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Περίληψη  
 
Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας ήταν η βελτίωση ενός ολοκληρωµένου 

γραφικού περιβάλλοντος που θα χρησιµοποιείτε σαν εφαρµογή χρήστη για 

αποστολή εργασιών σε πολυπλέγµατα.  

Έγινε αναφορά σε µια ερευνητική εφαρµογή, την GRIA, που αναπτύχθηκε για 

επαγγελµατική χρήση και πιο συγκεκριµένα για το web service της. 

Εντοπίστηκαν σηµεία που θα µπορούσαν να βελτιωθούν για την ευκολότερη και 

ταχύτερη χρήση του δικτυακού τόπου και δηµιουργήθηκαν παράλληλες 

ιστοσελίδες που εξυπηρετούν την αυτόµατη δροµολόγηση και αποστολή 

εργασιών προς πολυπλέγµατα. 

Για την δηµιουργία και την εξέλιξη αυτών των παραπάνω ιστοσελίδων 

χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογίες Java, JSP, Applet και της βάσης δεδοµένων 

MySQL. 

Η εργασία αυτή κάνει τον ήδη εύχρηστο δικτυακό τόπο της GRIA client ταχύτερο 

και ευκολότερο στην χρήση του. 
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εντολών, XML, γλώσσα προγραµµατισµού, JAVA, JRE, Applet, JSP, Tomcat, 

MySQL, στατιστικά, αυτόµατη δροµολόγηση, φόρτος εργασίας 
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Abstract  
 
The aim of this thesis is the improvement of a graphic environment, meant to be 

used for submitting work under grid technology. A research application, GRIA, is 

examined which was developed for professional use and more specifically for its 

web service.  

Points that could be improved were located for an easier and automatic run and 

forwarding of those works towards grid technology.  

For the creation and the evolution of the above sites, the technology of Java, JSP, 

Applet and MySQL data base were used. 

This thesis makes the easy-to-use Internet site of GRIA client web service even 

faster and easier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 
 
GRID, GRIA, application interface, client, command line, XML, JAVA, JRE, 

Applet, JSP, Tomcat, MySQL, statistics, automatic scheduling, workload 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός αυτοµατοποιηµένου, 

ταχύτερου και ευκολότερου τρόπου αποστολής εργασιών σε πολυπλέγµατα έτσι 

ώστε να γίνουν προσιτές οι τεχνολογίες  πολυπλέγµατος και σε ποιο απλούς 

χρήστες υπολογιστών. 

Αναλυτικότερα έγινε αναφορά στις τεχνολογίες πολυπλέγµατος και πιο 

συγκεκριµένα στο ερευνητικό πρόγραµµα GRIA που εξετάζει τις επαγγελµατικές 

χρήσεις του πολυπλέγµατος. Στην δικτυακή έκδοση του συγκεκριµένου 

προγράµµατος προστέθηκε ένα κοµµάτι που αυτοµατοποιεί κάποιες διαδικασίες 

που ήταν υποχρεωµένος ο χρήστης να ολοκληρώσει, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

τυχών λάθη και καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση του. Για την αποπεράτωση του 

επίµαχου κοµµατιού γνωστό και ως 3rd party broker χρησιµοποιήθηκαν 

τεχνολογίες όπως, java για γλώσσα προγραµµατισµού , jsp για την δηµιουργία 

δυναµικών ιστοσελίδων, MySQL για βάση δεδοµένων και όλα αυτά ήταν σε έναν 

υπολογιστή που είχε έναν εξυπηρετητή Tomcat.  

Επίσης χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα προγράµµατα για την χρήση αυτών των 

τεχνολογιών. Το πρόγραµµα IntelliJ της IDEA για τον προγραµµατισµό σε java 

και Dreamweaver της MACROMEDIA για την δηµιουργία των δυναµικών 

σελίδων. 
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Πρόλογος 

 

Το πολύπλεγµα είναι ένα είδος κατανεµηµένης χρήσης υπολογιστών που 

περιλαµβάνει την κοινή χρήση υπολογιστή, εφαρµογής, δεδοµένων, χώρο 

αποθήκευσης και πόρων δικτύου µε ασφαλή, οµοιόµορφο αξιόπιστο και 

συντονισµένο τρόπο ανάµεσα σε δυναµικά και γεωγραφικά διασκορπισµένους 

οργανισµούς. Ο σκοπός των πολυπλεγµάτων είναι η γρηγορότερη αποπεράτωση 

κάθε είδους υπολογισµών µε αποτέλεσµα την άµεση εφαρµογή τους σε εταιρίες 

και υπηρεσίες που έχουν ανάγκη την ταχύτητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και 

ποιότητα και όχι τα υπολογιστικά µέσα.  

 

 

Η αρχή της αποµακρυσµένης επεξεργασίας 

 

Η ιδέα της χρησιµοποίησης αδέσµευτων πόρων γεννήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ’70 όταν οι υπολογιστές συνδέθηκαν σε δίκτυα για πρώτη φόρα. 

Έτσι έγιναν πειραµατικά προγράµµατα όπως το Creeper-Reaper που είναι 

προγονός του ARPAnet και αργότερα του Internet. 

 

Πιο συγκεκριµένα η γνωστή εταιρία Xerox το ’73 εγκατέστησε το πρώτο δίκτυο 

Ethernet και δροµολογήθηκε η πρώτη προσπάθεια για κατανεµηµένη 

υπολογιστική εφαρµογή. Οι επιστήµονες John F. Shoch και Jon A. Hupp 

δηµιούργησαν ένα «σκουλήκι» (worm) το οποίο έτρεχε σε κάθε µηχάνηµα του 

δικτύου και χρησιµοποιούσε τους αδέσµευτους πόρους για ωφελίµους σκοπούς. 

 

Αργότερα ο Richard Crandall, επιστήµονας της Apple έβαζε αδρανείς 

δικτυωµένους υπολογιστές να εργάζονται µε σκοπό να κάνουν υπολογισµούς και 

να συνδυάζουν τα αποτελέσµατα µε άλλους υπολογιστές στο δίκτυο. 

 

Έτσι έγιναν τα πρώτα βήµατα της κατανεµηµένης επεξεργασίας. 
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Σηµαντικότητα του GRID 

 

Οι εταιρίες για να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναπτυχθούν εξαρτώνται 

από υπερβολικά υψηλές επεξεργαστικές δυνατότητες. Για να ικανοποιηθεί όµως η 

απαίτηση τους από επεξεργαστική ισχύ πρέπει ρισκάρουν µια επένδυση µεγάλου 

χρηµατικού ποσού σε µηχανήµατα και προσωπικό το οποίο πολλές εταιρίες 

αποφεύγουν να κάνουν. Έπειτα η συνεχείς ανάπτυξη των υπολογιστικών υλικών 

απαρχαιώνεται σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µε συνέπεια όποια αγορά και αν 

γίνει µετά από καιρό θεωρείτε ξεπερασµένη. Λύση για το πρόβληµα είναι τα 

πολυπλέγµατα τα οποία δεν βρίσκονται στον χώρο της κάθε εταιρίας και έτσι δεν 

χρειάζεται να τα αγοράσουν, να τα συντηρούν και να τα αναβαθµίζουν αφού κατά 

κάποιο τρόπο θα τα νοικιάζουν. 

 

 

Τα πρώτα βήµατα του GRID 

 

Μετά το ’90 όπου και το παγκόσµιο δίκτυο (internet) ωρίµασε δηµιουργήθηκαν 

προγράµµατα για την επίτευξη ενός σκοπού. Το κυριότερο και το πιο 

διαδεδοµένο ακόµα και σήµερα είναι το SETI@home (Search for Extra 

Terrestrial Intelligence) το οποίο ξεκίνησε το ’99 και από τότε χρησιµοποιεί 4,5 

εκατοµµύρια προσωπικούς υπολογιστές περίπου σήµερα για να επεξεργάζεται 

σήµατα τα οποία τα λαµβάνουν κεραίες από το διάστηµα µε σκοπό να βρουν 

κάποιο σήµα το οποίο να προέρχεται από νοήµον ζωή εκτός της γης. Αυτό το 

πρόγραµµα σηµείωσε και µια άλλη πρωτοπορία, αφού εκατοµµύρια άνθρωποι 

εγκατέστησαν το πρόγραµµα στους υπολογιστές τους για την επίτευξη ενός 

σκοπού, ο εθελοντισµός ήταν τεράστιος. 

 

Ένα δεύτερο που αξίζει να σηµειωθεί είναι το λεγόµενο το dnet γνωστό και ως 

distributed.net, το οποίο χρησιµοποιούσε χιλιάδες υπολογιστές για να σπάσουν 

κρυπτογραφηµένους κωδικούς. 
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Στόχος του GRID 

 

Με την έννοια Grid computing εννοούµε ένα υπολογιστικό πρότυπο το οποίο 

µπορεί να παροµοιαστεί µε ένα πολύπλεγµα ηλεκτρικής ισχύος. Με την διαφορά 

ότι παράγει επεξεργαστική ισχύ και όχι ηλεκτρική και µπορεί να την διαθέσει σε 

όποιον του ζητηθεί. Σήµερα µέσω internet µέρος του πολυπλέγµατος µπορεί να 

γίνει κάθε υπολογιστής συνδεδεµένος στο διαδίκτυο και να διατεθεί η 

επεξεργαστική του ισχύς σε όλο τον κόσµο. 

 

 

Τα οφέλη του GRID 

 

Στην ουσία το grid computing πρόκειται για έναν παγκόσµιο καταµερισµό 

εργασίας. Όταν για να ολοκληρωθεί µια ιατρική έρευνα από έναν µόνο 

υπολογιστή, απαιτούνται εκατοντάδες χρόνια µαθηµατικών υπολογισµών, είναι 

φυσικό επακόλουθο πως η τεχνολογία θα πρέπει να δώσει κάποια άλλη λύση. 

Εκεί λοιπόν που ένας υπολογιστής θα έπρεπε να πραγµατοποιήσει εκατοµµύρια 

µαθηµατικούς υπολογισµούς, είναι πολύ πιο εύκολο και λιγότερο χρονοβόρο για 

εκατοµµύρια υπολογιστές να πραγµατοποιήσουν µόνο έναν υπολογισµό. Η 

λογική του grid computing στηρίζεται στις αρχές των συνδέσεων peer-to-peer. Τα 

system resources ενός µεγάλου αριθµού υπολογιστών, ελέγχονται από έναν 

κεντρικό υπολογιστή και εργάζονται παράλληλα δηµιουργώντας κατά συνέπεια 

έναν υπέρ-υπολογιστή. Το ένα χέρι νίβει το άλλο 

 

Με την εποχή όπου "640 KB είναι όλη η µνήµη που θα χρειαστεί ποτέ µια 

εφαρµογή " (Μπιλ Γκέιτς 1981) να έχει περάσει ανεπιστρεπτί και τις έρευνες για 

το καλό της ανθρωπότητας (έρευνες κατά του ιού AIDS και του καρκίνου) να 

απαιτούν την επεξεργασία τεράστιων ποσοτήτων δεδοµένων, η εφαρµογή του 

grid computing ίσως να αποτελεί τη µοναδική λύση. Σύµφωνοι, µπορεί "ο δικός 

µου υπολογιστής Celeron µε 128 MB µνήµης" όντως να µην κάνει τη µεγάλη 

διαφορά σε µια πολύπλοκη έρευνα, αλλά σίγουρα 1 εκατοµµύριο τέτοιοι 

"φτωχοί" υπολογιστές θα βοηθήσουν πολύ. Αυτό είναι το πνεύµα του grid 

computing σε τελική ανάλυση. 
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Το GRID σήµερα 

 

Πολλές εταιρίες αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα της σηµερινής δοµής του Grid, 

γιατί αν και σε ερευνητικό επίπεδο το Grid προσφέρει αποδοτικά οφέλη στους 

χρήστες του, χωρίς να περιορίζονται σε ένα σύστηµα που θα χρειάζεται συνεχώς 

αναβαθµίσεις. 

 

Τα βασικά προβλήµατα των εταιριών είναι θέµατα ασφάλειας, διαβάθµισης και 

ουσίας ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών. Η λύση που χρειάζονται, οι 

συνδυασµένες συσκευές, που αποτελούν το πολύπλεγµα σε ένα επαγγελµατικό 

Grid είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του GGF (Global Grid Forum). 

Χρησιµοποιώντας τα πρότυπα αυτά, οι συνδυασµένες συσκευές τους επιτρέπουν 

να κινηθούν σύµφωνα µε την συµβατότητα µε τις υπάρχουσες νέες τεχνολογίες 

Grid, αλλά και να υιοθετήσουν καινούριες καθώς αυτές εξελίσσονται, 

προσφέροντας νέα πλεονεκτήµατα και ευκολίες. 

 

Χρησιµοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των µηχανηµάτων της µια εταιρία 

µπορεί να αποφύγει περιττά έξοδα. Αυτό επιτυγχάνετε µε την χρήση 

περισσευούµενων πόρων κάθε υπολογιστή της όταν βρίσκετε σε άεργη 

κατάσταση στο δίκτυο της εταιρίας. Αυτή η περισσευούµενη ισχύς µπορεί να 

διανεµηθεί στις ανάγκες της εταιρίας ακόµη και αν βρίσκετε σε γεωγραφικά 

αποµακρυσµένες περιοχές µέσω του διαδικτύου. Το πιο γνωστό στοιχείο που θα 

µπορούσε να εκµεταλλευτεί είναι από τους επιτραπέζιους υπολογιστές που 

χρησιµοποιούν µόνο το 10% της επεξεργαστικής του ισχύς. Ακόµα παραπέρα θα 

µπορούσε µε τις απαραίτητες εφαρµογές αυτή η περισσευούµενη επεξεργαστική 

ισχύς να διανεµηθεί και σε άλλες εταιρίες και να λειτουργήσει σαν έσοδο για την 

κάθε εταιρία που δίνει επεξεργαστική ισχύ. 
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Τι προσφέρει το Grid 

 

Το κυριότερο που προσφέρει το Grid είναι η ταχύτητα των αποτελεσµάτων. Το 

πλεόνασµα επεξεργαστικής ισχύος που προκύπτει από µια Grid πλατφόρµα 

µπορεί να βοηθήσει έναν οργανισµό για την ταχύτερη εύρεση αποτελεσµάτων 

επιταχύνοντας έτσι τις έρευνες, όπως για παράδειγµα ιατρικές έρευνες που είναι 

ζωτικής σηµασίας. 

 

Το χαµηλό κόστος υπολογισµού είναι ακόµα ένα προτέρηµα του Grid. ∆ίνει λύση 

σε εταιρίες που έχουν ανάγκη από επεξεργαστική ισχύ χωρίς να χρειαστεί να 

επενδύσουν µεγάλα χρηµατικά ποσά σε υλικό (hardware), απλά αγοράζοντας 

επεξεργαστική ισχύ από άλλες εταιρίες που διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισµό και 

διανείµουν ισχύ. 

 

Συνεπεία των παραπάνω είναι και ο προσανατολισµός των εταιριών για καλύτερα 

αποτελέσµατα αφού πλέον η ταχύτητα και το κόστος δεν είναι τόσο σηµαντικός 

παράγοντας. Πλέον οι εταιρίες αναθεωρούν τις ανάγκες τους και αναζητούν 

καλύτερα και ποιοτικότερα αποτελέσµατα. 

 

Επαγγελµατικές υλοποιήσεις του GRID 

 

Αναµφίβολα οι τοµείς που έχει ζήτηση το Grid είναι επαγγελµατικοί και 

ερευνητικοί που έχουν τεράστιες ανάγκες από υπολογιστικές δυνατότητες. 

Σκεπτόµενοι τις ανάγκες αυτών θα προσεγγίζουµε αυτήν την εργασία. 

Βασισµένοι στους πόρους µιας εταιρίας όπου είναι οι άεργοι προσωπικοί 

υπολογιστές που λειτουργούν πάντα πολύ κάτω από τις δυνατότητές τους και 

στην παρουσία ενός cluster που µπορεί ενδεχοµένως να υπάρχει συµβάλουν στην 

δηµιουργία ενός εσωτερικού Grid, που θα παράγει επεξεργαστική ισχύ για την 

εταιρία ή το ίδρυµα ή ακόµα να είναι ένα µέσο εσόδων προς την εταιρία αν 

χρησιµοποιείτε από άλλους. Με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιεί τις ανάγκες της 

µια εταιρία και ακόµα και ανάγκες άλλων εταιριών, µε τρόπο γρήγορο και 

ασφαλή. 

 



 17

Ήδη υπάρχουν αρκετές υλοποιήσεις για αποθήκευση δεδοµένων που δίνουν 

πρόσβαση σε χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά όποτε και από όπου θέλει ο 

καθένας γρήγορα και µε ασφάλεια. 

 

 

Προϋποθέσεις για ένα Grid 

 

Για να λειτουργήσει αποδοτικά ένα Grid σε µια εταιρία που το χρησιµοποιεί για 

ωφέλιµους δικούς της σκοπούς ή για παροχή υπολογιστικής ισχύς σε άλλες 

εταιρίες πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις.  

 

Το κυριότερο που πρέπει να έχει ακολουθήσει είναι τα πρότυπα του GGF (Global 

Grid Forum) που έχει αναλάβει την εποπτεία όλων των ερευνητικών 

προγραµµάτων. Αυτά τα πρότυπα είναι σηµαντικότατα για την επέκταση του 

εκάστοτε Grid και την συνεργασία του µε άλλα. Με αυτόν τον τρόπο είναι 

εύκολο να πραγµατοποιηθούν εξελίξεις τα επόµενα χρόνια πάνω στα 

πολυπλέγµατα και την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών για µεγιστοποίηση 

υπολογιστικών δυνατοτήτων. Παράλληλα µέσω διαφόρων άλλων διαδικασιών, 

αφού πρόκειται για εταιρίες, δίνει δυνατότητες διαχείρισης σε υπευθύνους 

υπαλλήλους εταιριών για χρέωση πελατών και προσθήκη εξωτερικών 

πολυπλεγµάτων. Τα παραπάνω πρέπει φυσικά να γίνονται αποτελεσµατικά, 

ηλεκτρονικά και µε απόλυτη ασφάλεια για να αποφευχθούν επιθέσεις από 

εξωτερικούς χρήστες ή κερδοσκόπους. Συνέπεια για την αποφυγή ανεπιθύµητων 

επιθέσεων είναι η ανάπτυξη του τοµέα τη ασφάλειας. Σε ευαίσθητα συστήµατα 

σαν τα πολυπλέγµατα που κινούνται σηµαντικά δεδοµένα, οι ανταγωνιστικές 

εταιρίες πρέπει να είναι ασφαλή τα δεδοµένα τους και οι εφαρµογές τους. Αυτό 

επιτυγχάνετε µέσω κάποιων µηχανισµών και την ταυτοποίηση των χρηστών που 

εξουσιοδοτεί ορισµένους συγκεκριµένους χρήστες ενώ παράλληλα να αποκλείει 

στους υπόλοιπους την πρόσβαση στις υπολογιστικές υπηρεσίες. Παράλληλα 

στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες υπάρχει το απόρρητο µεταξύ τους και 

απόλυτος διαµοιρασµός των δεδοµένων τους. Σε αντίθετη περίπτωση 

αµφισβητείται η τεχνολογία και οι υπηρεσίες του πολυπλέγµατος που παρέχονται 

και τελικά θα απορριφθεί από τον επαγγελµατικό χώρο. 
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Επίσης τεράστια σηµασία έχει η χρηστικότητα της εφαρµογής. Σε κάθε εταιρία το 

προσωπικό που απασχολείτε µε την εφαρµογή του πολυπλέγµατος θέλει µια 

εφαρµογή η οποία να µην χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών πέρα από 

τις βασικές. Έτσι η εφαρµογή πρέπει να είναι σταθερή, δηλαδή χωρίς πολλά 

προβλήµατα που να χρειάζεται κάποιος ειδικός για την αποκατάσταση της κάθε 

φορά που δηµιουργείτε κάποια βλάβη. Παράλληλα η εφαρµογή να µην έχει 

υπολογιστικές απαιτήσεις και έχει γνωστό και εύχρηστο περιβάλλον. Παραπέρα 

οι συνηθισµένες κινήσεις που γίνονται για την εκτέλεση µιας εργασίας να είναι 

απλοποιηµένες και όσο το δυνατών λιγότερο χρονοβόρες. ∆ηλαδή να υπάρχει 

κάποιος µηχανισµός που να υπολογίζει τις ανάγκες της κάθε διεργασίας  και να 

προτείνει λύσεις. 

 

 

Εισαγωγή στο GRIA  

 

Το GRIA (Grid Resources for Industrial Applications) δηλαδή Πόροι 

Πολυπλέγµατος για Βιοµηχανικές Εφαρµογές, είναι µια ερευνητική µελέτη για 

χρήση πολυπλεγµάτων σε εµπορικές και βιοµηχανικές εφαρµογές. Αυτό που 

ξεχωρίζει το GRIA από τις υπόλοιπες µελέτες πάνω σε πολυπλέγµατα είναι το ότι 

προορίζετε για επαγγελµατική χρήση µε συνέπεια την απλοποίηση της χρήσης 

του προγράµµατος και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να έχει. 

 

Βασικός στόχος είναι η µερική αυτοµατοποίηση του web service GRIA έτσι ώστε 

να γίνονται ταχύτερα ευκολότερα και πιο αποδοτικά οι δουλειές που θα 

αποστέλλονται σε πολυπλέγµατα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται κάποιες 

κινήσεις και κάποιοι υπολογισµοί που ήταν ο χρήστης αναγκασµένος να κάνει µε 

αποτέλεσµα να επιτυγχάνετε η απλοποίηση και επιταχύνετε η διαδικασία 

αποπεράτωσης µιας δουλειάς από την αρχή µέχρι το τέλος της. 
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Επαγγελµατική χρήση του GRIA  

 

Οι βασικοί χρήστες του προγράµµατος είναι επαγγελµατίες που επιθυµούν 

ταχύτητα, ευχρηστία, αποδοτικότητα και ασφάλεια. Αυτοί επιθυµούν να 

αγοράζουν υπολογιστικούς πόρους ενώ σε άλλες περιπτώσεις να τους πουλάνε. 

Αυτοί οι πόροι µπορεί να είναι πολυπλέγµατα γενικού σκοπού όπως ένα απλό 

cluster (συστοιχία υπολογιστών) ή οποιοδήποτε άλλο σύστηµα παροχής 

υπολογιστικής ισχύος. Είναι πολύ κοινό παράδειγµα εταιρίες να χρησιµοποιούν 

καθηµερινά εφαρµογές µε ανάγκες υψηλής υπολογιστικής ισχύς και να τις 

ικανοποιούν µε κάποιο είδος cluster το οποίο σε φορές περίσσειας ισχύος να 

πωλείται η υπολογιστική ισχύ του σε εξωτερικούς πελάτες σαν υπηρεσία. 

 

Οι φάσεις που περνάει το GRIA σε κάθε χρήση του από κάποιον πελάτη είναι ως 

εξής : 

Αρχικά ο χρήστης ελέγχει και υπολογίζει το µέγεθος και το φόρτος εργασίας 

(workload) της δουλειάς που επιθυµεί να εκτελεστεί, έπειτα ελέγχει και 

τακτοποιεί τους διαθέσιµους πόρους που είναι κατάλληλοι για την συγκεκριµένη 

δουλειά, διαπραγµατεύεται και εξασφαλίζει τους πόρους που επιλέγει για χρήση. 

Τέλος εκτελεί την υπηρεσία και παίρνει τα αποτελέσµατα. 

 

Όταν ένας πελάτης ελέγχει τους διαθέσιµους πόρους και διαπραγµατεύεται, δεν 

τους δεσµεύει εκείνη την στιγµή και αυτό είναι ένα σηµαντικό προτέρηµα της 

σχεδίασης του συστήµατος. Τα GRIA συστήµατα δεν εκτελούνται στα ίδια τα 

clusters γιατί χρειάζονται απλά να έχουν κάποιες πληροφορίες για τους πόρους 

για να µπορούν να διαπραγµατεύονται και να πραγµατοποιούν συµφωνίες. Οι 

πληροφορίες που χρειάζονται τα συστήµατα είναι η τιµή και η υπηρεσία που 

διατίθεται από τον κάθε πόρο. 

 

Περιπτώσεις του GRIA είναι σε δύο εταιρίες που το χρησιµοποιούν για 

διαφορετικά είδη αποτελεσµάτων. Η CESI χρησιµοποιεί εφαρµογές δοµικής 

ανάλυσης σε ενεργειακές µελέτες, ενώ η KINO χρησιµοποιεί εφαρµογές για 

κινηµατογραφικές παραγωγές και λείανση (rendering) εικόνων. Και οι δυο 
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εταιρίες είναι πελάτες της Dolphin που είναι παροχέας υψηλού επιπέδου 

υπολογιστικού υλικού που εξυπηρετεί τις παραπάνω εταιρίες. 

 

Περιπτώσεις όπως η προηγούµενη γεννάει την ανάγκη για ασφαλή και 

κρυπτογραφηµένη µεταφορά αρχείων και πιστοποίηση και έλεγχος της των 

εµπλεκοµένων. 

 

 

Ποιότητα των Υπηρεσιών (QoS) 

 

Όταν αποστέλλετε µια εργασία µε το GRIA ορίζονται και οι απαιτήσεις του 

πελάτη, όπως ο χρόνος εκτέλεσης, η τιµή που είναι διατεθειµένος να πληρώσει 

και η ποιότητα του αποτελέσµατος που επιθυµεί. Αυτές οι απαιτήσεις ορίζουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών του συστήµατος. Έπειτα το σύστηµα λαµβάνοντας υπ’ 

όψη τις απαιτήσεις του πελάτη και τους διαθέσιµους πόρους διαπραγµατεύεται µε 

τον πελάτη έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα αποδεκτό QoS. 

 

Για να επιτευχθεί µια τέτοια συµφωνία είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ο 

συνολικός χρόνος εκτέλεσης της εργασίας σε κάθε πόρο και η χωρητικότητα από 

την πλευρά του παροχέα. Ο υπολογισµός του φόρτου εργασίας (workload) γίνετε 

από την µεριά του πελάτη και δηλώνετε στο σύστηµα µαζί µε το µέγεθος της 

δουλειάς. Αυτό όµως µπορεί να απλοποιηθεί µε µια εφαρµογή που ο πελάτης 

απλά θα πρέπει να δηλώνει την τοποθεσία της δουλειάς του στον υπολογιστή του 

και οι υπολογισµοί να γίνονται αυτόµατα και στην συνέχεια αποστέλλονται στο 

σύστηµα. Έτσι οι απαραίτητοι αυτοί υπολογισµοί θα γίνονται ταχύτερα και 

αποδοτικότερα χωρίς λάθη. Αργότερα κατά την διαπραγµάτευση του πελάτη και 

του παροχέα θα µπορούσαν να απλοποιηθούν κάποιες δηµοφιλής επιλογές των 

πελατών όπως η φθηνότερη και η ταχύτερη αποπεράτωση µιας εργασίας. 

 

Στην πρώτη περίπτωση της φθηνότερης επιλογής έχει δηµιουργηθεί ένας έλεγχος 

κατά την διαπραγµάτευση για να επιστρέφεται µόνο το αποτέλεσµα µε την 

χαµηλότερη τιµή. 
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Πιο πολύπλοκο είναι κατά την επιλογή της ταχύτερης αποπεράτωσης. Εκεί πρέπει 

να ληφθούν υπ’ όψη οι υπολογιστικές δυνατότητες του κάθε πόρου και 

αποστέλλεται  ανάλογος φόρτος εργασίας σε κάθε πόρο. 

 

 

Το τρέχων GRIA  

 

Εξετάζοντας τις ανάγκες σε ένα επαγγελµατικό Grid µε εµπορικό σκοπό 

προκύπτουν ανάγκες για την υλοποίηση του και η σηµερινή µορφή του που είναι 

χωρισµένο σε δύο επίπεδα, τον παροχέα και τον χρήστη. Ο παροχέας είναι κάθε 

οργανισµός που προσφέρει υπολογιστική ισχύ υψηλού επιπέδου για απαιτητικές 

εφαρµογές όπως προέχουµε πει. Οι χρήστες είναι οι πελάτες των παροχέων όπως 

οι εταιρίες που χρησιµοποιούν τις απαιτητικές εφαρµογές για εµπορικούς 

σκοπούς όπως δοµικές µελέτες και εξοµάλυνση εικόνων. Είναι σαφώς ότι η 

επικοινωνία των δύο µερών του GRIA, του χρήστη, πελάτη (client), και του 

παροχέα (service provider, supplier) πρέπει να γίνεται µε καθορισµένο τρόπο, που 

ορίζει το GGF, που περιλαµβάνει ασφάλεια, αξιοπιστία και λειτουργικότητα. 

Εµείς όµως θα ασχοληθούµε µε το µέρος του πελάτη και θα προσπαθήσουµε να 

γίνει ακόµα πιο λειτουργικό και ταχύτερο από το ήδη υπάρχων. 

 

 

Επιλέγοντας την Java  

 

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη των δύο εφαρµογών έγιναν µε την γλώσσα 

προγραµµατισµού την Java. Η επιλογή της ήταν καθαρά λόγω των 

πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει σε διαδικτυακές εφαρµογές. Η Sun που είναι η 

κατασκευάστρια εταιρία της Java έχει παρουσιάσει αυτήν την γλώσσα 

προγραµµατισµού σαν απλή, αντικειµενοστραφή, κατανεµηµένη, ερµηνευόµενη, 

εύρωστη, ασφαλής, αρχιτεκτονικά ουδέτερη, µεταµορφοµένη, υψηλής  απόδοσης, 

πολυνηµατική και ασφαλής γλώσσα. Η Java παρέχει ασφάλεια των εφαρµογών 

της και έχει δυνατότητες προστασίας του απορρήτου που εκµεταλλεύονται 

πλήρως από το GRIA. 
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Από την γέννηση της η Java δηµιουργήθηκε για διαδικτυακές εφαρµογές και αυτό 

της δίνει εντυπωσιακό προβάδισµα απέναντι στις άλλες γλώσσες που η χρήση 

τους πάνω σε δίκτυα δεν γίνετε µε τόσο απλό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Ειδικά 

όταν δηµιουργείτε µια επαγγελµατική εφαρµογή µε τις απαιτήσεις του GRIA 

είναι αναγκαία η χρήση της. Επίσης ο προγραµµατισµός τριών επιπέδων επιτρέπει 

στην κάθε εφαρµογή να ελίσσεται  και να µπορεί πολύ εύκολα να 

µετασχηµατίζονται σε web services που είναι πολύ εύχρηστα απλά και ταχύτατα 

και αναγκαία σήµερα στις περισσότερες εταιρίες. 

 

Επίσης πολύ βασικό προτέρηµα της Java είναι η πολυνηµατικότητα της που 

εκµεταλλεύεται από το GRIA αυτή της η ιδιότητα. Με αυτόν τον τρόπο και τα 

web services µπορεί να εκτελείτε το GRIA σε έναν υπολογιστή και πολλοί 

χρήστες µέσω δικτύου να εκµεταλλεύονται την εφαρµογή αυτή. 

 

Απλουστεύεται ακόµα περισσότερο η Java αφού µπορεί κάθε χρήστης της να 

χρησιµοποιεί έτοιµες ρουτίνες, βιβλιοθήκες (libraries) που είναι δηµιουργηµένες 

ήδη και να προστίθενται σε αυτές καινούριες τεχνολογίες και εξελίξεις που είναι 

σηµαντικά για Grid εφαρµογές αφού είναι ακόµα σε ανάπτυξη µε σκοπό την 

βελτιστοποίηση του. 

 

Το σηµαντικότερο προτέρηµα της Java είναι ότι είναι platform independent, 

δηλαδή κάθε εφαρµογή σε Java εκτελείτε σε κάθε υπολογιστή ανεξαρτήτου 

λειτουργικού συστήµατος που είναι εγκατεστηµένο αρκεί να υπάρχει το JRE 

(Java Realtime Enviroment) που περιέχει τον JVM (Java Virtual Machine) και τις 

βασικές βιβλιοθήκες τις Java. Συνεπώς κάθε εταιρία που θα εγκαταστήσει την 

εφαρµογή δεν χρειάζεται να αλλάξει το λειτουργικό της σύστηµα αφού η 

εφαρµογή GRIA θα εκτελείτε στο περιβάλλον της Java. 
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Παροχέας (Supplier) 

 

Έχει δηµιουργηθεί µια εφαρµογή που εκµεταλλεύεται τους πόρους ενός 

υπολογιστικού συστήµατος για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν υψηλή 

υπολογιστική ισχύ. Ο παροχέας όπως και όλη η εφαρµογή GRIA είναι γραµµένη 

σε Java και µπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, ο παρόν 

παροχέας εκτελείτε σε Linux χωρίς αυτό να περιορίζει την εφαρµογή αλλά το 

συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα εκτός του ότι είναι δωρεάν και 

χρησιµοποιείτε ευρέως από την ερευνητική κοινότητα και µπορεί ένας έµπειρος 

χρήστης να το παραµετροποιείσει ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε εφαρµογής. 

Η τρέχουσα έκδοση της GRIA είναι η δεύτερη πολύ βελτιωµένη σε σχέση µε την 

πρώτη ενώ αναµένετε και η τρίτη έκδοση της. 

 

Αυτή η εφαρµογή έχει δυνατότητες διαχείρισης φόρτου εργασίας καθώς και 

οικονοµικών συναλλαγών, που προς το παρών εκτελούνται εικονικά αφού οι 

υπηρεσίες είναι δωρεάν. Οι επικοινωνία αυτή γίνετε µέσω του πρωτοκόλλου 

SOAP (Simple Object Access Protocol) 

 

Επειδή η εφαρµογή είναι ακόµα σε εξέλιξη οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται 

είναι ακόµα ελάχιστες. Αρχικά δηµιουργήθηκε µια δοκιµαστική υπηρεσία µε το 

όνοµα http://gria.org/application/test για να καλύψει ανάγκες έρευνας για την 

οµαλή αποστολή και λήψη εργασιών. Εκτός από την δοκιµαστική αυτή υπηρεσία 

έχουν δηµιουργηθεί υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται για µερική επαγγελµατική 

χρήση όπως η υπηρεσία για εξοµάλυνση εικόνων µε το όνοµα 

http://gria.org/application/render που είναι η πιο λειτουργική επαγγελµατική 

λειτουργία αφού εταιρίες όπως η KINO αποστέλλει εργασίες παίρνοντας τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα στέλνει αρχεία µε κατάληξη .rib και 

.bat τα οποία είναι σε ζευγάρια µε το ίδιο όνοµα, συµπιέζεται κάθε rib και bat µε 

το ίδιο όνοµα σε ένα αρχείο και αποστέλλεται ένα ένα. Η τελευταία υπηρεσία που 

υποστηρίζεται είναι µε το όνοµα http://gria.org/application/india που 

χρησιµοποιείτε από εταιρίες όπως η CESI για την δοµική µελέτη αρχιτεκτονικών 

έργων, αλλά αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται πλήρως.  
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Πελάτης (Client) 

 

Το δεύτερο µέρος της εφαρµογής είναι και αυτό που θα ασχοληθούµε στην 

παρούσα εργασία. Εµείς ασχοληθήκαµε µε την έκδοση 2.0.2 ενώ τώρα βρίσκετε 

ήδη στην έκδοση 3.0. Η πλευρά του πελάτη είναι αυτή που έρχεται σε επαφή µε 

όποιον θέλει να στείλει µια εργασία µε υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις και 

είναι το σπουδαιότερο κοµµάτι όλης της εφαρµογής. Η εφαρµογή αυτή έχει 

γραφτεί σε Java, µε όλα τα προτερήµατα που συνεπάγονται, και βρίσκετε στην 

δεύτερη έκδοσή της. Αποτελείται εκτός από της βασικές βιβλιοθήκες της Java 

από 33 άλλες βιβλιοθήκες. Η σηµαντικότερη για την εργασία αυτήν είναι το API 

της GRIA. Το γεγονός ότι είναι γραµµένη σε Java απαιτεί µόνο την παρουσία του 

JRE 1.4.2.04 στο µηχάνηµα που θα εκτελείτε η εφαρµογή, ανεξαρτήτου 

λειτουργικού, αν και η παρούσα εργασία έχει υλοποιηθεί σε Windows XP. Η 

GRIA εκτελείται σε γραφικό περιβάλλον αλλά και σε γραµµές εντολών µέσα από 

DOS για παράδειγµα. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκδοση JRE που χρησιµοποιήθηκε δεν είναι η 

τελευταία γιατί παρουσιαζόντουσαν προβλήµατα µε την 1.4.2.05, δικαιολογηµένα 

γιατί κατά την βελτίωση της Java και τις νέες εκδόσεις κάποιες εντολές 

θυσιάζονται στον βωµό της ταχύτητας και της βελτίωσης, έτσι καταργούνται 

κάποιες και δηµιουργούνται νέες. Αυτό συνεπάγεται τη βελτίωση της GRIA και 

σε πιο χαµηλό επίπεδο όπως είναι η γλώσσα προγραµµατισµού της. 

 

Αρχικά για να σταλεί µια εργασία προς εκτέλεση σε κάποιο πολύπλεγµα πρέπει 

να δηµιουργηθούν κάποια certificates τα οποία τοποθετούνται σε τοπικό φάκελο 

του υπολογιστή που τρέχει η GRIA. Ο φάκελος µε το όνοµα conf περιέχει αρχεία 

τύπου xml που περιέχουν πληροφορίες για την λειτουργία της εφαρµογής. 

Πληροφορίες όπως την τοποθεσία των πιστοποιητικών βρίσκονται σε αυτόν τον 

φάκελο. Η χρήση των πιστοποιητικών κάνει την εφαρµογή περισσότερο ασφαλή 

από εξωτερικούς χρήστες που επιθυµούν να προσβάλουν την εφαρµογή και τον 

χρήστη της. Οι βιβλιοθήκες και τα πιστοποιητικά είναι τα βασικά που χρειάζεται 

η εφαρµογή του client για να τρέξει. Πιο συγκεκριµένα πρέπει οι βιβλιοθήκες, 

δηλαδή τα 33 αρχεία jar και ο περαιτέρω κώδικας να είναι στον φάκελο lib σε 

µορφή κλάσεων. 
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Μετά την εγκατάσταση της εφαρµογής ό κάθε χρήστης είναι έτοιµος να 

αποστείλει εργασία σε κάποιο πολύπλεγµα µε την παρακάτω σειρά. 

1. gria open 

2. gria tender 

3. gria upload 

4. gria run 

5. gria download 

6. gria finish 

Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή και οι παρακάτω 

εντολές για τον έλεγχο της ροής των εργασιών. 

7. gria show 

8. gria browse 

 

Βέβαια στις καινούριες εκδόσεις έχουν προστεθεί και άλλες εντολές. Κάθε 

επικοινωνία µεταξύ του παροχέα και του πελάτη γράφεται σε ένα αρχείο µε το 

όνοµα gria.state. Αυτές οι επικοινωνίες είναι τεσσάρων ειδών conversation, οι 

οποίες σηµατοδοτούν και µια διαφορετική εντολή του πελάτη στον παροχέα και 

αντίστροφα. Πιο ειδικά οι conversations είναι γραµµένες στον κώδικα της GRIA 

σε ξεχωριστές κλάσεις µε τα ονόµατα AccountConversation, 

AllocationConversation, DataConversation και JobConversation. Όπως θα 

καταλάβουµε καλύτερα παρακάτω αυτές οι κλάσεις µπορούν να κληθούν µόνο 

σειριακά, δηλαδή πρέπει πάντα να έχει κληθεί η προηγούµενη κλάση για να 

κληθεί και η επόµενη. 

 

Χρήση του Client 

 

Παρακάτω θα αναλύσουµε πώς ένας χρήστης της GRIA µπορεί να αποστείλει µια 

εργασία σε ένα πολύπλεγµα και να λάβει τα αποτελέσµατα. Σκοπός της ανάλυσης 

είναι να εντοπίσουµε τα σηµεία που χρειάζονται βελτίωση έτσι ώστε κάθε 

χρήστης να µπορεί ευκολότερα και ταχύτερα να αποστέλλει µια εργασία σε ένα 

πολύπλεγµα. Όπως προέχουµε αναφέρει όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνουν 
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σειριακά το οποίο καθιστά ευκολότερο στη χρήση του το πρόγραµµα. Η 

περιγραφή των βηµάτων είναι η παρακάτω. 

 

• gria open  
 Είναι η πρώτη εντολή που πρέπει να εκτελεστεί από τον χρήστη για να 

δηµιουργήσει έναν λογαριασµό τον οποίο θα χρησιµοποιήσει για να εκτελέσει 

και τις υπόλοιπες λειτουργίες του client. Για να εκτελεστεί αυτή η εντολή ο 

χρήστης δίνει όλα του τα προσωπικά του στοιχεία καθώς επίσης και τον 

τρόπο χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχει ο supplier και επιθυµεί να λάβει. 

Αυτό το αποτέλεσµα καταγράφετε στο αρχείο gria.state που σε περίπτωση 

πρώτης χρήσης του προγράµµατος δηµιουργείτε εκείνη την στιγµή. Είναι 

αναγκαία η δηµιουργία ενός account για την δυνατότητα µετάβασης στο 

επόµενο βήµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µπορεί ο κάθε χρήστης να έχει 

δηµιουργήσει όσα accounts επιθυµεί σε όσους suppliers θέλει. Αυτό γίνεται 

µε την έκτέλεση της εντολής gria open Account.xml όπου η τελευταία 

παράµετρος είναι για να ορίσει το όνοµα του αρχείου που θα περιέχει της 

αναγκαίες πληροφορίες. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πως απαιτείτε να 

συντάσεται η εντολή για την δηµιουργία ενός account. 

 

 

 

• gria tender 
 Το επόµενο βήµα µετά από την δηµιουργία ενός account είναι να 

επικοινωνήσει µε τον κάθε παροχέα που έχει account και να αποστείλει τα 

χαρακτηριστικά της δουλειάς που επιθυµεί να αποστείλει όπως επίσης και τα 

χρονικά περιθώρια για την εκτέλεση της εργασίας. Η απαιτούµενη µνήµη, ο 

χώρος, και οι ελάχιστοι δυνατοί πόροι που απαιτούνται είναι τα 

χαρακτηριστικά που αποστέλει, ο φόρτος εργασίας και τέλος την υπηρεσία 

που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει είναι τα στοιχεία που αποστέλλει κατά 
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εκτέλεση της εντολής tender. Όλα τα παραπάνω στοιχεία γράφονται σε ένα 

αρχείου τύπου xml µε το όνοµα Requirements.xml και έχει την παρακάτω 

µορφή. 

 

 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <requirements xmlns:ns1= 
"http://www.gria.org/org/gria/serviceprovider/commontypes/messaging"  
 max-num-concurrent-resources-per-resource-alloc="0" valid="true"  
 num-parallel-resources-per-job="0"> 
- <ns1:max-upload-data-volume> 
      <ns1:bytes>4986264</ns1:bytes>  
  </ns1:max-upload-data-volume> 
- <ns1:max-download-data-volume> 
      <ns1:bytes>49862640</ns1:bytes>  
  </ns1:max-download-data-volume> 
      <resource-allocation-start>2005-03-09T15:25:46.352Z</resource-allocation-start>  
      <resource-allocation-end>2005-04-09T15:25:38.352Z</resource-allocation-end>  
  <service-name>http://gria.org/application/test</service-name>  
- <ns1:max-store-data-volume> 
  <ns1:bytes>54848904</ns1:bytes>  
  </ns1:max-store-data-volume> 
  </requirements> 
 

Οι παραπάνω υπολογισµοί είναι χρονοβόροι και εφ’ όσον τους πραγµατοποιεί 

κάποιος άνθρωπος είναι εύκολο να γίνουν και λάθη τα οποία κοστίζουν χρονικά 

αλλά, χρηµατικά αλλά µπορεί επίσης αν γίνουν εσφαλµένα να µην οδηγήσουν 

καν στην αποπεράτωση της εργασίας. 

 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται πως πρέπει να εκτελείται η συγκεκριµένη 

εντολή. Πρέπει να δηλώνεται το xml αρχείο που περιέχει τους suppliers που έχει 

ανοιχτεί κάποιο account. Έπειτα δηλώνεται το όνοµα του xml αρχείου που 

περιέχει πληροφορίες για την εργασία που επιθυµείτε να αποσταλεί και τέλος ένα 
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όνοµα που περιγράφει την εργασία. Στην συνέχεια ο κάθε παροχέας που έχει γίνει 

η επικοινωνία στέλνει µε την σειρά του απάντηση µε τα ανάλογα στοιχεία, όπως 

κόστος, χρόνος αποπεράτωσης και γενικότερα τις παρούσες δυνατότητες του. 

 

• gria upload 
 Σαν συνέχεια των παραπάνω κινήσεων είναι η αποστολή των αρχείων που 

ευθυµεί ο χρήστης να επεξεργαστεί στον παροχέα που έχει ήδη επιλέξει. Κατά 

την εκτέλεση αυτής της εντολής δηµιουργούνται data conversation που 

χρησιµοποιούνται σαν είσοδος για την εκτέλεση της εργασίας. Πρέπει ο χρήστης 

να συµπιέσει τα δεδοµένα που επιθυµεί να αποστείλει για επεξεργασία και να τα 

στείλει µε την εντολή gria upload file1 file2 … όπου file1 και file2 είναι τα 

συµπιεσµένα αρχεία που αποστέλλει. Τα συµπιεσµένα αρχεία αυτά περιέχουν  

επίσης και πληροφορίες για το πώς θα επεξεργαστούν. Παρακάτω είναι ένα 

παράδειγµα για το upload. 

 

 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής πρέπει ο χρήστης να 

ορίσει τα αρχεία που επιθυµεί να αποστείλει και σε περιπτώσεις που είναι ο 

αριθµός των συµπιεσµένων αρχείων µεγάλος, συνεπάγετε πολλές γραµµές που 

ορίζουν τα συµπιεσµένα αρχεία.  

 

• gria run 
 Το επόµενο βήµα είναι η εντολή εκτέλεσης της εργασίας. Αυτό 

επιτυγχάνετε µε την εντολή gria run http://gria.org/application.test work.xml –

input test.zip –output result.zip. Οι παραπάνω παράµετροι είναι σηµαντικοί για 

την εκτέλεση της εργασίας και ορίζουν τον τύπο της υπηρεσίας, πληροφορίες για 

την συγκεκριµένη εργασία και δήλωση των αρχείων εισόδου και ονοµασία των 

αρχείων εξόδου ώστε να τα λάβουµε µετά την αποπεράτωση της εργασίας. 

Παρακάτω είναι ένα παράδειγµα για την εκτέλεση της εργασίας. 
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Οι τελευταίες πληροφορίες που χρειάζονται αναγράφονται σε ένα αρχείου τύπου 

xml που έχει την παρακάτω µορφή και συνηθίζεται να ονοµάζεται Work.xml. 

 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <spec xmlns:ns1="http://www.gria.org/org/gria/serviceprovider/commontypes/messaging"> 
- <ns1:work> 
   <ns1:std-CPU-seconds>5</ns1:std-CPU-seconds>  
  </ns1:work> 
- <ns1:min-physical-memory> 
   <ns1:bytes>1000</ns1:bytes>  
  </ns1:min-physical-memory> 
- <ns1:max-output-volume> 
   <ns1:bytes>1000</ns1:bytes>  
  </ns1:max-output-volume> 
   <ns1:num-processors>3</ns1:num-processors>  
  <ns1:arguments>test.txt result.txt</ns1:arguments>  
  </spec> 
 

 

• gria download 
 Το τελευταίο βήµα είναι η λήψη των δεδοµένων που επεξεργαστήκαν από 

τον παροχέα που εστάλησαν, σύµφωνα µε την ονοµασία που δόθηκε για 

αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση της εντολής gria run. Παρακάτω είναι ένα 

παράδειγµα της εντολής gria download.  
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• gria finish 
 Τελικά πρέπει να εκτελεστεί η εντολή finish για να σβηστούν πληροφορίες 

για την δουλειά η οποία τελείωσε και να ελευθερωθούν πόροι των συστηµάτων. 

Οι πληροφορίες που σβήνονται είναι στο αρχείο gria.state. 

 

• gria show 
 Η παρούσα εντολή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή και όποτε 

επιθυµεί ο κάθε χρήστης για να ελέγξει και να παρουσιάσει τις τρέχουσες 

εργασίες, λειτουργίες και λογαριασµούς που έχει χρησιµοποιήσει ή ενεργοποιήσει 

ο χρήστης στο παρελθόν και δεν τις έχει σβίσει, δηλαδή δεν έχει κάνει gria finish. 

 

• gria browse 
 Η συγκεκριµένη εντολή είναι ίδια µε την παραπάνω εντολή µε την διαφορά 

ότι η gria browse εµφανίζει σε γραφικό περιβάλλον µε την χρήση Java Swing τις 

εργασίες, λειτουργίες και λογαριασµούς που έχει χρησιµοποιήσει ο χρήστης και 

βρίσκονται σε εξέληξη εκείνη την στιγµή. Παράλληλα στο παραθυρικό 

περιβάλλον µπορούν να χρησιµοποιηθούν εντολές όπως gria download και gria 

finish. 

 

 

∆υσκολίες που παρουσιάζονται στο Client 

 

Από την εγκατάσταση µέχρι την χρήση της εφαρµογής παρουσιαστήκαν κάποια 

προβλήµατα όπως παρουσιάζονται κατά την αναλυτική περιγραφή της 

εφαρµογής. Αρχικά παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την εγκατάσταση της 

εφαρµογής. Βέβαια υπήρχαν εγχειρίδια για την εγκατάσταση και εκτέλεση του 

GRIA αλλά ήταν ελλιπέστατα και χρειάστηκε να επικοινωνήσουµε µε την οµάδα 

που είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία και ανάπτυξη της εφαρµογής, οι οποίοι 

µας κατατόπισαν για της ρυθµίσεις που έπρεπε να γίνουν για εγκατασταθεί και να 

λειτουργήσει η εφρµογή. Το κυριότερο ήταν τα certificates, Έπρεπε τα αρχεία 

πιστοποίησης να τοποθετηθούν σε κάποιο µέρος του υπολογιστεί και να 

δηλωθούν σε ένα αρχείο τύπου conf που βρίσκετε µέσα στον φάκελο της 

εφαρµογής. Μετά από αυτήν την ρύθµιση έπρεπε να ορίσουµε και να δηλώσουµε 
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στο λειτουργικό µας σύστηµα µεταβλητές και παραµέτρους για να επιτύχουµε την 

οµαλή λειτουργία της εφαρµογής. Έπειτα από της παραπάνω ρυθµίσεις και 

κάποιες άλλες όπως η καταγραφή των δραστηριοτήτων του χρήστη είµαστε 

έτοιµοι να τρέξουµε την εφαρµογή µας.  

 

Μετά το πέρας των αρχικών ρυθµίσεων και εκτελώντας την εφαρµογή 

παρατηρήσαµε το περιβάλλον εκτέλεσης της. Το περιβάλλον γραµµής εντολών 

είναι πλέον κατά πολύ ξεπερασµένο και δεν συνιστάται για επαγγελµατικές 

εφαρµογές. Μπορεί ένα τέτοιο περιβάλλον να εξυπηρετεί προχωρηµένους 

χρήστες έτσι ώστε να έχουν καλύτερο έλεγχο και να αντιλαµβάνονται τυχών λάθη 

αλλά για τους χρήστες τους οποίους προσδιορίζεται το πρόγραµµα δεν πλησιάζει 

καθόλου το ιδανικό. Σήµερα όπου όλες οι σύγχρονες επαγγελµατικές και 

βιοµηχανικές εφαρµογές τρέχουν σε παραθυρικά περιβάλλοντα όπως επίσης και 

τα περισσότερα λειτουργικά συστήµατα ο κάθε χρήστης που δεν είναι τόσο 

εξειδικευµένος και έµπειρος χρειάζεται ένα περιβάλλον οικείο και εύκολο στην 

χρήση του. Αν δεν αλλάξει η παρούσα κατάσταση του GRIA client είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι το project οδηγείτε σε αποτυχία διότι πολύ απλά σε πολύ ελάχιστο 

χρονικό διάστηµα µπορεί να δηµιουργηθεί εφαρµογή που πιο εύκολο και οικείο 

interface. 

 

Επόµενο µειονέκτηµα της εφαρµογής και ίσως το πιο σηµαντικό είναι ότι πρέπει 

ο κάθε χρήστης που επιθυµεί να αποστείλει µια εργασία σε ένα cluster πρέπει να 

συντάξει δύο αρχεία τύπου xml τα οποία ως γνωστό είναι λίγο ιδιότροπα στην 

σύνταξή τους. Τα συγκεκριµένα αρχεία περιέχουν πληροφορίες πολύτιµες όπως 

είναι ηµεροµηνίες και ώρες για την έναρξη και αποπεράτωση της εργασίας, 

απαιτούµενο µέγεθος που θα χρειαστεί για την επεξεργασία του, η ζητούµενη 

υπηρεσία καθώς επίσης το φόρτος εργασίας και η ποιότητα του αποτελέσµατος. 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι µε το παραµικρό λάθος και ενώ ο χρήστης θα 

πιστεύει ότι έχει δηµιουργήσει τα xml σωστά να µην τελειώσει η εργασία µέσα 

στον απαιτούµενο χρόνο, να τελειώσει µε λάθος αποτελέσµατα, να µην τελειώσει 

ποτέ ή ακόµα η χρέωση που θα γίνει στον χρήστη να µην είναι η σωστή. 

 

Εκτός από τα συντακτικά λάθη που µπορούν να δηµιουργηθούν υπάρχει 

περίπτωση ο χρήστης να µην υπολογίσει σωστά το φόρτος εργασίας, του οποίου ο 
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υπολογισµός είναι πολύ σηµαντικός και δεν υπάρχει ενσωµατωµένος τρόπος 

υπολογισµού του, µε αποτέλεσµα να έχουµε πάλι λάθος εκτίµηση της εργασίας µε 

συνέπια και καθυστερηµένα αποτελέσµατα σε λάθος χρόνο ή υπερβολική χρέωση 

του χρήστη από τον παροχέα που έχει επιλέξει. Θα πρέπει δηλαδή να 

ενσωµατωθεί µια µικρή εφαρµογή που θα υπολογίζει το φόρτος εργασία, 

workload κατά προσέγγιση αυτόµατα σύµφωνα µε µαθηµατικούς υπολογισµούς. 

 

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις σφάλµατος 

ακόµα και σε λάθη που απλά υπήρχε έλλειψη δικτύου οι γραµµές λάθους που 

εµφάνιζε ήταν υπερβολικά πολλές και πολύ δύσκολα να εντοπιστεί το λάθος 

βάση του αποτελέσµατος, του exception, που έβγαζε και κάποιος µη έµπειρος 

χρήστης και χωρίς εξοικείωση σε περιβάλλοντα Grid δεν µπορεί να εντοπίσει το 

λάθος. 

 

Ίσως το σηµαντικότερο απ’ όλα, αν λάβουµε υπ’ όψη το είδος των πελατών που 

είναι επαγγελµατίες που ζητούν ευχρηστία, αξιοπιστία και χαµηλό κόστος, είναι 

το ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει η εφαρµογή του client να 

εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση 

και υποχρέωση αποστολής εργασιών σε παροχής. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός από 

την δυσκολία εγκατάστασης της εφαρµογής πρέπει να εκπαιδευτούν οι χρήστες 

στην συγκεκριµένη εφαρµογή του client. Με προέκταση του προβλήµατος σε 

ανάγκες για περισσότερα πιστοποιητικά και έλλειψη του ελέγχου των κινήσεων 

του κάθε χρήστη από την ίδια την εταιρία. Επίσης αφήνετε στην κρίση του κάθε 

υπαλλήλου την επιλογή του παροχέα που επιλέγει για την εκτέλεση µιας 

εργασίας. 

 

Λύσεις των µειονεκτηµάτων  

 

Εκτός από τα παραπάνω προβλήµατα που αναφέραµε και αναλύσαµε παραπάνω 

υπάρχουν και άλλα προβλήµατα που η εξάλειψή ή η βελτίωση τους µπορούν να 

οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση της εφαρµογής και την εδραίωση της στους 

επαγγελµατικούς χώρους. Ένα παράδειγµα είναι ότι οι παροχείς δεν είναι όλοι 

γνωστοί στους πελάτες, δεν υπάρχει πουθενά κάποιος τρόπος που να έχει τους 
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παροχείς έτσι ώστε οι πελάτες να µπορούν να επιλέξουν µέσα από µεγάλη γκάµα 

τον καλύτερο που τους ταιριάζει, σαν αποτέλεσµα οι πελάτες και οι χρήστες της 

κάθε εφαρµογής. Αυτό γεννά την ανάγκη για δηµιουργία ενδιάµεσων εταιριών 

που θα γνωρίζουν όλους τους παροχείς µε τις αναγκαίες πληροφορίες του κάθε 

παροχέα. 

 

Είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί γιατί κάποιος ενδιάµεσος µεσολαβητής είναι 

αναγκαίος αν σκεφτούµε ότι υπάρχουν πολλά παρόµοια παραδείγµατα σε άλλους 

τοµείς της ζωής µας που ήδη είναι σε λειτουργία, όπως οι διαµεσολαβητές των 

εισιτηρίων, οι πράκτορες. Αυτοί είναι ο ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ των πελατών 

και των εταιριών που εκτελούνε ταξίδια, όλων των ειδών, από ακτοπλοϊκά έως 

και  αεροπορικά. Η δουλειά τους είναι όταν ένας πελάτης τους ζητά κάποιο 

εισιτήριο για κάποιον προορισµό να τον προµηθεύουν µε πληροφορίες για τον 

τρόπο, το κόστος, και την ποιότητα µεταφοράς τους και τέλος µε επιλογή του 

πελάτη να γίνετε η αγορά του εισιτηρίου µέσω του πράκτορα ο οποίος πληρώνετε 

βάση των εισιτηρίων που πουλάει. Αλλιώς ο καθένας πελάτη θα ήταν 

αναγκασµένος να πηγαίνει σε κάθε ναυτιλιακή ή αεροπορική εταιρία και να ζητά 

πληροφορίες για να αγοράσει ένα εισιτήριο, πράγµα χρονοβόρο και 

αντιοικονοµικό και για τον πελάτη αλλά και για τις εταιρίες που θα αναγκάζονταν 

να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των πελατών. Έτσι 

για να επανέλθουµε στην εργασία µας, ένα ενδιάµεσο πρόγραµµα θα κάνει την 

δουλειά του πράκτορα που θα έχει πληροφορίες για όλους τους παροχείς και θα 

µπορεί να τις προµηθεύει σε κάθε πελάτη που τις αναζητά, χωρίς να είναι 

αναγκασµένος ο πελάτης να ελέγχει έναν έναν, αν τους γνωρίζει όλους, τους 

παροχείς για να βρει τον καταλληλότερο για την εκτέλεση της εργασίας του. 

 

Όπως αναφέρθηκε πριν το περιβάλλον που χρησιµοποιείτε για την αποστολή µιας 

εργασίας είναι ξεπερασµένο και  καθόλου φιλικό για τον χρήστη, user friendly. 

Έτσι πρέπει να σχεδιαστεί ένα άλλο περιβάλλον πιο φιλικό, απλοϊκό και εύκολο 

τρόπο για τις αποστολές των εργασιών του κάθε χρήστη µε ένα interface που θα 

βοηθούσε και θα διευκόλυνε την δουλειά. Ένας τρόπος για να ξεφύγουµε από 

command line χωρίς να επιβαρύνουµε τους υπολογιστές µε Java Swings, να 

χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα σε τοπικά δίκτυα και χωρίς εγκατάσταση του σε 

κάθε υπολογιστή που πρέπει να τρέχει είναι το internet. 
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Το πρόγραµµα του µεσολαβητή θα έχει δυνατότητες scheduling που µε αυτόν τον 

τρόπο ο κάθε χρήστης θα µπορεί θα µπορεί τον να χρησιµοποιεί και αυτόµατα να 

επιλέγονται ο παροχέας ή οι παροχείς που επιθυµεί για να κάνει την δουλειά του 

είτε γρήγορα είτε φθηνά χωρίς να µπαίνει σε χρονοβόρες και πολύπλοκες 

διαδικασίες που χρειάζονται αν πρέπει να σπάσει την δουλειά και να την στείλει 

σε πολλούς παροχείς. Αυτοί οι αυτοµατοποιηµένοι τρόποι εξασφαλίζουν 

γρηγορότερο, ευκολότερο και πιο σίγουρο µέσο για την διεκπεραίωση των 

εργασιών κάθε χρήστη. 

 

Παράλληλα πολύ καθοριστική είναι η χρήση υπολογισµού του φόρτου εργασίας, 

ένα εργαλείο που ονοµάζεται workload estimator και υπολογίζει το φόρτο κάθε 

εργασίας που επιθυµεί να στείλει κάποιος χρήστη σε παροχέα χωρίς να το στείλει. 

Ο µεσολαβητής υπολογίζει το workload βάσει ενός αλγορίθµου που θα 

αναλύσουµε παρακάτω. Χρήσιµο και καθοριστικό εργαλείο αν σκεφτούµε ότι 

βάση αυτού υπολογίζεται ο χρόνος διεκπεραίωσης µιας εργασίας και το κόστος 

της. 

 

∆εν πρέπει να αµελήσουµε το σπουδαιότερο ζήτηµα που είναι η ασφάλεια των 

δεδοµένων της κάθε εταιρίας. Αυτά τα δεδοµένα που µεταφέρονται µέσω του 

διαδικτύου σε εξυπηρετητές και παροχείς είναι περιουσία της κάθε εταιρίας. 

Μέσω των πρωτοκόλλων SOAP που καθιστούν τις µεταφορές ασφαλείς από 

άλλες ανταγωνιστικές εταιρίες και κακόβουλων χρηστών του διαδικτύου που οι 

επιθέσεις τους τα τελευταία χρόνια είναι πολλές. Εκτός από το πρωτόκολλο 

SOAP υπάρχουν και τα πιστοποιητικά ασφαλείας που τοποθετούν το GRIA στην 

κορφή σε σχέση µε άλλα προγράµµατα Grid.  

 

Εξελίξεις της καινούριας εφαρµογής 

 

Μετά από την εκτενή αναφορά των προβληµάτων που έχει η ήδη υπάρχουσα 

εφαρµογή, προκύπτουν δύο τρόποι για την υλοποίηση και βελτίωση της. Η πρώτη 

σκέψη θα µπορούσε να είναι ένας διαµεσολαβητής σαν µια άλλη ξεχωριστή 

εταιρία όπου κάθε εταιρία χρήστης θα συνδεόταν µαζί του µέσω internet, και η 
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άλλη υλοποίηση της είναι να βρίσκετε µέσα στην εταιρία χρήστη και ο κάθε 

υπάλληλος της να επικοινωνεί µε τον διαµεσολαβητή µέσω του τοπικού δικτύου 

που τώρα πια όλες οι εταιρίες έχουν. Η εφαρµογή του διαµεσολαβητή θα είναι σε 

έναν υπολογιστή εξυπηρετητή που θα έχει εγκατεστηµένη την εφαρµογή client 

της GRIA και θα τρέχει µόνο εκεί και όχι σε κάθε υπολογιστή που θα 

χρησιµοποιούνε την GRIA. 

 

Η παρούσα έκδοση του GRIA σαν web service µπορεί να λειτουργήσει και µε 

τους δύο τρόπους. Είναι µια εφαρµογή που µπορεί να τρέξει και σε ένα τοπικό 

δίκτυο αλλά και σε έναν αποµακρυσµένο εξυπηρετητή. Η εφαρµογή αυτή µπορεί 

να τρέξει και να εξοµοιώσει το GRIA client σε παραθυρικό περιβάλλον χωρίς 

καµιά εγκατάσταση σε κάποιον υπολογιστή εκτός από τον εξυπηρετητή φυσικά, 

που θα τρέχει την εφαρµογή. 

 

Η εφαρµογή GRIA web service εξοµοιώνει πλήρως τον client αλλά και πάλι 

χρειάζεται βελτιώσεις. Κάθε χρήστης µπορεί να µπει στην εφαρµογή 

χρησιµοποιώντας ένα όνοµα χρήστη και έναν κωδικό και ανάλογα τα δικαιώµατα 

του να µπορεί να ανοίξει λογαριασµό σε κάποιον παροχέα ή ακόµα να εισάγει 

καινούριους χρήστες που θα µπορούν να χρησιµοποιούν το GRIA client. Το 

περιβάλλον είναι φιλικό στον χρήστη, αφού πλέον οι περισσότεροι είναι 

αξιωµένοι µε το περιβάλλον του internet και πλέον υπάρχει αλληλεπίδραση 

µεταξύ του χρήστη και της εφαρµογής. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας ο µεσολαβητής έχει κύρια χαρακτηριστικά όπως αναφέραµε 

µε ιδιαίτερη έµφαση στην ευκολία χρήσης και λειτουργικότητας του GRIA client, 

επίσης πρόσβαση απ’ όλους τους χρήστες µε έµφαση στην ασφάλεια και 

διαχωρισµό των κινήσεων που επιτρέπεται να κάνει ο κάθε χρήστης, καθώς και 

έλεγχος του καθένα αλλά και έλεγχος των κινήσεων προς τους παροχείς. Με 

αυτόν τον τρόπο µπορούν πολύ εύκολα να γίνετε συλλογή στατιστικών και χρήση 

τους για ενδοεταιρικούς σκοπούς.  

 

Τελικά ο µεσολαβητής επικεντρώθηκε στην αποδέσµευση του τελικού χρήστη 

από το GRIA client και αντικατέστησε την δύσκολη εγκατάσταση και το 

δύσχρηστο περιβάλλον από µια εφαρµογή προσιτή και εύχρηστη από  τον χρήστη 
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και χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση. Αν αναλογιστούµε τις ήδη υπάρχουσες 

υλοποιήσεις σε Grid εφαρµογές, παρατηρούµε ότι οι µέχρι τώρα εφαρµογές 

προσανατολιζόντουσαν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς µε 

αποτέλεσµα χρήση τους µόνο από έµπειρους χρήστες. Το GRIA επιδίωξε να 

ξεπεράσει το ερευνητικό επίπεδο και να φτάσει να χρησιµοποιείτε από απλούς 

χρήστες, όπου ως ένα σηµείο αυτό το πέτυχε. Αν εξαιρέσουµε το αντιαισθητικό 

και δύσχρηστο command line, η εφαρµογή είναι πλήρης για να µπορεί ένας 

έµπειρος χρήστης να αποστείλει µια εργασία που επιθυµεί και να λάβει πίσω τα 

αποτελέσµατα. Αυτό ξεπεράστηκε µε την χρήση του µεσολαβητή που 

δηµιουργήθηκε ένα παραθυρικό περιβάλλον πιο λειτουργικό και ευκολότερο στην 

χρήση του από το command line. Ακόµα και όλες οι διαδικασίες που έπρεπε να 

ακολουθήσει κάποιος για µια εργασία, γίνονται µέσω µεσολαβητή µε εύκολο και 

γρήγορο τρόπο, χωρίς να γράφει ο χρήστης γραµµές εντολών και χωρίς να γράφει 

xml. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του GRIA client είναι και η δηµιουργία των 

xml που όπως είπαµε είναι πολύ εύκολο να κάνει κάποιος λάθος και να 

δηµιουργήσει προβλήµατα στην εταιρία και στον εαυτό του. Πλέον τα xml 

δηµιουργούνται αυτόµατα µε χρήση τρόπων αλληλεπίδρασης του χρήστη και του 

προγράµµατος. Ο χρήστης συµπληρώνει φόρµες µε στοιχεία και χαρακτηριστικά 

της δουλειάς µε σκοπό την δηµιουργία των xml αυτόµατα χωρίς συντακτικά λάθη 

τουλάχιστον. 

Μια ακόµα σηµαντική παράµετρος του µεσολαβητή είναι και ο τρόπος που έχουν 

πρόσβαση οι χρήστες στην εφαρµογή. Όπως είπαµε η εφαρµογή GRIA client 

αποτελείτε από 33 jar αρχεία που είναι και το API της εφαρµογης. Άρα η 

εγκατάσταση του GRIA client δεν είναι υποχρεωτική σε όλους τους υπολογιστές, 

αρκεί λοιπόν να τρέχει η GRIA client σε έναν κεντρικό υπολογιστή εξυπηρετητή 

που µπορούν όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση µέσα από την εταιρία ή ακόµα 

και σε µερικές περιπτώσεις να έχουν πρόσβαση και εκτός εταιρίας. Αυτό θα 

γίνεται µέσω του τοπικού δικτύου που θα έχει η εταιρία χωρίς επιπλέον 

απαιτήσεις. Με συνέπεια να φαίνεται η πιο λειτουργική λύση να είναι η 

µετατροπή του GRIA client σε web service µε δυνατότητες πρόσβασης στην 

εφαρµογή και µέσα από τοπικό δίκτυο αλλά και από κάποιον αποµακρυσµένο 

υπολογιστή εκτός εταιρίας. Έτσι κάθε χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί τον 

µεσολαβητή για να αποστέλλει και να λαµβάνει εργασίες σε ή από κάποιον 

παροχέα. 
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Τελευταία αλλά καθόλου αδικηµένα το θέµα ασφαλείας είναι πολύ σηµαντικό για 

χρήση του µεσολαβητή από εταιρίες. Αφού ο µεσολαβητής δηµιουργείται βάση 

του GRIA client δεν µπορεί παρά να πληρεί τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για να 

µπορεί να λειτουργήσει και να χρησιµοποιηθεί από εταιρίες µε επιτυχία και 

ασφάλεια από κακόβουλες επιθέσεις εξωτερικών χρηστών ή ακόµα και από 

ανταγωνιστικές εταιρίες. 

 

Παράλληλα το GRIA έχει δώσει µεγάλη έµφαση στην προτυποποίηση και 

ενσωµάτωση νέων χαρακτηριστικών και τεχνολογιών που το κάνουν αποδεκτό 

και δίνουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρά µε κάθε είδους άλλες τεχνολογίες. 

Όπως αναφέραµε πριν για τον προγραµµατισµό τριών επιπέδων µπορεί να είναι 

συµβατό µε µεταγενέστερες τεχνολογίες και πρότυπα. Είναι ένα σηµαντικό 

στοιχείο που πρέπει να το έχει ο µεσολαβητής γιατί οι εκδόσεις του GRIA 

αλλάζουν ταχύτατα και δύσκολα µπορεί ακολουθήσει. ∆υνατότητες όπως η 

δροµολόγηση και ο υπολογισµός φόρτου εργασίας δεν εξαρτώνται από το API 

του GRIA άρα και από της αλλαγές που γίνονται σε κάθε έκδοση. 

 

Η υπάρχουσα υλοποίηση του µεσολαβητή έχει δυνατότητα να ορίζονται από 

κάποιον χρήστη οι δυνατές κινήσεις άλλων χρηστών, σε αντίθεση µε το GRIA 

client που µπορούσε οποιοσδήποτε χρήστης να εκτελέσει όποια εντολή ήθελε 

µέσα από το command line. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες περιορίζονται και 

δηµιουργούνται οµάδες χρηστών που µπορούν να εκτελέσουν ορισµένες εντολές 

του GRIA. Υπάρχει βέβαια µια οµάδα χρηστών που  µπορούν να δίνουν 

δικαιώµατα ή να τα αναιρούν. Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν χρήστες τύπου 

διαχειριστές που µπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε εντολή του GRIA µέσω 

του µεσολαβητή και επίσης να προσθέσουν ή να διαγράψουν καινούριους 

χρήστες και ακόµα να τους ρυθµίσουν τα δικαιώµατά τους που µπορεί να είναι 

από δικαιώµατα διαχειριστή µέχρι και χωρίς κανένα δικαίωµα απλά να µπορεί να 

επιβλέπει κινήσεις. Έχει επιλεχθεί επίσης η δηµιουργία νέων accounts, σε 

καινούριους παροχεις, να γίνετε µόνο από διαχειριστές όπως επίσης και η 

αποµάκρυνση από την λίστα των παροχέων αν τελικά είναι ασύµφοροι.  
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Επίσης ένα ακόµα µειονέκτηµα που εξαλείφθηκε µε τον µεσολαβητή είναι το 

logging. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στο GRIA και έπρεπε ο κάθε χρήστης 

να σηµειώνει µόνος του τιµές, παροχείς, υπηρεσίες και ότι άλλο τον ενδιέφερε. 

Ακόµα δεν µπορούσε να κρατηθεί ιστορικό κινήσεων άρα ούτε στατιστικά για τις 

κινήσεις. Ο µεσολαβητής αποθηκεύει κάθε κίνηση κάθε χρήστη σε µια βάση 

δεδοµένων που µπορούν να έχουν πρόσβαση µόνο οι διαχειριστές.  

 

Ένα ακόµα προτέρηµα του µεσολαβητή σε σχέση µε την εφαρµογή GRIA, είναι 

ότι αν και πλέον εκτελούν τις ίδιες εντολές, µε µεγάλη διαφορά στην επαφή µε 

τον χρήστη είναι ότι ο µεσολαβητής δεν χρειάζεται εγκατάσταση πέρα από την 

αναγκαία ύπαρξη ενός internet browser. Και εφ’ όσον ο µεσολαβητής τρέχει 

δικτυακά δεν εξαρτάται από το λειτουργικό σύστηµα του κάθε χρήστη. 

 

 

Ο µεσολαβητής 

 

Όπως αναφέραµε παραπάνω ο µεσολαβητής είναι ένα web service που 

επικοινωνεί µε το API του GRIA, και έχει γραφτεί σε Java και πιο συγκεκριµένα 

σε Java server pages, JSP. Η χρήση της τεχνολογίας jsp επιλέχθηκε µεταξύ και 

των τεχνολογιών asp και php για την αιτία ότι και το client µέρος του GRIA όπως 

και ολόκληρο το πρόγραµµα είναι γραµµένο σε Java και έτσι η επικοινωνία του 

µεσολαβητή και του API της GRIA θα γινόταν πολύ ευκολότερα. 

 

Για δηµιουργηθεί λοιπόν η εφαρµογή του µεσολαβητή δεν χρειάζεται να αλλαχθεί 

το παραµικρό στον κώδικα που ήδη υπήρχε. Έπρεπε µόνο να κατανοηθεί πως 

λειτουργεί σε επίπεδο API. Σηµαντική βοήθεια είναι ένα πλήρες JavaDoc, δηλαδή 

µια αναλυτική περιγραφή του κώδικα, έτσι ώστε εύκολα µπορούσε να κατανοηθεί 

ο κώδικας και τρόπο πρέπει να το χρησιµοποιήσουµε κατάλληλα.  

 

Καθώς το GRIA είναι γραµµένο σε Java έχει διακριτά στοιχεία τα οποία το ένα 

κληρονοµεί το άλλο. Με το API που δηµιουργείτε εκτελούνται οι εντολές του 

µέσω των jsp. Κάθε jar αρχείο από τα 33 που έχει το API περιέχει δεκάδες 

κλάσεις και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεµονωµένα µε συνέπεια να δηµιουργηθεί 
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ο µεσολαβητής χωρίς να αλλάξει τίποτα από το ήδη κώδικα της GRIA. Η 

µοναδική προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγκατεστηµένο στο µηχάνηµα που θα 

εκτελείτε ο µεσολαβητής το JRE (Java Runtime Environment) για την λειτουργία 

του. Αξιοποιώντας πλήρως τα πλεονεκτήµατα του αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού δηµιουργούνται νέες κλάσεις που καλούν άλλες κλάσεις από 

το API της GRIA για τον χειρισµό αρχείων xml όπως και για την επικοινωνία 

µέσω πρωτοκόλλου SOAP. 

 

Με την χρήση των υπαρχουσών κλάσεων και την ενσωµάτωση καινούριων 

δηµιουργήθηκε µια καινούρια εφαρµογή, ο µεσολαβητής, µε καινούρια στοιχεία 

και µε απόλυτη συµβατότητα, εφόσον τα στοιχεία κληρονοµούνται από τις 

βιβλιοθήκες της GRIA. 

 

Αν και η σωστή χρήση των στοιχείων δεν προεξοφλούσε την επιτυχία µιας 

σωστής λειτουργικότητας, χρειαζόταν σωστή σχεδίαση πριν την υλοποίηση. 

Χρειάστηκε τα στοιχεία του client να προσαρµοστούν µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

µαζί µε νέα ώστε να υπάρχει εύκολη λειτουργία, σε εξυπηρετητές, ασφαλή 

επικοινωνία και ελεγχόµενη.  

 

Ο µεσολαβητής µπορεί να στηθεί σε έναν εξυπηρετητή συνδεδεµένο στο internet 

έτσι οποιοσδήποτε µε πρόσβαση στο διαδίκτυο θα µπορεί να τον χρησιµοποιήσει 

ή να υπάρχει µέσα στην ίδια εταιρία που θα χρησιµοποιούν τον client σε κάποιον 

εξυπηρετητή της εταιρίας και να λειτουργεί σαν πύλη (gateway) στον οποίο θα 

στέλνουν οι χρήστες τις εργασίες τους. Και στις δυο περιπτώσεις το µόνο που θα 

χρειάζονται οι χρήστες είναι ένας δικτυακός πλοηγός (web browser) 

εγκατεστηµένος στους υπολογιστές τους, κάτι που όλα τα λειτουργικά συστήµατα 

έχουν. 

 

Στην πρώτη περίπτωση που ο µεσολαβητής είναι σε κάποιον εξυπηρετητή στο 

διαδίκτυο, κάθε εταιρία θα έχει και έναν διαχειριστή που θα µπορεί να ορίζει τους 

παροχείς και να προσθαφαιρεί χρήστες. Στην άλλη περίπτωση που ο µεσολαβητής 

είναι στον χώρο της εταιρίας θα µπορούν να υπάρχουν πάνω από ένας 

διαχειριστής και να κατανέµετε η δουλειά σε αυτούς για την προσθαφαίρεση 

χρηστών και παροχέων. 
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Το σηµαντικότερο όµως όλων είναι ότι ο client δεν χρειάζεται να είναι 

εγκατεστηµένος σε κανέναν υπολογιστή παρά µόνο σε αυτόν που θα είναι ο 

µεσολαβητής και οποιοσδήποτε επιθυµεί να στείλει κάποια εργασία θα το κάνει 

µέσω του πλοηγού του, χωρίς καµία υποχρέωση για εγκατάσταση κάποιου 

λογισµικού πέρα του πλοηγού. 

 

 

Ελλείψεις του µεσολαβητή 

 

Αν και υπάρχουν πολλά στοιχεία που βελτιώνουν τον GRIA client υπάρχουν και 

άλλα στοιχεία που µπορούν πολύ εύκολα να ενσωµατωθούν µε την ήδη 

υπάρχουσα υλοποίηση του µεσολαβητή για να γίνει ακόµα λειτουργικότερος και 

φιλικότερος ακόµα και για τον πιο άπειρο χρήστη.  

 

Καθώς ο µεσολαβητής είναι µια σύγχρονη δικτυακή τοποθεσία µπορούν πολύ 

εύκολα να ενσωµατωθούν κοµµάτια στον ήδη υπάρχοντα κώδικα. Αυτά τα 

κοµµάτια δεν είναι άλλα από µερικές σελίδες jsp και µερικές κλάσεις. Κάποια 

στοιχεία που θα βελτίωναν τον µεσολαβητή είναι η δροµολόγηση εργασιών και ο 

υπολογισµός του φόρτου εργασίας. 

 

Η δροµολόγηση των εργασιών είναι ένα σηµαντικό εργαλείο αν σκεφτούµε ότι 

αναφερόµαστε σε εταιρίες που πολλές φορές ο χρόνος και οι ηµεροµηνίες 

γίνονται πιεστικές και επιθυµούν να τελειώνει µια εργασία το συντοµότερο 

δυνατόν. Θα υπάρχουν τριών ειδών δροµολογήσεων σε πρώτη φάση. Η 

χειροκίνητη δροµολόγηση θα είναι όπως γίνετε και στην παρούσα υλοποίηση του 

µεσολαβητή. Η φθηνότερη και ταχύτερη δροµολογήσεις θα είναι οι καινούριες 

αυτόµατες που µε µορφή wizard θα οδηγούν τον κάθε χρήστη στις 

προεπιλεγµένες επιλογές. 

 

Ο υπολογισµός του φόρτου εργασίας θα γίνετε µέσω µιας κλάσης που θα 

προστεθεί στον κώδικα του µεσολαβητή και θα κάνει κατά προσέγγιση 
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υπολογισµό του workload. Αυτό θα γίνει µε έναν αλγόριθµο που θα αναλυθεί 

παρακάτω. 

 

 

Η τεχνολογία και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 

 

Καθώς το GRIA είναι εξ’ ολοκλήρου γραµµένο σε Java και ο µεσολαβητής πολύ 

σωστά επιλέχθηκε να γραφεί σε Java Server Pages. Άρα συνεχίζοντας αυτές τις 

τεχνολογίες θα υλοποιήσουµε τις βελτιώσεις του µεσολαβητή σε jsp και Java. 

 

Για την δηµιουργία καινούργιων jsp χρησιµοποιήθηκε ένα πρόγραµµα της 

εταιρίας Macromedia το Dreamweaver η έκδοση MX που είναι ικανό να 

δηµιουργήσει κάθε είδους δυναµικές και στατικές σελίδες. Στην δηµιουργία των 

κλάσεων και του applet χρησιµοποιήθηκε ένα πρόγραµµα της IDEA το IntelliJ 

που είναι από τα καλύτερα εργαλεία ανάπτυξης κώδικα σε γλώσσα Java. Το ίδιο 

µπορεί να δηµιουργήσει και jsp αλλά δεν προτείνεται λόγω των resources που 

χρησιµοποιεί από τον υπολογιστή. 

 

Επίσης χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων που ήδη έχει χρησιµοποιηθεί στον 

µεσολαβητή χωρίς καµία τροποποίηση. ∆εν χρειάστηκε καµία αλλαγή αφού όλα 

τα στοιχεία που χρειάζονται είναι ήδη στην βάση και δεν χρειάζεται προσθήκη 

κανενός. ∆ιατηρούνται έτσι όλα τα στοιχεία και χωρίς καµία προσθήκη στην 

βάση δεδοµένων προσθέτουµε δεδοµένα κάθε φορά που γίνετε αυτόµατη 

δροµολόγηση. Χρησιµοποιείται βάση δεδοµένων MySQL, αρχικά γιατί είναι 

σταθερή χωρίς προβλήµατα στην εγκατάσταση αλλά και στην αποθήκευση 

σηµαντικών και ευαίσθητων δεδοµένων των εταιριών και επίσης είναι open 

source και δωρεάν σε αυτήν την έκδοση που την χρησιµοποιήσαµε. Ακόµα ένα 

προτέρηµα της MySQL είναι ότι µπορεί να τρέξει σε όλα τα λειτουργικά 

συστήµατα όπως άλλωστε και όλα τα περιφερειακά προγράµµατα που 

χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση του µεσολαβητή. Επίσης έχει βγει και έκδοση 

της µου υποστηρίζει και ελληνικούς χαρακτήρες 
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Ακόµα ένας web server είναι αναγκαίος στο µηχάνηµα που είναι εγκατεστηµένο 

το client κοµµάτι της GRIA για τις δοκιµές του µεσολαβητή. Σε αυτόν τον τοµέα 

ποικίλουν οι επιλογές, εµείς όµως επιλέξαµε το πιο διαδεδοµένο και δωρεάν 

πρόγραµµα τον Apache Tomcat της Jakarta που έχει την δυνατότητα να τρέχει και 

σε Windows και σε Linux αλλά και σε Mac. Ο web server είναι το πρόγραµµα 

που θα εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή και θα µεταγλωττίζει τα jsp και θα τα 

παρουσιάζει σαν σελίδες html. 

 

 

Λειτουργία του µεσολαβητή 

 

Όπως είπαµε η τεχνολογία που έχει χρησιµοποιηθεί στον µεσολαβητή είναι τα jsp 

πράµα που βοηθάει πολύ στην βελτίωση του και προσθήκη νέων 

χαρακτηριστικών. Πρέπει όµως να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας του 

µεσολαβητή για να µπορέσουµε µε επιτυχία να τον τροποποιήσουµε έτσι ώστε να 

γίνει ακόµα λειτουργικότερος. 

 

Κατά την είσοδο στον δικτυακό τόπο του µεσολαβητή γίνετε εισαγωγή του 

ονόµατος χρήστη και κωδικού του χρήστη που εισέρχεται. Το κατάλληλο jsp 

ελέγχει µέσω της βάσης δεδοµένων τις µεταβλητές αν υπάρχουν αρχικά και στην 

συνέχεια τα δικαιώµατα που έχει ο χρήστης έτσι ώστε να αποκλείσει λειτουργίες 

σε περίπτωση που δεν είναι ο διαχειριστής. Όπως είπαµε οι διαχειριστές είναι οι 

µοναδικοί χρήστες που έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του µεσολαβητή. 

 

Στην συνέχεια όταν γίνει η είσοδος του χρήστη βρίσκετε στην πρώτη σελίδα του 

τόπου του µεσολαβητή. 
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Όταν ένας χρήστης µπαίνει στην αρχική σελίδα του µεσολαβητή µπορούµε να 

διαπιστώσουµε ότι δεν είναι όλες οι επιλογές ενεργοποιηµένες. Αυτό συµβαίνει 

για τον λόγω ότι δεν έχει σταλεί καµιά δουλεία για επεξεργασία ακόµα και 

βρίσκετε στο στάδιο να σταλεί. Πριν επιχειρηθεί να σταλεί κάποια δουλειά σε 

κάποιον παροχέα πρέπει πρώτα να δηµιουργηθεί λογαριασµός στον συγκεκριµένο 

παροχέα. Έπειτα µπορεί να γίνει η επικοινωνία µεταξύ του παροχέα και το 

µεσολαβητή για να ανταλλάξουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Παρακάτω θα 

αναλύσουµε τις λειτουργίες του παροχέα και στην συνέχεια θα αναφέρουµε τις 

βελτιώσεις και τον τρόπο που επιτεύχθηκαν. 

 

 

 

 

 

Open Account 

 

Όπως αναφέραµε στο κοµµάτι client του GRIA έτσι και στον µεσολαβητή πρέπει 

να δηµιουργηθεί κάποιος λογαριασµός σε κάποιον παροχέα. Αυτό γίνετε µε την 

εντολή gria open που στο συγκεκριµένο κοµµάτι µπορεί να την εκτελέσει µόνο 

διαχειριστής που έχει εισαχθεί επιτυχώς στον δικτυακό τόπο του µεσολαβητή. 
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα για να δηµιουργηθεί ένας λογαριασµός 

σε κάποιον παροχέα θα πρέπει να συµπληρωθεί η παραπάνω φόρµα. Το 

βασικότερο όλων των πεδίων είναι το URL του παροχέα ώστε να επικοινωνήσει ο 

µεσολαβητής µαζί του. Τα υπόλοιπα πεδία είναι πεδία λεπτοµερειών του 

διαχειριστή, χρήστη ή της εταιρίας που εργάζεται. Αυτή η σελίδα εξαφανίζεται 

όταν καλείτε το newaccount.jsp και µετά το τέλος της συµπλήρωσης των πεδίων 

και πατώντας το Submit καλείτε να εκτελεστεί του επόµενο jsp το 

openaccount.jsp, όπου κατά την εκτέλεσή του εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας ή 

αποτυχίας της δηµιουργίας λογαριασµού στον παροχέα που επιλέξαµε. 
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Tender 

 

Στο συγκεκριµένο στάδιο είναι το σηµείο που θα τροποποιήσουµε για να 

προσθέσουµε κάποια στοιχεία για την διευκόλυνση του χρήστη. Αναλύοντας το 

συγκεκριµένο βήµα, θα κατανοηθούν ευκολότερα οι ελλείψεις. 

 

 

 

Κάνοντας tender ο χρήστης υποχρεούται να συµπληρώσει µια φόρµα µε τα 

στοιχεία τις δουλειάς του, στο setrequirements.jsp. Αυτά είναι χρονικά περιθώρια, 

δεδοµένα µεγέθους της εργασίας, απαιτούµενος χώρος στον παροχέα, η υπηρεσία 

που επιθυµεί ο χρήστης, καθώς επίσης και το φόρτος εργασίας που πρέπει ο 

χρήστης να το υπολογίσει µόνος του. Μετά την σωστή συµπλήρωση των 

δεδοµένων καλείτε το επόµενο jsp, το sendrequirements.jsp, δηµιουργείτε το 

Requirements.xml που έχουµε αναφέρει νωρίτερα και γίνετε η επικοινωνία 

µεταξύ του µεσολαβητή και του παροχέα επιστρέφοντας ο δεύτερος δεδοµένα 

όπως κόστος και χρονικά περιθώρια εκτέλεσης της εργασίας.  

 

Η απάντηση του παροχέα οι των παροχέων φαίνεται κάπως έτσι, µόνο που στην 

συγκεκριµένη εικόνα έχει γίνει επικοινωνία µε έναν µόνο παροχέα.  
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Σε περίπτωση που υπήρχαν και άλλοι παροχείς θα γινόταν επιλογή κατά την 

κρίση του χρήστη για τον βέλτιστο παροχέα και θα γινόταν η επιβεβαίωση χώρου 

µε το confirmallocation.jsp, και τελικά θα εµφανιζόταν µήνυµα επιτυχηµένης ή 

αποτυχηµένης ενέργειας. 
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Upload 

 

Η συνέχεια που ακολουθείτε και στο GRIA client είναι το upload των δεδοµένων 

που είναι για επεξεργασία. Πριν από οποιαδήποτε κίνηση πρέπει τα αρχεία να 

συµπιεστούν κατάλληλα και κάθε οµάδα ξεχωριστά για να αποσταλούν. Στο 

setupload.jsp ορίζει ο χρήστης το αρχείο που επιθυµεί να στείλει στον παροχέα 

και έπειτα το selectupload.jsp καλεί ένα servlet που βρίσκεται στην θέση 

/servlet/UpLoadIt και αποστέλλει το αρχείο στον επιλεγµένο παροχέα. Αυτό 

φυσικά πρέπει να επαναληφθεί για όσα αρχεία χρειάζονται να σταλούν στους 

παροχείς. 

 

 

 

Προς την αποστολή του αρχείου από τον χρήστη στον παροχέα, το αρχείο περνάει 

από τον µεσολαβητή και µετά στον παροχέα. Το αρχείο γράφετε σε µια ορισµένη 

τοποθεσία στον µεσολαβητή και έπειτα αποστέλλεται στον ζητούµενο παροχέα. 
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Run 

 

Έχοντας αποστείλει όλα τα αρχεία που πρέπει να επεξεργαστούν, το επόµενο 

βήµα είναι να δοθεί εντολή για την εκτέλεση της επεξεργασίας στον παροχέα. 

 

 

 

Για την εκκίνηση της εργασίας πρέπει να δηµιουργηθεί ένα αρχείο τύπου xml 

όπως αναφέραµε και παραπάνω για το GRIA client. Στο setjob.jsp υπάρχει η 

παραπάνω φόρµα για την αυτόµατη δηµιουργία του Work.xml. Έπειτα από την 

συµπλήρωση των δεδοµένων που είναι υποχρεωτικά για την εκκίνηση της 

επεξεργασίας καλείτε το sendjob.jsp που επικοινωνεί µε τον παροχέα και ξεκινάει 

η εργασία.  
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Download 

 

Καθώς έχουν αποσταλεί τα δεδοµένα και έχουν επεξεργαστεί από τον παροχέα µε 

τα στοιχεία που του έχει δώσει ο χρήστης, έπεται η λήψη των επεξεργασµένων 

δεδοµένων από τον χρήστη. Αυτό γίνετε µέσο του µεσολαβητή από την σελίδα 

download.jsp. 

 

Στην συγκεκριµένη σελίδα ο χρήστης επιλέγει από τα δεδοµένα που υπάρχουν 

στον λογαριασµό του στον παροχέα που έχει αποστείλει τα δεδοµένα, είτε αυτά 

είναι δεδοµένα εισόδου είτε εξόδου, και στην συνέχεια από την επόµενη σελίδα 

την downloaddata.jsp µεταφέρει τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή του. 

Show – Browse 

 

Σε οπιαδίποτε φάση µπορεί να βρίσκετε ο χρήστης του µεσολαβητή µπορεί να 

ελέγξει τις εργασίες που βρίσκονται σε λειτουργία. Μέσω τις σελίδας 

conversations.jsp µπορούµε εµφανίσουµε τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ χρήστη 

και παροχέα, την περιγραφή τους αλλά και την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται.  
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα ο χρήστης κατά την εµφάνιση των 

διαπραγµατεύσεων µπορεί να διαγράψει όποια επιθυµεί µε σειρά όµως που είναι 

δυνατό αυτό να γίνει. 

 

 

Finish 

 

Τέλος πρέπει ο χρήστης να ενηµερώσει τον παροχέα για την λήξη των εργασιών 

έτσι ώστε να αποδεσµευτούν οι πόροι. Αυτή η διακοπή των συζητήσεων, 

conversation, διακόπτονται µέσω της σελίδας conversations.jsp που µπορεί ο 

χρήστης, µε δικαιώµατα διαχειριστή,  να διαγράψει όποια συζήτηση επιθυµεί. 

Φυσικά µε σειρά που είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Για παράδειγµα δεν µπορεί να 

διαγραφεί µια συζήτηση εισόδου ενώ υπάρχει ήδη συζήτηση για την εκτέλεση της 

εργασίας και είναι σε λειτουργία. 

 

Ένα όχι αναγκαστικά µειονέκτηµα του GRIA είναι ότι όλες οι ενεργές συζητήσεις 

καταγράφονται σε ένα αρχείο µε το όνοµα gria.state. Σε αυτό το αρχείο έχουν 

πρόσβαση όλοι οι χρήστες που σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε χρήστης θα µπορεί να 

δηµιουργήσει µια δουλειά και να στείλει άλλος τα δεδοµένα, ή ακόµα κάποιος να 

ακυρώσει µια δουλειά άλλου. Αυτό θα µπορούσε να παρακαµφτεί αν µπορούσαµε 

να µην ορίζεται αυτόµατα το όνοµα αυτό αλλά µε επιλογή του κάθε χρήστη ή 

αυτόµατα σε κάθε χρήστη ξεχωριστά. 

 

Μετά απ’ όσα αναφέραµε είναι κατανοητό ότι δεν χρειάζεται καµία εγκατάσταση 

σε κανέναν υπολογιστή χρήστη. Οι µοναδικές εγκαταστάσεις γίνονται στον 

εξυπηρετητή, server, που χρειάζεται το GRIA, έναν Tomcat, το JRE και την βάση 

δεδοµένων MySQL. Έτσι κάθε χρήστης µπορεί να βελτιώσει την απόδοση του 

χρησιµοποιώντας τον browser του και µόνο. Όµως για λόγους ασφαλείας 

δηµιουργήθηκαν δικλίδες ασφαλείας που αποτρέπουν στους χρήστες να κάνουν 

λάθη, όπως για παράδειγµα να πάνε σε ένα βήµα χωρίς να έχουν υλοποιήσει το 

προηγούµενο, δηλαδή δεν µπορεί να κάνει κάποιος upload χωρίς να έχει κάνει 

tender. Αυτό το απαγορεύει ο εξυπηρετητής από το δίκτυο της εταιρίας χωρίς να 

επιβαρύνει τον παροχέα µε τέτοιου είδους εύκολα ανιχνεύσιµα λάθη. 
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Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του µεσολαβητή 

 

Όπως αναφέραµε παραπάνω υπάρχουν κάποιοι τρόποι βελτίωσης του 

µεσολαβητή και την ευκολότερη χρήση του από τους απλούς χρήστες. Η 

διαδικασίες για την είσοδο δεδοµένων που αφορούν τα δεδοµένα που είναι προς 

επεξεργασία από κάποιον παροχέα συχνά είναι πολύπλοκα και χρονοβόρα. Ένα 

νέο εργαλείο χωρίς να παρεµβαίνει στην µέχρι τώρα λειτουργία του µεσολαβητή 

είναι και η δροµολόγηση των εργασιών. 

 

Ο τρόπος που ακολουθείτε µέχρι τώρα για την αποστολή µια εργασίας από τον 

µεσολαβητή περιγραφικέ παραπάνω. ∆ίνουµε την δυνατότητα στον κάθε χρήστη 

να αυτοµατοποιήσει την αποστολή της εργασίας του µε τον ακόλουθο τρόπο.  

 

Θέλοντας να κάνει tender ένας χρήστης του εµφανίζεται να επιλέξει να θέλει να 

ακολουθήσει τον αυτοµατοποιηµένο τρόπο ή τον χειροκίνητο που µέχρι τώρα 

είναι σε λειτουργία. 

 

Οι αυτόµατες δροµολογήσεις είναι 2 ειδών, η φθηνότερη και η γρηγορότερη. 

Επιλεχθήκαν να γίνουν αυτές γιατί θεωρούµε ότι είναι αυτές που θα επιθυµούσαν 

περισσότερο οι πελάτες εταιρίες. Η πρώτη δροµολόγηση βρίσκει τον 

οικονοµικότερο παροχέα και στέλνει αυτόµατα εκεί την δουλειά. Ενώ στην 

δεύτερη δροµολόγηση παίρνει τις ταχύτητες επεξεργασίας όλων των παροχέων 

και στέλνει αρχεία ανάλογα το φόρτο εργασίας του κάθε αρχείου. Έτσι 

επιτυγχάνεται της ταχύτερης αποπεράτωσης εργασίας. 

 

 

Βάση δεδοµένων 

 

Η αρχική ανάγκη της βάσης ήταν για τη δηµιουργία χρηστών. Αυτοί 

καταγράφονται σε έναν πίνακα µε ονοµασία user και από εκεί επαληθεύονται τα 

ονόµατα των χρηστών και οι κωδικοί τους. Επίσης περιέχει πληροφορίες για τους 

χρήστες όπως τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τόπος παραµονής, το επίπεδο 

της ασφαλείας τους και άλλα. Μέσα από της σελίδες του µεσολαβητή µπορεί ένας 
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χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή να επικοινωνήσει µε τη βάση να 

δηµιουργήσει καιούριο χρήστη, να διαγράψει κάποιον και ακόµα να κάνει 

αλλαγές στον κάθε χρήστη και να αλλάξει και το επίπεδο ασφάλειάς του. 

 

Καθώς η βάση δεδοµένων υπάρχει για λόγους ασφαλείας και στατιστικών, ακόµα 

και οι αυτόµατες δροµολογήσεις καταγράφονται σε αυτήν. Εκτός από τον πίνακα 

των χρηστών υπάρχουν και πίνακες για την καταγραφή των επιλογών τους και 

καταχωρήσεων που γίνονται στις φόρµες που συµπληρώνει ο ίδιος ή 

συµπληρώνονται αυτόµατα από τον µεσολαβητή. Οι πίνακες open, tender και run 

είναι οι πίνακες που καταγράφονται οι εκάστοτε επιλογές των χρηστών για τις 

αντίστοιχες κινήσεις τους. 

 

Επίσης για την καλύτερη λειτουργικότητα και συλλογή πληροφοριών για 

στατιστικούς λόγους υπάρχει ένας πίνακας logging που καταγράφει την 

ηµεροµηνία και την ώρα για κάθε κίνηση του χρήστη από την στιγµή που θα 

κάνει µια επιτυχηµένη είσοδο στον µεσολαβητή µέχρι που θα αποσυνδεθεί από 

αυτόν. Η προβολή αυτών των δεδοµένων γίνεται από µια σελίδα που έχουν 

δικαίωµα να µπουν µόνο οι διαχειριστές και γίνεται µε µορφή ραβδογράµµατος  

 

 

 

Ακόµα µπορεί να επιλέξει από την βάση να εµφανιστούν συγκεκριµένα στοιχεία 

σε συγκεκριµένες µόνο ηµεροµηνίες ή χρονικά διαστήµατα. 
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Cheapest solution 

 

Κατά την επιλογή του χρήστη για φθηνή αυτόµατη δροµολόγηση εµφανίζεται 

στην σελίδα uploadapplet.jsp που περιέχει ένα applet που ζητά να επιλέξει τον 

φάκελο που περιέχει τα δεδοµένα που επιθυµεί να στείλει προς επεξεργασία, έτσι 

ώστε να αντιγραφούν όλα τα αρχεία στον εξυπηρετητή που βρίσκετε ο 

µεσολαβητής για να υπολογιστούν διάφορες µεταβλητές που χρειάζονται για την 

αποστολή των στοιχείων της εργασίας από την σελίδα setrequirements.jsp. 

 

 

 

Επιλέγοντας τον φάκελο που είναι µέσα τα δεδοµένα προς επεξεργασία, το applet 

αναζητά ακόµα και στους υποφακέλους του για δεδοµένα µε τις καταλήξεις που 

έχουν οριστεί και τα εµφανίζει καθώς ο χρήστης δίνει την εντολή να αποσταλούν 

στον µεσολαβητή. 
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Όταν τα αρχεία είναι στον µεσολαβητή και ο χρήστης προχωράει στην επόµενη 

σελίδα που είναι η setautorequirements.jsp. Ο µεσολαβητής υπολογίζει το 

workload, το µέγεθος και τον απαιτούµενο χώρο που χρειάζεται να υπάρχει στον 

µεσολαβητή των δεδοµένων και συµπληρώνει την φόρµα στο 

setautorequirements.jsp αυτόµατα χωρίς να αφήνει τον χρήστη να παρέµβει και 

να αλλάξει τα δεδοµένα παρά µόνο τις ηµεροµηνίες που επιθυµεί. 

 

 

 

Έπειτα µεταφέρεται στο επόµενο βήµα που είναι η εµφάνιση και ενηµέρωσης του 

χρήστη για τον οικονοµικότερο παροχέα που έχει ήδη επιλεχθεί. Η επιλογή του 

οικονοµικότερου παροχέα γίνεται έπειτα από την εκτέλεση µιας ρουτίνας στο 

συγκεκριµένο jsp και αφού έχει λάβει ο µεσολαβητής τις απαντήσεις από όλους 

τους παροχείς ελέγχει την τιµή που απαιτεί ο κάθε παροχέας µε µια αναδροµή και 

αποθηκεύει προσωρινά τον παροχέα µε την ελάχιστη τιµή και στο τέλος 

εµφανίζει τον συγκεκριµένο παροχέα. 
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Κατά την είσοδο στο επόµενο βήµα ο µεσολαβητής συµπιέζει σε κάθε αρχείο δύο 

αρχεία µε το ίδιο όνοµα και αποστέλλει τα συµπιεσµένα αρχεία στον παροχέα που 

εκτελεί και την εντολή run χωρίς να το αντιλαµβάνεται ο χρήστης για την 

εκτέλεση της επεξεργασίας τους. 

 

Έπειτα η λήψη των επεξεργασµένων δεδοµένων γίνονται χειροκίνητα από τον 

χρήστη. 
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Fastest solution 

 

Παρόµοια γίνεται και κατά την επιλογή για την γρηγορότερη δροµολόγηση, µε 

την διαφορά ότι η εργασία καταµερίζεται σε όσους παροχείς υπάρχει 

λογαριασµός και στέλνονται µέρη ανάλογα µε το φόρτος εργασίας που µπορεί ο 

κάθε παροχέας να επεξεργαστεί ανά δευτερόλεπτο. Έτσι επιτυγχάνουµε την 

ταχύτερη δροµολόγηση χωρίς να µπαίνει στην ρουτίνα ο χρήστης και να στέλνει 

σε διαφορετικούς παροχείς τα αρχεία αφού τα έχει συµπιέσει πρώτα. 

 

Κατά την λήψη των δεδοµένων από τους παροχείς που περιέχουν πληροφορίες, 

εκτός από την τιµή, την επεξεργαστική ισχύ του κάθε cluster που αντιπροσωπεύει 

ο κάθε παροχέας. Αυτή η µεταβλητή, της επεξεργαστικής ισχύς, είναι ένας 

αριθµός που υπολογίζεται από τον παροχέα µέσω µίας κλάσης που έχει 

δηµιουργηθεί από τους υλοποιείτες του GRIA supplier. Βάσει αυτού του αριθµού 

καταλαβαίνουµε πόση υπολογιστική ισχύ έχει το κάθε cluster για να 

αποστείλουµε ανάλογο φόρτο εργασίας. Κατά την λήψη των δεδοµένων για 

όλους τους suppliers µε µια αναδροµή αθροίζουµε την επεξεργαστική ισχύ όλων 

των παροχέων και αποθηκεύουµε το αποτέλεσµα σε ένα session. Παράλληλα τους 

επιµέρους αριθµούς που αντιπροσωπεύουν την επεξεργαστική ισχύ τους 

αποθηκεύουµε σε έναν πίνακα. Μαζί µε το workload που κατά προσέγγιση 

γνωρίζουµε υπολογίζουµε τον φόρτο εργασίας που πρέπει να αποστείλουµε στον 

κάθε παροχέα για να επεξεργαστεί τόση ώρα όση και οι υπόλοιποι παροχείς µε 

σκοπό την ταυτόχρονη αποπεράτωση της εργασίας που στο σύνολο στο 

συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. 

 

Από την παρακάτω σχέση υπολογίζεται το φόρτος εργασίας που θα αποσταλεί 

στον κάθε παροχέα. 

i = to σύνολο των suppliers 

sup_wrkldi = το φόρτος εργασίας που θα αποσταλεί στον i supplier  

sup_proc_pwri = επεξεργαστική ισχύς του i supplier 

total_proc_pwr = συνολική επεξεργαστική ισχύς (το άθροισµα όλων) 

total_wrkld = συνολικό workload που έχουµε για αποστολή στους suppliers 
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Έτσι µετά τους παραπάνω αυτοµατοποιηµένους υπολογισµούς ο µεσολαβητής 

επιστρέφει την παραπάνω σελίδα στον χρήστη για να τον ενηµερώσει τον χρήστη 

το ποσοστό του φόρτου εργασίας και τον παροχέα που θα αποστείλει τα αρχεία 

που είναι για επεξεργασία όπως την τιµή που ζητά ο κάθε παροχέας και στην 

συνέχεια όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που επιστρέφουν οι παροχείς στον 

µεσολαβητή. 

 

 

Workload 

 

Ο υπολογισµός του φόρτου εργασίας πρέπει να αναφέρουµε ότι γίνετε -κατά 

προσέγγιση- µε µια αναδροµή. Ο υπολογισµός γίνεται µέσω µίας κλάσης, 

γραµµένης σε Java, που περιέχει διεργασίες, οι οποίες όταν καλούνται 

επιστρέφουν αποτελέσµατα όπως το µέγεθος των αρχείων, το πλήθος τους, το 

workload, κάθώς και άλλες πληροφορίες, όπως το πλήθος των προσπελάσιµων 

αρχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εύρεση του workload και σε πια θέση 

βρίσκονται.  
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Τα αρχεία που αποστέλλονται για επεξεργασία είναι αρχεία τύπου rib και dat. Τα 

rib είναι αυτά που περιέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται ισχυρή 

επεξεργαστική ισχύ. Ο τρόπος για τον υπολογισµό του φόρτου εργασίας 

επιτυγχάνεται εξοµοιώνοντας την επεξεργασία αυτών των αρχείων, αλλά όχι 

όλων. Ο αλγόριθµος είναι ως εξής, αρχίζοντας από το πρώτο αρχείο 

εξοµοιώνουµε την επεξεργασία του και βρίσκουµε τον φόρτο εργασίας, στην 

συνέχεια ελέγχουµε το αρχείο που βρίσκεται +50 θέσεις στην σειρά από το πρώτο 

(οµοίως εξοµοιώνοντας την επεξεργασία του). Αν η διαφορά του φόρτου 

εργασίας µεταξύ των δύο αρχείων είναι µεγαλύτερη από 15% τότε ελέγχουµε και 

το αρχείο που βρίσκετε στην µέση τους (το +25). Αν το πρώτο και το +25 έχουν 

διαφορά µεγαλύτερη από 15% τότε ελέγχουµε και το ενδιάµεσο και ούτω κάθε 

εξής µέχρι να βρούµε διαφορά µικρότερη από 15%, οπότε και συνεχίζουµε µε το 

επόµενο αρχείο, που είναι +50 θέσεις µετά από το τελευταίο αρχείο, δεύτερο, που 

επεξεργαστήκαµε και γίνετε η ίδια αναδροµή. Φυσικά οι παράµετροι (τιµές της 

διαφοράς και του βήµατος ελέγχου) είναι µεταβλητές και µπορούν να αλλάξουν 

µέσα από το jsp που καλεί την κλάση. 

 

Η επί τοις εκατό διαφορά µεταξύ δύο αριθµών εξαρτάται από το ποιος αριθµός 

είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Έτσι, για να είµαστε όσο το δυνατόν πιο 

ακριβείς στις µετρήσεις µας, κάθε φορά βρίσκουµε τον µέσο όρο των δύο 

διαφορών, δηλαδή της διαφοράς του πρώτου από τον δεύτερο αριθµό και της 

διαφοράς του δεύτερου από τον πρώτο. 

 

Παρακάτω δίνουµε ένα παράδειγµα υπολογισµού 258 αρχείων. 

 

--> calculating 0 - 68 
--> calculating 50 - 68 
--> calculating 100 - 68 
calculating 125 - 68 
calculating 137 - 173 
calculating 131 - 415 
calculating 128 - 2949 
calculating 126 - 415 
calculating 127 - 173 
calculating 129 - 757 
calculating 130 - 68 
calculating 134 - 757 
calculating 132 - 173 
calculating 133 - 2949 
calculating 135 - 68 
calculating 136 - 415 
calculating 143 - 757 
calculating 140 - 415 
calculating 138 - 2949 

Total workload in accessed ribs --> 27206 
 
Total Accesed ribs -> 35 
 
Number of rib files -> 258 
 
Total size of ribs and bat -> 16 MB 
 
 
 
 
 
Total percent 0.99999905 
 
Total workload 78443:78443 
 
Check.. total workload from array 78443 
 
Check the accessed..0 
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calculating 139 - 68 
calculating 141 - 173 
calculating 142 - 2949 
calculating 146 - 173 
calculating 144 - 68 
calculating 145 - 415 
calculating 148 - 757 
calculating 147 - 2949 
calculating 149 - 68 
--> calculating 150 - 415 
--> calculating 200 - 415 
--> calculating 250 - 415 
calculating 253 - 757 
calculating 251 - 173 
calculating 252 - 2949 
last calculated  --> 257 - 757 
 
 

 
TOTAL WORKLOAD.. 78443 
 
workload per files.. 304 
 
 
 
ok workload 47466.0 of 47065 , 0.6% 
 
ok workload 30977.0 of 31377 , 0.4% 

 

Αναλύοντας το παράδειγµα βλέπουµε ότι ο έλεγχος του πρώτου αρχείου και του 

50ου δεν είχε διαφορά µεγαλύτερη από 15%, οπότε δεν ελέγχθηκε κανένα 

ενδιάµεσο αρχείο. Το ίδιο συνέβη και µεταξύ του 50ου και 100ου αρχείου. Όµως 

η διαφορά στο φόρτο εργασίας µεταξύ του 100ου και του 150ου αρχείου ήταν 

µεγαλύτερη από 15% µε αποτέλεσµα να ελεγχθεί και το 125ο αρχείο, πρώτα µε 

το 100ο, όπου δεν διαπιστώθηκε διαφορά µεγαλύτερη από 15%, και έπειτα µε το 

150ο, όπου βρέθηκε διαφορά µεγαλύτερη από 15% και σαν αποτέλεσµα 

ελέγχθηκαν και τα δύο αρχεία µε το ενδιάµεσό τους (αν διαγράψουµε τα ψηφία 

µετά την υποδιαστολή, το 137ο). Το 137ο έχει διαφορά µεγαλύτερη από 15% και 

µε το 125ο και µε το 150ο, οπότε οµοίως συνεχίζουµε τους ελέγχους µε τα 

ενδιάµεσα τους. Συνεχίζοντας µε αυτόν τον τρόπο, αποθηκεύουµε σε ένα πίνακα 

το workload και τον αριθµό του αρχείου που αντιστοιχεί. Μετά βρίσκουµε το 

συνολικό sum_workload προσθέτοντας όλα τα επί µέρους workload και επίσης 

βρίσκουµε τον µέσο όρο ave_workload του κάθε αρχείου που προσπελάσαµε. 

Έπειτα το πολλαπλασιάζουµε µε το συνολικό αριθµό των αρχείων και βρίσκουµε 

µε προσέγγιση το συνολικό agg_workload. 

 

Στην πραγµατικότητα όµως δεν έχουν όλα τα αρχεία το ίδιο workload και για να 

αποστείλουµε στους παροχείς workload ανάλογο των δυνατοτήτων τους πρέπει 

να βρεθούν πια αρχεία έχουν εκείνο το ποσοστό workload που επιθυµούµε να 

αποστείλουµε στον κάθε παροχέα. Η εύρεση του workload εκείνων των αρχείων 

που δεν έχουν προσπελαστεί (δηλαδή δεν έχει υπολογιστεί η τιµή τους) γίνεται 

υποθέτοντας ότι το workload τους είναι ίσο µε τον µέσο όρο του προηγούµενου 

και του επόµενου αρχείου που έχει προσπελαστεί (δηλαδή έχει υπολογιστεί η 

workload τιµή τους). Γνωρίζοντας εποµένως το πόσο workload θα πρέπει να 
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αποστείλουµε στον κάθε παροχέα, αρχίζουµε να αποστέλλουµε ένα ένα τα αρχεία 

στον παροχέα, προσθέτοντας παράλληλα το workload του κάθε αρχείου µέχρι να 

η συνολική τιµή του workload ανά παροχέα να φτάσει την ζητούµενη τιµή που 

πρέπει να αποσταλεί (στον συγκεκριµένο παροχέα). Στην συνέχεια συνεχίζουµε 

εφαρµόζοντας τον ίδιο τρόπο στα επόµενα αρχεία και στους επόµενους παροχείς. 

Σε περίπτωση που κάποιο αρχείο περισσέψει (δεν αποσταλεί σε κάποιον 

παροχέα), τότε έχει προβλεφθεί προγραµµατιστικά να αποσταλεί στον τελευταίο 

παροχέα. 

 

 

Upload στον µεσολαβητή 

 

Η αντιγραφή των αρχείων στον µεσολαβητή γίνεται µε ένα applet. Όπως 

γνωρίζουµε αυτή τεχνολογία είναι πολύ επικίνδυνη να χρησιµοποιείτε σε 

υπολογιστές γιατί έχει τόσες πολλές δυνατότητες που µπορεί να κάνει 

καταστροφικές ζηµιές στα µηχανήµατα που τα εκτελούν, αν κάποιο applet 

προέρχεται από κάποιον που θέλει να κάνει ζηµία. Εάν όµως το applet προέρχεται 

από γνωστό δηµιουργό και είναι ασφαλές µπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει 

την χρήση ενός προγράµµατος όπως ο µεσολαβητής και να διευκολύνει τους 

χρήστες του. 

 

Χρησιµοποιήθηκε applet για την αποστολή των αρχείων στον µεσολαβητή γιατί 

µε τις σηµερινές τεχνολογίες δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τον έλεγχο και 

προσπέλαση του σκληρού δίσκου µέσω internet. Τα applets είναι πολύ καλά 

εργαλεία και µπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα σε έναν υπολογιστή και γι’ 

αυτό τον λόγο πολλά λειτουργικά δεν συνιστούν την λειτουργία του και την 

µπλοκάρουν. 

 

Το συγκεκριµένο applet παίρνει σαν είσοδο το path που βρίσκονται τα αρχεία και 

ελέγχει τον συγκεκριµένο φάκελο καθώς και τους υποφακέλους και ανεβάζει 

στον µεσολαβητή τα αρχεία που του έχουµε ορίσει, χωρίς να µπαίνει στην 

διαδικασία ο χρήστης σε µια ρουτίνα να αποστέλλει ένα ένα τα αρχεία, πράµα 

πολύ χρονοβόρο. 
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Έτσι χρησιµοποιώντας µια τεχνολογία όπως τα applet µειώνουµε τον χρόνο 

αποστολής των αρχείων στο ελάχιστο και πλέον εξαρτάτε εξολοκλήρου από την 

ταχύτητα του δικτύου, δηλαδή το bandwidth που έχει ο χρήστης προς τον 

µεσολαβητή. 

 

 

Upload στον παροχέα 

 

Μετά την αντιγραφή των αρχείων στον µεσολαβητή τρέχει µια κλάση που ελέγχει 

τα αρχεία και κάνει τους απαραίτητους υπολογισµούς που χρειάζονται για να 

γίνει το tender. Έπειτα όταν βρεθούν οι παροχείς που θα σταλθούν τα αρχεία 

γίνεται το upload σε αυτούς τους. 

 

Αυτό γίνεται αυτοµατοποιηµένα από τα jsp που τρέχουν συνέχεια µέχρι να 

αποσταλούν όλα τα αρχεία στους µεσολαβητές. Πιο συγκεκριµένα εφόσον 

ξέρουµε πια αρχεία θα σταλούν και σε ποιους παροχείς ή παροχέα που θα 

σταλούν καλείτε η κλάση που τα αποστέλλει µέχρι να στείλει και το τελευταίο. 
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Run 

 

Μετά το τέλος του upload πρέπει να δοθεί η εντολή να ξεκινήσει η επεξεργασία 

των δεδοµένων που έχουν αποσταλεί. Αυτό γίνεται αυτόµατα µε την ίδια εντολή 

του GRIA σε κάθε παροχέα αφού τα ονόµατα των αρχείων και των παροχέων που 

έχουν αποσταλεί τα γνωρίζει ο µεσολαβητής από την βάση δεδοµένων που έχουν 

αποθηκευτεί. 

 

 

Εγκατάσταση του µεσολαβητή σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα  

 

Καθώς η δηµιουργία του µεσολαβητή έγινε σε περιβάλλον Windows, έτσι η 

εξέλιξή και βελτίωσή του έγινε στο ίδιο λειτουργικό. Καθώς αναλύθηκαν τα 

περιφερειακά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν τρέχουν σε όλα τα λειτουργικά, 

δοκιµάστηκε µε επιτυχία και σε περιβάλλον Linux.  

 

Η διαδικασία όµως εγκατάστασης του µεσολαβητή είναι πιο πολύπλοκη του 

GRIA client και αυτό οφείλεται στις παραπάνω λειτουργίες που έχουν 

ενσωµατωθεί. Αν αναλογιστούµε όµως ότι η συγκεκριµένη εγκατάσταση πρέπει 

να γίνει σε έναν µόνο υπολογιστή, τον εξυπηρετητή, είναι πολύ ευκολότερη η 

εγκατάσταση αν αθροίσουµε τις εγκαταστάσεις που θα γινόντουσαν σε όσους 

υπολογιστές ήθελαν να τρέχουν την εφαρµογή. Άρα η απλοποίηση της 

εγκατάστασης έχει επιτευχθεί. 

 

Η εφαρµογή GRIA θα πρέπει να εγκατασταθεί όπως επίσης και το JRE για να 

τρέχει στο µηχάνηµα που θέλει. Η βάση δεδοµένων και ο εξυπηρετητής που 

πρέπει να εγκατασταθούν στο µηχάνηµα που θα τρέχει, είναι απαραίτητα για την 

χρήση του εξυπηρετητή. Άρα η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης οφείλεται στην 

χρήση του µεσολαβητή. Οι παραπάνω βελτιώσεις του µεσολαβητή δεν 

χρειάζονται κάτι παραπάνω γιατί είναι απλά κάποιες σελίδες και κλάσεις 

προστεθειµένες στον µεσολαβητή. Έτσι η βελτίωση του εξυπηρετητή επιτεύχθηκε 

χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων εργαλείων και τεχνολογιών, γεγονός που µας 

εξυπηρετεί για την εγκατάσταση και χρήση του µεσολαβητή της GRIA. 
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Ένα θέµα το οποίο µπορεί να είναι λειτουργικό σε µερικές περιπτώσεις  είναι ότι 

η βάση δεδοµένων δεν χρειάζεται να βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή µε την 

GRIA και τον µεσολαβητή, αλλά σε κάποιον άλλον υπολογιστή που ανήκει στο 

ίδιο δίκτυο αφού οι ρυθµίσεις του µεσολαβητή για την βάση είναι δυναµικές και 

µπορούν εύκολα να αλλαχτούν µέσω ενός jsp. Αυτό µπορεί να είναι προς όφελος 

µερικών εταιριών που θα τρέχουν τον µεσολαβητή στον server τους. Η βάση 

µπορεί να βρίσκεται σε έναν server που τρέχει την βάση δεδοµένων της εταιρίας 

και να γίνονται κάποιες ρυθµίσεις στην βάση ευκολότερα. Ο µεσολαβητής θα 

επικοινωνεί µε την βάση αφού οριστεί το IP του υπολογιστή που θα τρέχει η βάση 

και άλλα στοιχεία όπως το όνοµα της και τα απαραίτητα username και password.  

 

Έτσι µε απλές κινήσεις και λιγότερο πολυπλοκότερες από την εγκατάσταση της 

ίδιας της εφαρµογής µπορεί να τρέξει ο µεσολαβητής σε οποιοδήποτε περιβάλλον 

εκτός από αυτό που χρησιµοποιήθηκε για την βελτίωση και υλοποίηση του. Όπως 

αναφέραµε η εγκατάστασή του σε Linux δεν είχε καµία διαφορά στις ρυθµίσεις 

του από τα Windows όπου δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε ο µεσολαβητής. 

 

 

Αποτελέσµατα χρήσης του µεσολαβητή 

 

Στόχος του µεσολαβητή ήταν η εξάλειψη κάποιον µειονεκτηµάτων που είχε η 

εφαρµογή. Αφού εντοπιστήκαν και καταγράφηκαν, βρέθηκαν τρόποι και µέθοδοι 

για την εξάλειψή τους. Κυρίως οι δυσκολίες ήταν προς τον τελικό χρήστη και όχι 

τόσο στην εγκατάσταση του. Οι ρυθµίσεις που έπρεπε να γίνουν για την σωστή 

χρήση και εκτέλεση της εφαρµογής ήταν δεκάδες και δύσκολες να γίνουν από 

έναν άπειρο χρήστη. Στην συνέχεια το περιβάλλον της GRIA δεν ήταν καθόλου 

φιλικό στον χρήστη αφού το command line έχει ξεπεραστεί πολλά χρόνια τώρα. 

Ένας ακόµα στόχος ήταν και η αλλαγή του µε ένα άλλο περιβάλλον φιλικότερο 

στους τελικούς χρήστες του GRIA. Επιπροσθέτως η δηµιουργία των απαραίτητων 

xml ήταν ένα µειονέκτηµα από άποψης χρόνου και λειτουργικότητας καθώς η 

χειροκίνητη δηµιουργία τους εγκυµονεί κινδύνους για λάθη συντακτικά και άλλα. 

Καθώς οι χρήστες είναι συνηθισµένοι σε εύχρηστα και ευκολότερα περιβάλλοντα 
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και παρόλο τις τόσες δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει µία εφαρµογή σαν 

την GRIA θα µπορούσε να την άφηνε στο περιθώριο µόνο και µόνο από το θέµα 

ευχρηστίας. 

 

Έτσι δηµιουργήθηκε ο οδηγός για την δηµιουργία του µεσολαβητή και ύστερα 

την βελτίωσή του. Χαρακτηριστικά όπως η ευκολία στην χρήση του και η 

λειτουργικότητα του ήταν ο πρωταρχικός στόχος του µεσολαβητή. Στην συνέχεια 

η ευκολία στην εγκατάσταση, η ασφάλεια, η συλλογή στατιστικών και ο έλεγχος 

χρήσης του µεσολαβητή ήταν κάποια βήµατα που ήταν χρήσιµα για µια 

επαγγελµατική εφαρµογή όπως αυτή. Στην συνέχεια προς την βελτίωση του 

µεσολαβητή για την αυτόµατη δροµολόγηση και αυτόµατο υπολογισµό του 

φόρτου εργασίας της εργασίας που ήθελε να αποστείλει κάθε χρήστης ήταν 

βελτιώσεις που καθιστούσαν τον µεσολαβητή ακόµα ευκολότερο και ταχύτερο 

στην χρήση του από την ίδια την εφαρµογή. 

 

Καθώς χρησιµοποιήσαµε τον µεσολαβητή στο εργαστήριο παρατηρήσαµε ότι 

ακόµα και αν εγκαθιστούσαµε τον µεσολαβητή στον ίδιο υπολογιστή που 

επιθυµούσαµε να τρέξουµε την GRIA, ήταν ευκολότερο και προτιµότερο από την 

χρήση της GRIA client. 

 

 

Ευχρηστία 

 

Το θέµα της ευχρηστίας χωρίζεται σε δύο τοµείς. Ο τοµέας της εγκατάστασης, 

που γίνεται µια φορά σε έναν εξυπηρετητή, και ο τοµέας της χρήσης της 

εφαρµογής. Και στους δύο τοµείς το αποτέλεσµα είναι αποδεκτό.  

 

Βασικός στόχος του µεσολαβητή ήταν η ευκολία στην εγκατάσταση. 

Εγκαθιστώντας την GRIA client σε κάθε υπολογιστή που ήθελε να 

χρησιµοποιήσει την εφαρµογή έπρεπε να γίνει από χρήστη έµπειρο σε θέµατα 

Grid και Java. Επίσης έπρεπε να γίνει σωστή ρύθµιση των εργαλείων που 

χρειαζόντουσαν και των πιστοποιητικών. Πλέον η εγκατάσταση γίνεται µία φορά 

σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή που ο χρήστης που θα το εγκαταστήσει πρέπει να 
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έχει στοιχειώδη εµπειρία σε θέµατα βάσεων δεδοµένων και πιο συγκεκριµένα 

στην MySQL, web services, Java, JRE και Tomcat. Περισσότερη πολύπλοκη η 

εγκατάσταση του µεσολαβητή αλλά γίνεται µία φορά σε έναν υπολογιστή και όχι 

σε όσους θέλουν να χρησιµοποιήσουν την GRIA. Η χρήση του µεσολαβητή από 

τους χρήστες γίνεται µέσω browser, δηλαδή, Internet Explorer ή οποιονδήποτε 

άλλον internet browser. Έτσι αυτόµατα απαλλάσσουµε τον κάθε χρήστη από την 

εγκατάσταση της GRIA client και οποιαδήποτε άλλης εγκατάστασης αφού όλα τα 

λειτουργικά συστήµατα έχουν browsers ήδη εγκατεστηµένα. Παράλληλα η 

σύνδεση µε το internet για την επικοινωνία του µεσολαβητή µα τους παροχείς 

θεωρείτε αναγκαία, αλλά αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω αφού και µε την χρήση 

του GRIA client η σύνδεση µε το διαδίκτυο ήταν υποχρεωτική. Εν ολίγοις ο 

χρήστης του µεσολαβητή δεν υποχρεούται να γνωρίζει θέµατα Java, Grid και 

MySQL αφού δεν θα έρχεται σε επαφή και να ρυθµίσει τίποτα από αυτά. 

 

Επόµενο θέµα είναι η ευχρηστία του µεσολαβητή και όχι η εγκατάσταση του 

αφού γίνεται µία µοναδική φορά. Η χρήση του µεσολαβητή γίνεται µέσω 

πλοηγών µέσω παραθυρικού περιβάλλοντος. Η δυναµική δηµιουργία HTML 

µέσω τεχνολογίας jsp βοήθησε πολύ σε αυτόν τον τοµέα. Σε κάθε σελίδα που 

πλοηγείτε ο χρήστης εξοµοιώνει και µια εντολή της GRIA, επιπλέον υπάρχουν 

δικλίδες ασφαλείας που τον αποτρέπουν από λάθη. Η αλληλεπίδραση των 

ιστοσελίδων µέσω γραφικών και φορµών µε τον χρήστη καθιστούν την χρήση 

εύκολη και προσιτή σε αντίθεση µε την σύνταξη των εντολών που χρειαζότανε η 

GRIA client. Επίσης η ανάγκη για την σύνταξη αρχείων xml από των χρήστη 

είναι αντικατεστηµένη µε την συµπλήρωση φορµών. Ο χρήστης δίνει τα 

απαραίτητα στοιχειά για την συµπλήρωση και δηµιουργία των xml. Με αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγονται πολλά λάθη που µπορούσαν εύκολα να γίνουν ακόµα και 

από έµπειρους χρήστες. Τα δεδοµένα που συµπληρώνει ο χρήστης σε κάθε φόρµα 

αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων και δεν χάνονται ακόµα και αν 

αποσυνδεθεί και συνεχίσει την δουλειά του αργότερα.  

 

Ακόµα και µε την χρήση της αυτόµατης δροµολόγησης ο χρήστης πολύ εύκολα 

και γρήγορα οδηγείτε από το σύστηµα να συµπληρώνει τις φόρµες στα αναγκαία 

πεδία που αδυνατεί να συµπληρώσει ο µεσολαβητής. Ο υπολογισµός του φόρτου 

εργασίας και η αποστολή εργασίας σε πολλαπλούς παροχείς είναι κοµµάτια που 
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κάνουν µια τέτοια εργασία ταχύ και εύκολη αφού ο χρήστης απλά επιλέγει τον 

τύπο της αυτόµατης δροµολόγησης, το είδος της υπηρεσίας που επιθυµεί και την 

ηµεροµηνία παραλαβής της δουλειάς. 

 

Εν τέλει ο µεσολαβητής µαζί µε την χρήση της αυτόµατης δροµολόγησης έχουν 

αναβαθµίσει την GRIA client σε ευκολότερη και πιο εύχρηστη εφαρµογή από ότι 

ήταν µε συνέπεια και την ευκολότερη αποδοχή της από τους επαγγελµατίες 

χρήστες της. 

 

 

Ασφάλεια 

 

Η ασφάλεια στον µεσολαβητή χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά είναι η 

ασφάλεια που προσφέρει η GRIA από µεριά της σε επικοινωνία του πελάτη και 

του παροχέα. Η ασφάλεια που έχει η GRIA πέρασε στον µεσολαβητή µέσω των 

API που χρησιµοποιήσαµε για την δηµιουργία του. ∆ηµιουργώντας κάθε πελάτης 

πιστοποιητικά ασφαλείας και η επικοινωνία µέσω πρωτοκόλλων SOAP 

καθιστούν την εφαρµογή και κατά συνέπια και τον µεσολαβητή αδιάβλητο από 

επιθέσεις και προσπάθειες για οτιδήποτε παράνοµη χρήση του. Όπως αναφέραµε 

και πρωτύτερα για την Java, κληρονόµησε αυτές τις δικλίδες ασφαλείας από την 

εφαρµογή και πέρασαν και στον µεσολαβητή. 

 

Από την άλλη υπάρχει και ασφάλεια µεταξύ µεσολαβητή και απλού χρήστη. Η 

χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται από µέσα από µια σελίδα που είναι 

αναγκασµένος ο κάθε χρήστης να εισάγει ένα όνοµα και έναν κωδικό. Αυτά 

επαληθεύονται µε τα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων και ο χρήστης εισάγεται 

στον τόπο. Όταν γίνει αυτό ένα αρχείο δηµιουργείτε στον εξυπηρετητή και στον 

χρήστη, γνωστά ως session και cookie αντίστοιχα. Μέσω αυτών γίνεται ο έλεγχος 

αν ο χρήστης έχει λογαριασµό στον δικτυακό τόπο του µεσολαβητή και πια τα 

δικαιώµατα του.  
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∆ιαχείριση  

 

∆εν µπορούν όλοι οι χρήστες να κάνουν τα πάντα, γι’ αυτό δηµιουργήθηκε µια 

οµάδα χρηστών που είναι οι διαχειριστές του τόπου αυτού που έχουν το δικαίωµα 

να δηµιουργήσουν, να αλλάξουν δικαιώµατα ή ακόµα και να διαγράψουν τους 

υπόλοιπου χρήστες. Κάθε είσοδος ή έξοδος ακόµα κάθε επιλογή του χρήστη 

καταγράφεται στην βάση δεδοµένων που µπορεί ο διαχειριστής να ελέγξει. Οι 

διαχειριστές έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν κάθε δυνατή επιλογή του 

µεσολαβητή, σε αντίθεση µε τους άλλους χρήστες. Από την άλλη έχουν ευθύνες 

για την συντήρηση και την επίβλεψη των στατιστικών που µπορούν να βλέπουν 

κάθε φορά από τις σελίδες που µόνο εκείνοι έχουν το δικαίωµα να 

χρησιµοποιούν.  

 

 

Στατιστικά 

 

Η συλλογή των στατιστικών, είναι ένα εργαλείο αποκλειστικά του µεσολαβητή, 

που γίνεται µε την αποθήκευση, των επιλογών και των κινήσεων των χρηστών, 

στην βάση δεδοµένων που µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να ελέγξει ο διαχειριστής. 

Αυτό γίνεται για τον εντοπισµό αδυναµιών στην χρήση του µεσολαβητή και 

συνεπώς την περαιτέρω βελτίωσή του. Ακόµα η συλλογή των στατιστικών γίνεται 

και για λόγους ασφάλειας της εταιρίας από τον κάθε εργαζόµενο της που µπορεί, 

αν δεν ελεγχόταν, να εκτελούσε εργασίες για λογαριασµό διαφορετικό από της 

εταιρίας. 
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Αυτόµατη δροµολόγηση 

 

Η αυτόµατη δροµολόγηση στον µεσολαβητή είναι ένα ακόµα εργαλείο που 

ανεβάζουν την ευχρηστία του τόπου αφού εκτός από τον αυτόµατο έλεγχο και την 

επιλογή του καλύτερου δυνατού παροχέα που κάνει ο µεσολαβητής κάνει και 

άλλους αναγκαίους υπολογισµούς. Αντιγράφοντας τα αρχεία που θέλει ο χρήστης 

να στείλει προς επεξεργασία στον µεσολαβητή γίνεται αυτόµατα ο υπολογισµός 

του µεγέθους τους, ο ελεύθερος χώρος που απαιτείτε στον παροχέα ακόµα και το 

φόρτος εργασίας. Αυτές είναι λειτουργίες που ήταν αναγκασµένος ο χρήστης να 

κάνει πριν επικοινωνήσει µε κάποιον παροχέα και να αποστείλει αυτά τα 

δεδοµένα που είναι χρονοβόρα να τα βρει ένας χρήστης, ακόµα και έµπειρος. 

Ακόµα η αυτόµατη συµπλήρωση των φορµών, η επιλογή του τελικού παροχέα ή 

των τελικών παροχέων και στην συνέχεια η συµπίεση και αποστολή των αρχείων 

είναι κινήσεις αυτοµατοποιηµένες που γίνονται από τον παροχέα που αν γίνονταν 

από έναν χρήστη θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρες. 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

Είναι εµφανές ότι η χρήση του µεσολαβητή και η χρήση της αυτόµατης 

δροµολόγησης δεν αναβαθµίζουν απλά την GRIA client αλλά και την τοποθετούν 

στην κορυφή ανάµεσα σε άλλες παρόµοιες εφαρµογές. Ακόµα και ο τρόπος 

δηµιουργίας του µεσολαβητή καθιστά δυνατόν την αναβάθµισή του και 

προσθήκη ακόµα περισσότερων εργαλείων για την ευκολότερη και ταχύτερη 

χρήση της τελικής εφαρµογής. 
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