε κατάλληλους μηχανισμούς, 
εργαλεία και εφαρμογές που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται καθώς 
και να αξιοποιούν τους πόρους που προσφέρουν οι συγκεκριμένες υποδομές.  

Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφουμε τα βήματα που ακολουθήσαμε, τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίσαμε καθώς και τις λύσεις που προτείναμε προκειμένου να μπορέσουμε να 
υλοποίησουμε και να αξιολογήσουμε ένα αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού, που είχε αρχικά 
μελετηθεί σε περιβάλλοντα προσομοίωσης, στο ενδιάμεσο λογισμικό gLite. Το πρώτο ζήτημα 
που αντιμετωπίσαμε είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχει το εδιάμεσο λογισμικό 
στους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού δεν είναι πάντα έγκυρες, γεγονός που επηρεάζει 
και την τελική απόδοση των αλγορίθμων. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 
αναπτύξαμε ένα εσωτερικό, στο χρονοπρογραμματιστή, μηχανισμό που έχει τη δυνατότητα να 
καταγράφει τις αποφάσεις του χρονοπρογραµµατιστή όσον αφορά ποιές εργασίες ανατέθηκαν 
σε ποιούς υπολογιστικούς πόρους λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε την υπηρεσία 
πληροφοριών του gLite. Επιπλέον, εξετάσαμε το ζήτημα του δίκαιου διαμοιρασμού της 
υπολογιστικής χωρητικότητας ενός πόρου στις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε αυτόν. Για το 
σκοπό αυτό, επεκτείναμε το ενδιάμεσο λογισμικό ώστε να περιλαμβάνει ένα νέο μηχανισμό 
που μέσω της τεχνολογίας εικονικοποίησης επιτρέπει τον ταυτόχρονο διαμοιρασμό της 
υπολογιστικής χωρητικότητας ενός κόμβου σε πολλές εργασίες. 

Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 εξετάσαμε το πρόβλημα της συνδυασμένης μεταφοράς 
πολλαπλών εικονικών μηχανών σε σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές. Πιο συγκεκριμένα, 
προτείναμε μια μεθοδολογία που στοχεύει στην καλύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων 
υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη στις αποφάσεις σχετικά με τη 
συνδυασμένη μεταφορά εικονικών μηχανών τις αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούνται από την 
επικοινωνία των εικονικών μηχανών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την 
προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων για την επιλογή των εικονικών μηχανών που θα 
μετακινηθούν, αναθέτοντας διαφορετικά βάρη σε κάθε ένα από τα κριτήρια ενδιαφέροντος. 
Επιπλέον, η μεθοδολογία επιλέγει τους υπολογιστικούς κόμβους όπου θα φιλοξενηθούν οι 
μετακινούμενες εικονικές μηχανές, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι 
μετακινήσεις επηρεάζουν τις λογικές (ή εικονικές) τοπολογίες που σχηματίζονται από την 
επικοινωνία των εικονικών μηχανών και αντιμετωπίζοντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως ένα 
πρόβλημα αναδιάρθρωσης λογικών τοπολογιών. Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε τη δυνατότητα της 
μεθοδολογίας να επιλύει, μέσω των κατάλληλων μετακινήσεων, ένα σημαντικό αριθμό 
προβλημάτων που οφείλονται σε ελλείψεις υπολογιστικών ή επικοινωνιακών πόρων  
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αριθμό των μετακινήσεων και την προκαλούμενη 
επιβάρυνση του δικτύου. 
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Στο Κεφάλαιο 4 εξετάστηκε το πρόβλημα της ανάλυσης δεδομένων επικοινωνίας μεταξύ 
εικονικών μηχανών οι οποίες φιλοξενούνται σε ένα κέντρο δεδομένων. Προτείναμε και 
αξιολογήσαμε, μέσω της ανάλυσης δεδομένων από ένα πραγματικό κέντρο δεδομένων, την 
εφαρμογή μιας εναλλακτικής μεθόδου σε σχέση με τις συνηθισμένες προσεγγίσεις για την 
ανάλυση των δεδομένων επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό εξετάσαμε την αξιοποίηση μετρικών 
και τεχνικών από την ανάλυση κοινωνικών δικτύων για τον προσδιορισμό σημαντικών 
εικονικών μηχανών, για παράδειγμα εικονικές μηχανές οι οποίες απαιτούν περισσότερο εύρος 
ζώνης σε σχέση με άλλες, καθώς και ομάδες εικονικών μηχανών που παρουσιάζουν παρόμοια 
συμπεριφoρά λειτουργίας. Συγκεκριμένα, προσδιορίσαμε μετρικές οι οποίες μας επιτρέπουν να 
αναλύσουμε αποτελεσματικά τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να εξάγουμε χρήσιμες και 
σημαντικές πληροφορίες που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τους μηχανισμούς 
διαχείρισης των πόρων ώστε να προκύψουν καλύτερες διαχειριστικές αποφάσεις για τον πολύ 
μεγάλο αριθμό των διαθέσιμων εικονικών μηχανών στις σύγχρονες  υπολογιστικές υποδομες.  

Στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 5 διερευνήσαμε τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες 
παρακολούθησης που συλλέγονται από τη λειτουργία μιας δημόσιας υποδομής Υπολογιστικού 
Νέφους, και ιδίως από την υπηρεσία Amazon Web Services, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
ένα «έξυπνο» τρόπο έτσι ώστε να εξάγουμε πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες στη συνέχεια 
μπορούν να αξιοποιηθούν από την πλευρά του τελικού χρήστη για την αποτελεσματικότερη 
χρήση και διαχείριση των διαθέσιμων εικονικών πόρων. Ασχοληθήκαμε με το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου ανοιχτού κώδικα, το ονομάζουμε SuMo,  στο 
όποιο έχουμε υλοποίησει τις απαραίτητες μεθόδους και λειτουργικότητα για τη συλλογή 
δεδομένων παρακολούθησης από την υπηρεσία AWS. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα 
ανάλυσης των δεδομένων παρακολούθησης, ενώ παρέχει επιπλέον υποδείξεις για πιθανές 
τροποποιήσεις που έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και τη μείωση 
του σχετικού κόστους. Πραγματοποιήσαμε ένα σύνολο πειραμάτων αξιολογώντας την 
απόδοση των υποδείξεων του εργαλείου ύστερα από την ανάλυση των δεδομένων 
παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν τα  οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του 
προτεινόμενου μηχανισμού σχετικά με τη βελτίωση της χρησιμοποίησης των εικονικών 
υπολογιστικών πόρων καθώς και τη σημαντική μείωση του σχετικού κόστους. Ακόμη, 
προέκυψαν μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι 
διαθέσιμες υπολογιστικές χωρητικότητες των εικονικών υπολογιστικών πόρων στη 
χρησιμοποίηση που επιτυγχάνουμε καθώς και πώς επηρεάζουν το τελικό κόστος μια σειρά από 
παραμέτροι που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των πόρων. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν οι σύγχονες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα 
ολοκληρωμένο εργαλείο, το Mantis, για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των μελλοντικών 
ευέλικτων (flex-grid) οπτικών δικτύων το οποίο επιπλέον υποστηρίζει τόσο οπτικά δίκτυα 
σταθερού πλέγματος όσο και πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης.  Το Mantis έχει την δυνατότητα 
να λειτουργεί είτε ως κλασσική εφαρμογή (Desktop Application) είτε ως υπηρεσία (Software 
as s Service).  Το εργαλείο παρέχει ένα αξιόπιστο περιβάλλον συγκριτικής αξιολόγησης, όπου 
οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται δικτυακές τοπολογίες, περιγραφές απαιτήσεων κίνησης, 
παραμέτρους για το κόστος αγοράς και λειτουργίας των δικτυακών συσκευών καθώς και να 
αξιολογούν τα αποτελέσματα διαφορετικών αλγορίθμων υπό κοινές συνθήκες. Όταν λειτουργεί 
ως υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί υπολογιστικούς πόρους από πολλαπλές υποδομές 
Υπολογιστικού Νέφους εξασφαλίζοντας κλιμάκωση σε σχέση με τον αριθμό των εργασιών που 
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εκτελούνται μέσω της ταυτόχρονης εκτέλεσης των διαθέσιμων εργασιών σε πολλαπλούς 
εικονικούς υπολογιστικούς πόρους. 

Από τα θέματα που μελετήθηκαν στη παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται φανερό πως 
υπάρχουν αρκετά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την αποτελεσματική διαχείριση των 
διαθέσιμων πόρων στις σύγχρονες υποδομές Υπολογιστικού Νέφους και τα κέντρα δεδομένων. 
Πέρα από το αρχικό κομμάτι της διατριβής που ήταν η υλοποίηση αλγορίθμων 
χρονοπρογραμματισμού σε πραγματικά συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού για δίκτυα 
πλέγματος,  παρουσιάσαμε επιπλέον μηχανισμούς και μεθοδολογίες για την αποτελεσματική 
διαχείριση των διάθεσιμων πόρων στις νέες υποδομες. Πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα της 
αποτελεσματικής μεταφοράς εικοινικών μηχανών θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω  
μέσω της ανάλυσης επιπλέον μοντέλων επικοινωνίας καθώς και πολιτικών μεταφοράς με βάση 
την προτεινόμενη μεθοδολογία. Επιπλέον, για το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της ανάλυσης των 
δεδομένων επικοινωνίας από διάφορες υπολογιστικές υποδομές για την εξαγωγή σημαντικών 
πληροφοριών και συμπερασμάτων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επιπλέον μετρικές 
κεντρικότητας καθώς και άλλες τεχνικές που έχουν προταθεί στα πλαίσια της ανάλυσης 
κοινωνικών δικτύων. Όσον αφορά το ζήτημα της παρακολούθησης, ανάλυσης και 
βελτιστοποίησης υποδομών Υπολογιστικού Νέφους το εργαλείο SuMo θα μπορούσε να 
επεκταθεί περαιτέρω προκειμένου να αποτελέσει ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο που θα 
υποστηρίζει πλήρως περισσότερες πλατφόρμες Νέφους καθώς και νέους μηχανισμούς για την 
πρόβλεψη της απόδοσης και παροχή υποδείξεων για την αξιοποίηση των κατάλληλων πόρων 
από πολλαπλούς παρόχους υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους. Τέλος, το εργαλείο Mantis θα 
ήταν χρήσιμο να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους αλγορίθμους, μοντέλα 
ενεργειακής κατανάλωσης για τις διάφορες δικτυακές συσκευές, διεπαφές με εργαλεία 
διαχείρισης οπτικών δικτύων. Επιπλέον, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκτέλεση των 
υπολογιστικά απαιτητικών αλγορίθμων θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κατάλληλες τεχνικές 
διαχωρισμού της εκτέλεσης σε επιμέρους εργασίες προκειμένου να μπορούν να εκτελούνται 
παράλληλα στους διαθέσιμους πόρους των υποδομών Υπολογιστικού Νέφους. 
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