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Πεπίλητη 
 

Η αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ησλ εηεξνγελψλ θαη θαηαλεκεκέλσλ 

πεξηβαιιφλησλ, φπσο ηα πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο, θαζηζηά εθηθηή ηελ επίιπζε 

ππνινγηζηηθά εληαηηθψλ πξνβιεκάησλ κε αμηφπηζην θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν. Η επξεία 

απνδνρή πνπ αλακέλεηαη λα γλσξίζνπλ ηα πεξηβάιινληα απηά θάλεη ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ παξφρσλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ, επηηαθηηθή. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δεηεκάησλ ε νπνία εμεξεπλάηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη νη ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο πνπ ελδέρεηαη 

λα εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ παξφρσλ θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο ξνήο εξγαζίαο. Καζψο 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εηεξνγελψλ θαη θαηαλεκεκέλσλ πεξηβαιιφλησλ 

δηεπξχλεηαη έμσ απφ ηα ζηελά πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ, είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα εκθαλίδνληαη εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. Οη 

εμαξηήζεηο απηέο κπνξεί λα νδεγνχλ ζε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ παξφρσλ ή θαη λα εθθξάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. 

Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

κνληεινπνίεζε ησλ εμαξηήζεσλ απηψλ θαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ  θαηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ παξφρσλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ξνήο 

εξγαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλαο κεραληζκφο 

κνληεινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ θαη γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζε έλαλ 

αιγφξηζκν επηινγήο παξνρψλ ππεξεζηψλ κε εγγπήζεηο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. 
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Abstract 
 

The advent of heterogeneous and distributed environments, such as Grid 

environments, made feasible the solution of computational intensive problems in a 

reliable and cost-effective way. The rapid adoption these environments are expected 

to enjoy creates a need for infrastructure that allows the efficient resources utilization, 

not only according to user’s needs but also taking into account service provider’s 

preferences.  

One of the fundamental issues that are explored throughout this diploma thesis 

are strategic relationships that may appear between service providers while executing 

an application workflow. As the application field of  heterogeneous and distributed 

environments expands outside the narrow borders of single organizations, it is very 

likely that relationships will appear amongst various service providers. These 

relationships may be beneficial to the actual services provided but may also express 

the competition that is evident in every single market. 

The main focus for this diploma thesis is the modeling of those strategic 

relationships and the study of their effect on the provider selection process during the 

execution of a user workflow. For this reason, this thesis presents an modeling 

mechanism for strategic relationships that is further applied on a mapping algorithm 

for workflow execution taking also into account quality of service constraints. 

 

 

 

Keywords 
 

Strategic Relationship, Business Relationship, Strategic Cooperation, Grid 
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Algorithm 

  



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

7 

 

 

Δςσαπιζηίερ 
 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο εθπνλήζεθε 

απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2007 σο ηνλ Μάην ηνπ 2008 ζην εξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληψλ 

ηνπ ηνκέα Δπηθνηλσληψλ, Ηιεθηξνληθήο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ζηε ρνιή 

Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ηνλ Γξ. Γεκνζζέλε 

Κπξηαδή, ν νπνίνο φρη κφλν κε εηζήγαγε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή αιιά 

πξνζέθεξε ρσξίο δηζηαγκφ ηελ βνήζεηα ηνπ ζε νπνηαδήπνηε απνξία κνπ, φπνηε θαη αλ 

απηή εκθαληδφηαλ. Η εκπεηξία ηνπ απνδείρζεθε πνιιέο θνξέο αλεθηίκεηνο νδεγφο 

ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζέκαηα πνπ κε απαζρφιεζαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θ. Θενδψξα Βαξβαξίγνπ, ε 

νπνία απφ ηελ ζέζε ηεο επηβιέπνπζαο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κνπ παξείρε  

θαζνδήγεζε, ακέξηζηε ππνζηήξημε  θαη ζπκπαξάζηαζε ζε θάζε κνπ απφθαζε ε 

νπνία αθνξνχζε ηηο κειινληηθέο κνπ ζπνπδέο. Η ππνζηήξημε ηεο ήηαλ αλεθηίκεηε, 

ηφζν ζε πξαθηηθφ φζν θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν θαζψο ήηαλ έλαο θαηαιπηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ απφθαζε κνπ λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ νη νπνίνη ζηάζεθαλ ζην 

πιεπξφ κνπ απφ ηα πξψηα κνπ καζεηηθά ρξφληα θαη δελ έπαςαλ λα κνπ δίλνπλ φρη 

κφλν θάζε εζηθή θαη πιηθή βνήζεηα αιιά θαη φια ηα απαξαίηεηα εξεζίζκαηα γηα λα 

ζπλερίδσ κε ελζνπζηαζκφ ηηο ζπνπδέο κνπ. 

 

 

Παπαγηάλλεο Γ. Ισάλλεο 

Αζήλα, Μάηνο 2008 
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1 Γενικά για ηο Πεπιβάλλον Πλέγμαηορ 

 

 

1.1 Οπιζμόρ ηος Πλέγμαηορ 

Η ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γλσξίδεη ηελ 

θνξχθσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο αλαπηχζζνληαη ζπλερψο εθαξκνγέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαηξεηηθέο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη ρξφλν 

εθηέιεζεο. Παξάιιεια, εληείλεηαη ε δήηεζε γηα πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε θάζε 

γεσγξαθηθφ ζεκείν αλεμάξηεηα ηνπ κέζνπ γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη θπξίαξρε ηελ 

αλάγθε γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ κε ειεθηξνληθά 

δίθηπα (electronic networks) θαη εηδηθεπκέλν ελδηάκεζν ινγηζκηθό (middleware) ην 

νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη θηιηθή πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ απνθξχπηνληαο ηηο 

εηεξνγελείο ηερλνινγηθέο πινπνηήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πφξσλ.  

Σν θαηαλεκεκέλν απηφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ απφ 

θνηλνχ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ, απνζεθεπηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ, νλνκάδεηαη Πιέγκα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή απιά Grid. 

Η ελνπνίεζε ησλ δηθηχσλ θαη ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ ζε κηα εληαία ππνδνκή κε 

ζηφρν ηελ θαηαλεκεκέλε αιιά νκνγελή πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο ηνπ πιέγκαηνο 

αλαθέξεηαη σο Ηιεθηξνληθή Τπνδνκή (e-Infrastructure). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ξαγδαία εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζεζηκφηεηα δηθηχσλ θνξκνχ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη ηε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ αιιά θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα δπλακηθή ζηελ θιαζζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ «ππνινγηζηηθφ 

πεξηβάιινλ». ηελ παξνχζα θάζε, ζεκαληηθφο αξηζκφο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζηηθή ηζρχ, δεδνκέλα, ππεξεζίεο, εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ, επηζηεκνληθά φξγαλα, θ.α., βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλνη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε γηα αζθαιή, νκνηφκνξθε, αμηφπηζηε θαη 



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

13 

 

απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε κέζσ δηθηχσλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη 

δπλαηφηεηεο πνπ απηνί παξέρνπλ.  

Σα Πιέγκαηα είλαη κηα πξνζέγγηζε ηεο ζύζηαζεο δπλακηθά δνκεκέλσλ 

πεξηβαιιόλησλ, ρξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηηθνύο πόξνπο πνπ είλαη δηεζπαξκέλνη ηόζν 

γεσγξαθηθά όζν θαη νξγαλσηηθά. Ο όξνο πιέγκα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηεο ππνδνκήο 

(πιηθό θαη ινγηζκηθό) θαη ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ 

(γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλνπ) ππεξ-ππνινγηζηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Καζψο ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ φκσο αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη δελ 

αιιειναλαηξνχληαη, αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα ηνλ ηερληθφ νξηζκφ ηνπ πιέγκαηνο 

έηζη φπσο δίλεηαη απφ ηελ IBM[1]: 

Πιέγκα είλαη ε δπλαηόηεηα, κε ηε ρξήζε ελόο ζπλόινπ από αλνηθηά πξόηππα θαη 

πξσηόθνιια, ηεο απόθηεζεο πξόζβαζεο ζε εθαξκνγέο, δεδνκέλα, επεμεξγαζηηθή ηζρύ, 

ρώξν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη κίαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο από ππνινγηζηηθνύο 

πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζην Internet. To πιέγκα είλαη έλα είδνο παξάιιεινπ θαη 

θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηακνηξαζκνύ, λα επηινγήο θαη 

ζπγθέληξσζεο πόξσλ  πνπ θαηαλέκνληαη ζε πνιιαπιέο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο βάζεη ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο ησλ πόξσλ, ηεο ρσξεηηθόηεηαο, ηεο επίδνζε, ηνπ θόζηνο θαη ηηο 

απαηηήζεηο πνηόηεηαο ππεξεζίαο πνπ θαζνξίδνληαη από ην ρξήζηε. 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ν φξνο πιέγκα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

ηεο ππνδνκήο, θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

εληαίνπ ππεξ-ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ αλ θαη είλαη γεσγξαθηθά 

δηεζπαξκέλν, εκθαλίδεηαη κε ηξφπν δηαθαλή ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Απνηειεί 

έλα εληαίν ζχλνιν ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, κηα ζπκπαγή - αλ θαη θαηαλεκεκέλε - 

ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα. Σν πεξηβάιινλ πιέγκαηνο δηαζπλδέεη εηεξνγελή 

ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, κε φκνηα ή δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ππεξεζίεο, 

δεκηνπξγψληαο επηπιένλ λέα ζχλνια ππεξεζηψλ κε απμεκέλεο ππνινγηζηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη λένπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ πνηθίισλ πφξσλ ηνπο νπνίνπο 

δηακνηξάδεη. 

 

1.2 Σαξινόμηζη Τποδομών Πλέγμαηορ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο ησλ ππνδνκψλ πιέγκαηνο ζε επίπεδν 

εθαξκνγψλ, επαγγεικαηηθήο αμίαο, επηζηεκνληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

αξρηηεθηνληθήο. Μηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ηαμηλνκήζεηο ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν 
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πνιππινθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ην φιν ζχζηεκα. 

Βάζεη απηήο δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

• Departmental Grids, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ζε έλα ηνκέα  ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ζπλήζσο πξννξίδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ έλα θαη κφλν ζθνπφ. 

Δμσηεξηθά πξνζηαηεχνληαη κε firewall θάηη ην νπνίν ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζε αθνχ 

ζπλήζσο ε φπνηα επηθνηλσλία γίλεηαη εζσηεξηθά ζηνλ ηνκέα. Η πεξίπησζε απηή είλαη 

παξφκνηα κε απηή ησλ clusters. Τπάξρεη φκσο ε δηαθνξά φηη ην hardware πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δε παξνπζηάδεη απαξαίηεηα νκνηνγέλεηα. Δπίζεο ππάξρεη κηθξή κφλν 

αλάγθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο 

πξφζβαζεο. Σειηθά ν ζθνπφο ησλ departmental Grids είλαη λα ζπγθεληξψζνπλ θαη 

εηθνλνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ ηνκέα έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή 

ρξήζε ηνπο. 

• Enterprise Grids, ηα νπνία αλήθνπλ ζε κία νξγαλσκέλε νληφηεηα φπσο κηα 

επηρείξεζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιινχο ζθνπνχο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ε νπνία δελ είλαη ακθίδξνκε θαζψο νη πφξνη 

θαζαπηνί δε κεηαθηλνχληαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ firewall. Σα enterprise grids 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νξγαληζκνχο πνπ ζέινπλ κε θάπνην ηξφπν λα ζπγθεληξψζνπλ 

ηνπο πφξνπο ηνπο πνπ πξηλ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε αίηεζεο ρξήζεο πφξσλ απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνη ηνκείο ηεο 

επηρείξεζεο εθαξκφδνληαη κεραληζκνί επίιπζεο ηέηνησλ δηελέμεσλ κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο πνιηηηθψλ ρξήζεο (usage policies). 

• Partner Grids, ηα νπνία είλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ην firewall κηαο 

επηρείξεζεο θαη επηηξέπνπλ ηε θνηλή ρξήζε ησλ πφξσλ απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο. 

Η αλάγθε γηα ηα partner grids πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

δηάθνξσλ επηρεηξεζηαθψλ νληνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Η 

δηάζεζε πφξσλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ απαηηεί ηελ χπαξμε 

πξνηχπσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ επίβιεςε ησλ δηάθνξσλ ελεξγεηψλ 

θαη ην accounting.  

• Open Grids, ηα νπνία αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ ζην κέιινλ θαη 

αλαθέξνληαη ζε κηα πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ ππνδνκή, κεζνινγηζκηθφ 

(middleware) θαη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ δηάθνξνπο 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο έλα open grid δελ είλαη 

αθηεξσκέλν ζηελ επίηεπμε ελφο θαη κφλν ζηφρνπ. Αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα γηα λα επηηχρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αλεμάξηεηνπο ζηφρνπο, 
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άιιεο θνξέο δνπιεχνληαο κεκνλσκέλα θαη άιιεο θνξέο ζπκκεηέρνληαο ζε εηθνληθνχο 

νξγαληζκνχο. Σν πεξηβάιινλ πιέγκαηνο ζα πξνζθέξεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο ππεξεζίεο γηα ην έξγν, θαζψο θαη έλα κέζν γηα ην sharing θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ. Οληφηεηεο πνπ δε ρξεηάδνληαη πιένλ ηνπο 

πφξνπο ηνπο, ζα κπνξνχλ λα ηνπο αμηνπνηνχλ δηαζέηνληάο ηνπο ζε κία απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο πιέγκαηνο θαη απνθηψληαο ζε αληάιιαγκα νηθνλνκηθφ θέξδνο. 

Σν open Grid  (ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο παγθφζκην πιέγκα) ζα απνηειέζεη θπζηθφ 

επαθφινπζν ηεο παξάιιειεο χπαξμεο δηάθνξσλ enterprise grids θαη partner grids πνπ 

ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ πξσηνθφιισλ.  

 

1.3 ύγκπιζη Σεσνολογίαρ Πλέγμαηορ με άλλερ Σεσνολογίερ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πιέγκαηνο έρεη βαζηζηεί ζε έλα αλνηρηφ ζχλνιν πξνηχπσλ 

θαη πξσηνθφιισλ ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εηεξνγελψλ θαη 

γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Open Grid 

Services Architecture (OGSA). 

Η δνκή ηνπ πιέγκαηνο ζεσξνχκε φηη απνηειεί εμέιημε άιισλ δνκψλ θαη 

ηερλνινγηψλ, φπσο ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα (distributed systems) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα κεγάιεο θιίκαθαο [2], ν παγθφζκηνο 

ηζηφο (Web), νη ππνινγηζκνί νκνηίκσλ πφξσλ (peer-to-peer computing) θαη νη 

ηερλνινγίεο δπλακηθήο εηθνληθήο νξγάλσζεο (dynamic virtualization). Λφγσ απηνχ, ε 

ηερλνινγία ησλ ππνδνκψλ πιέγκαηνο παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε άιιεο 

ηερλνινγίεο (ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε) αιιά θαη πνιιέο αληηζέζεηο. Αλαιπηηθφηεξα: 

• Όπσο θαη ζην Γηαδίθηπν ηα πιέγκαηα θξχβνπλ φιε ηελ πνιππινθφηεηα, θαη νη 

ρξήζηεο απνιακβάλνπλ κηα απιή θαη πινπνηεκέλε ππεξεζία. ε αληίζεζε φκσο κε ην 

Γηαδίθηπν ην νπνίν απιά ρξεζηκεχεη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηα 

πεξηβάιινληα πιέγκαηνο επηηξέπνπλ πιήξε ζπλεξγαζία, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ.  

• Όπσο θαη ηα P2P ζπζηήκαηα νη ππνδνκέο πιέγκαηνο επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη αξρεία. ε αληίζεζε φκσο κε ηα P2P ζπζηήκαηα, επηηξέπνπλ 

ζπλεξγαζίεο πνιιψλ κε πνιινχο (many-to-many) θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηα αξρεία, 

αιιά ρξεζηκεχνπλ γηα ζπλαιιαγέο θάζε είδνπο πφξσλ. 
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• Όπσο θαη ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα (ή clusters) ηα πιέγκαηα ελνπνηνχλ 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. ε αληίζεζε κε ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα (ή clusters) ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη νκνηνγέλεηα ησλ ζπζηεκάησλ, ηα 

ζπζηήκαηα πιέγκαηνο κπνξεί λα είλαη γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλα θαη εηεξνγελή. 

• Όπσο θαη νη ηερλνινγίεο εηθνληθήο νξγάλσζεο ζπζηεκάησλ (virtualization) ηα 

πιέγκαηα βαζίδνληαη ζηελ εηθνληθή νξγάλσζε (Δ.Ο.) πφξσλ. ε αληίζεζε κε ηηο 

ηερλνινγίεο εηθνληθήο νξγάλσζεο ζπζηεκάησλ (virtualization) νη νπνίεο έρνπλ ζηφρν 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηα απηφλνκεο εηθνληθήο κεραλήο, ηα ζπζηήκαηα 

πιέγκαηνο επηηξέπνπλ ηελ εηθνληθή νξγάλσζε απέξαλησλ, αλφκνησλ, 

απνκαθξπζκέλσλ πφξσλ. 

 

1.4 Πλεονεκηήμαηα 

 

Πνιιέο εηαηξίεο επηδηψθνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζεκεξηλήο δνκήο ηνπ πιέγκαηνο φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά θαη ηα απνδνηηθά νθέιε, 

ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε έλα ζχζηεκα, πνπ δελ ζα απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

Γηα λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηελ ιχζε πνπ ρξεηάδνληαη, νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ λα ιχζνπλ θπξίσο πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην πειάηε. Υξεζηκνπνηψληαο ηα πξφηππα πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί, νη πειάηεο ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

ζπκβαηφηεηα κε ηηο ππάξρνπζεο λέεο ηερλνινγίεο πιέγκαηνο, αιιά θαη λα 

πηνζεηήζνπλ θαηλνχξγηεο θαζψο απηέο εμειίζζνληαη, πξνζθέξνληαο λέα 

πιενλεθηήκαηα θαη επθνιίεο.  

Η πιαηθφξκα ηνπ πιέγκαηνο κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηνπο πεξηζζεπνχκελνπο 

πφξνπο ζε έλα εηαηξηθφ δίθηπν δεκηνπξγψληαο έλα ηζρπξφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα 

κνηξαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νκάδεο ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία, ή αθφκε θαη ζε 

γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία νκάδεο. Σν πην θνηλφ 

ηερλνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηνχο ηνπο πφξνπο 

είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γξαθείνπ (desktop PCs), νη νπνίνη ζπλήζσο 

ιεηηνπξγνχλ ρακειφηεξα απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. πλήζσο ην πνζνζηφ ρξήζεο ηεο 

ππνινγηζηηθήο ηνπο ηζρχο είλαη ζην 10% ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο αθφκα θαη ζηηο 

πξσηεχνπζεο επαγγεικαηηθέο ηνπο εθαξκνγέο. Οξγαλψλνληαο ηελ ππνινγηζηηθή 
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ππνδνκή ζε επίπεδα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έζνδν δηαζέηνληαο ηελ γηα 

απαηηεηηθέο εθαξκνγέο. Απηφ απνηειεί άκεζν φθεινο γηα εηαηξίεο, πνπ επηζπκνχλ λα 

πινπνηήζνπλ ηερλνινγίεο πιέγκαηνο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ κειινληηθέο 

εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο. 

πλνςίδνληαο ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο πιέγκαηνο, θπξίσο φζνλ 

αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή εθαξκνγή ηεο είλαη: 

• Υακειφηεξν θφζηνο ππνινγηζκνχ, θαζψο ε ζρέζε απφδνζεο / ηηκή είλαη 

δηαθνξεηηθή. Οη δηάθνξεο ππνδνκέο πιέγκαηνο, αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπο, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο πεξηζζφηεξσλ εξγαζηψλ κε κηθξφηεξεο 

επελδχζεηο ζε δηνίθεζε θαη ζε πιηθφ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο πνπ βαζίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ εμνπιηζκφ. Σν πεξηβάιινλ πιέγκαηνο θαηαθέξλεη λα 

βειηηψζεη ηνλ ιφγν απφδνζε πξνο ηηκή ζε έλαλ νξγαληζκφ εμαξηψκελα πάληα απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ.  

• Γξεγνξφηεξα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Σν πιεφλαζκα ηζρχνο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην πεξηβάιινλ πιέγκαηνο, κπνξεί λα δψζεη ζε έλαλ νξγαληζκφ ηελ δπλαηφηεηα 

γηα γξεγνξφηεξα απνηειέζκαηα. Απηφ κάιηζηα, αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία, κπνξεί λα 

ηεο δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα λα θάλεη πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο θαη λα θαηαθηήζεη 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. 

• Καιχηεξα απνηειέζκαηα. Η αχμεζε ηεο ηζρχνο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε 

αλαζεψξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη λα δνθηκαζηνχλ πνιιά 

ππνζρφκελεο ιχζεηο, πνπ πξνεγνχκελα είραλ απνξξηθζεί ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζε ρξφλν 

θαη ρξήκα. Δπίζεο ε ηζρχο απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα πξνθχςνπλ 

απνηειέζκαηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο επηηξέπνληαο  κεγαιχηεξεο αλαιχζεηο θαη 

δνθηκέο. 

 

1.5 Σομείρ πος εςνοούνηαι από ηην ηεσνολογία Πλέγμαηορ 

 

Η ηερλνινγία πιέγκαηνο έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο θαη αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξηνζεηνχληαη 

ζε θάζε ηνκέα. Αλαιπηηθφηεξα: 

• ηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο, ηεο βηνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο ε ηερλνινγία 

πιέγκαηνο κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηε δηάγλσζε λνζεκάησλ θαη 

ζηελ αμηφπηζηε δηάγλσζε κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ εηθφλσλ. Δθαξκνγέο, 



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

18 

 

φπσο ε δηάγλσζε κε ηε βνήζεηα ηαηξηθψλ απεηθνλίζεσλ θαη ε αλάιπζε πξσηετλψλ 

θαη βηνκνξηαθψλ κεζφδσλ, βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

θαζψο θαη ζηελ δηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ζε γεσγξαθηθά 

δηαζπαξκέλεο ηνπνζεζίεο. Σν πξφβιεκα απαίηεζεο ζε ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γίλεηαη 

αθφκα εληνλφηεξν αλ ιεθζεί ππφςε φηη γηα λα επηηεπρζεί ε επεμεξγαζία κε ηε 

βνήζεηα ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ, απηά ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε επίζεο κεγάιν φγθν ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Η πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο πιέγκαηνο κπνξεί λα δψζεη ζηηο εθαξκνγέο 

απηέο ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη έηζη ψζηε λα παξάγνπλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα, 

γξήγνξα θαη απνδνηηθά. 

• Οη αγνξέο ρξήκαηνο είλαη απφ ηνπο λένπο ηνκείο πνπ έρνπλ αξρίζεη λα 

πηνζεηνχλ ηελ ηερλνινγία πιέγκαηνο. Σξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαιπηέο, φινη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θάλνληαο ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο πιέγκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα παξέρεη γξήγνξεο ππεξεζίεο ζηε κειέηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη επίιπζεο ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο 

ηαπηνπνίεζε ξίζθνπ ζε επελδπηηθά ζρέδηα, δηαδηθαζίεο, απαηηήζεηο θαη θφζηε, 

θαηεγνξηνπνίεζε, πνζνηηθνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη αλίρλεπζε ξίζθνπ. 

• Ο επηζηεκνληθφο θαη ν εθπαηδεπηηθφο θιάδνο απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή ηνπο 

θχξηνπο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο πιέγκαηνο. Δδψ ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ. Η πξψηε πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηκήκαηα πνπ δηεμάγνπλ 

έξεπλα πάλσ ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. Η θαηεγνξία απηή δελ πηνζεηεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο εκπνξηθέο ιχζεηο αιιά δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηεο. Σα κέιε ηεο 

ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θπξίσο σο παξέρνληεο παξά σο θαηαλαισηέο ηεο 

ηερλνινγίαο πιέγκαηνο. Η δεχηεξε θαηεγνξία, πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε δεκφζηα 

έξεπλα, ζεσξείηαη θπξίσο σο θαηαλαισηήο ηεο ηερλνινγίαο πιέγκαηνο. Σππηθά 

παξαδείγκαηα εδψ, ε NASA κε ηα δηαζηεκηθά ηεο πξνγξάκκαηα θαη ε θπζηθή 

πςειψλ ελεξγεηψλ, αληηθείκελν έξεπλαο κεγάισλ ηλζηηηνχησλ φπσο ην CERN. Άιινη 

ηνκείο ηεο επηζηήκεο, πνπ αλήθνπλ ζηνπο ζπρλνχο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο 

πιέγκαηνο, απνηεινχλ ε ρεκεία θαη ε κεραληθή πνπ πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο 

ππνινγηζηηθά απαηηεηηθέο ή εθαξκνγέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ 

(data mining).  
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• Ο βηνκεραληθφο θαη θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο απνηειεί απνδεδεηγκέλα έλα 

ρψξν, φπνπ ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πιέγκαηνο κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά 

σθέιηκε. ηε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ν ζρεδηαζκφο απηνθηλήησλ θαη θνξηεγψλ 

απαηηεί γξήγνξνπο θαη βειηηζηνπνηεκέλνπο πφξνπο γηα λα επηηαρπλζεί. ην 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ 

πξνζνκνηψζεσλ. Σππηθέο εθαξκνγέο πνπ επλννχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε 

δπλακηθή ησλ ξεπζηψλ, ν ζρεδηαζκφο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή, αλάιπζε 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πξνζνκνηψζεηο ζπγθξνχζεσλ. 
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2    Γςναμικέρ Ροέρ Δπγαζίαρ 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε βάζε δηεηζδπηηθά πξφηππα δηαδηθηχνπ, ηα 

πιέγκαηα επηηξέπνπλ ηελ θνηλή ρξήζε ππνινγηζηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ 

εθηφο ησλ νξίσλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ή νξγαληζκψλ, κε αζθαιή θαη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σα πιέγκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλή ρξήζε, ηε δηαζχλδεζε 

θαη ηε ρξήζε δηαθφξσλ πφξσλ, ελζσκαησκέλσλ ζην πιαίζην ελφο δπλακηθνχ 

ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Η δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ξνήο εξγαζίαο θάπνηαο εθαξκνγήο ζε 

πεξηβάιινλ πιέγκαηνο απαηηεί ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ [3]. ε απηφ ην πιαίζην, ε ξνή εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε ζχλζεζε ησλ εθαξκνγψλ ζε πιέγκαηα, πξνζθέξνληαο αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα [4], φπσο: 

• Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο δπλακηθψλ εθαξκνγψλ κε ελνξρήζηξσζε 

θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ 

• Αμηνπνίεζε πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ή ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ εθηέιεζεο 

• Δθηέιεζε πνιιψλ απνκαθξπζκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ηνκέσλ κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο 

• Δλνπνίεζε πνιιψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ ηεο ξνήο εξγαζίαο, εληζρχνληαο έηζη ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ νξγαληζκψλ  
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2.1 Οπιζμοί 

 

Καζψο ε ξνή εξγαζίαο είλαη κηα επξεία ηερλνινγηθή έλλνηα, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν δηεπθξηλίδεηαη ε νξνινγία πνπ αθνξά ηνπο νξηζκνχο ηεο 

ξνήο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Όζν αθνξά ην γεληθφ νξηζκφ, ε νκάδα WfMC (Workflow Management 

Coalition) θάλεη ηελ εμήο πξφηαζε [5]: "Ρνή εξγαζίαο είλαη ε απηνκαηνπνίεζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην ζχλνιφ ηεο ή ελ κέξεη, θαηά ηελ νπνία έγγξαθα, 

πιεξνθνξίεο ή εξγαζίεο κεηαθέξνληαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζηεί θάπνηα δξάζε, ζχκθσλα κε έλα ζχλνιν δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ." 

Γηαθνξεηηθά, ε ξνή εξγαζίαο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ελνξρήζηξσζε ελφο 

ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο πνιχπινθνπ ζηφρνπ, ελψ ζηα 

πεξηβάιινληα πιέγκαηνο, ε ξνή εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο εθαξκνγψλ, 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ππνδνκήο [6]. Η ξνή εξγαζίαο είλαη έλαο 

αξρηηεθηνληθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δπλακηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε γεληθή έλλνηα πνιηηηθέο ξνήο εξγαζίαο, θαη πιαίζηα αλάπηπμεο. 

Σα κνληέια ξνήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί κηα ξνή 

εξγαζίαο ηφζν ζε επίπεδν εξγαζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν δνκήο. 

Η έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη γηα ηελ ηερλνινγία πιέγκαηνο έρεη δηαηππψζεη 

αθφκε δχν νξηζκνχο, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη θπξίσο πξνο ηελ επηζηήκε ησλ 

ππνινγηζηψλ: 

Workflow είλαη έλα ζρέδην αιιειεπίδξαζεο δηάθνξσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηεξγαζηψλ, ρσξίο λα αληηζηνηρεί απαξαίηεηα ζε έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν απφ 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Όιεο απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 

ππεξεζηψλ (services) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα κφλν θέληξν δεδνκέλσλ ή κεηαμχ ελφο 

εχξνπο απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη πινπνηήζεηο νπνπδήπνηε. 

Grid Workflow είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο δεκηνπξγίαο λέσλ ππεξεζηψλ 

ζπλδπάδνληαο ήδε ππάξρνπζεο ππεξεζίεο. Μηα λέα ππεξεζία (service) κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηαρσξψληαο ηνλ νξηζκφ ελφο workflow  ζε 

κία workflow engine. 

ηε ζπλέρεηα θαη βάζεη ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ παξνπζηάδνληαη νη 

θαηεγνξίεο ησλ ξνψλ εξγαζίαο. 
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2.2 Καηηγοπίερ 

 

Οη ξνέο εξγαζίαο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

πιέγκαηνο θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ επέιηθηε θαη δπλακηθή ζπλάζξνηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ πιέγκαηνο. Υξεζηκεχεη ζηελ αλαπαξάζηαζε 

θαη ζχλζεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο ζε κηα εθαξκνγή.  

Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ ξνψλ εξγαζίαο θαη αλαθνξηθά κε ηε 

πεξηγξαθή απηνχ, κπνξεί λα είλαη γεληθέο, ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηγξαθή 

ησλ βεκάησλ κηαο εθαξκνγήο (application workflow) είηε πην ζπγθεθξηκέλα ψζηε λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ φρη θαζαπηή ηελ 

εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, αιιά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ εχξεζε θαη 

επηινγή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πινπνηνχλ θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο. Βάζεη απηνχ, ε 

εθηέιεζε θάζε βήκαηνο ζηε ξνή εξγαζίαο κηαο εθαξκνγήο έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δπλακηθή δεκηνπξγία επηπιένλ ξνψλ εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε εθηέιεζε ελφο 

βήκαηνο (Task A) ηεο ξνήο εξγαζίαο εθαξκνγήο (application workflow) έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο επηπιένλ (Binding) ξνήο εξγαζίαο, πνπ αθνξά ην 

ζπζρεηηζκφ ηνπ βήκαηνο κε ηελ εχξεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επηινγή απηήο, πνπ 

ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ βήκαηνο. ην δεχηεξν απηφ 

workflow, ην βήκα ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο εηζάγεη κηαο λέαο (Business) ξνήο 

εξγαζίαο, πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο εθαξκφδνληαο ηηο παξακέηξνπο 

πνηφηεηαο ππεξεζίαο. ην ηέινο ηεο επηινγήο εηζάγεηαη θαη κηα ηειεπηαία 

(Resolution) ξνή εξγαζίαο, πνπ πεξηγξάθεη ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε επηιερζείζα ππεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Task A.  Απφ απηφ ην 

ζρήκα δηαπηζηψλνπκε ηειηθά φηη φρη κφλν ε εθαξκνγή αιιά θαη νη επηρεηξεζηαθέο 

(business) δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα, εηζάγνπλ workflows 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ  θαη λα δηαρεηξηζζνχλ κε έλαλ εληαίν ηξφπν απφ ην 

ζχζηεκα.. Γνκηθά απηά νη ξνέο εξγαζίαο δε δηαθέξνπλ, αιιά δηαθέξνπλ ζίγνπξα σο 

πξνο ηηο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Με βάζε απηή ηελ 

παξαηήξεζε κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο ξνέο εξγαζίαο ζε δχν θαηεγνξίεο: 

• Ρνέο Δξγαζίαο Δθαξκνγψλ (application workflows), πνπ πεξηιακβάλνπλ 

workflows πνπ αλαπηχζζνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο 

εθαξκνγήο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε πεξηβάιινλ πιέγκαηνο. Γειαδή 

ν δεκηνπξγφο ηεο εθαξκνγήο ή γεληθά φπνηνο ζέιεη λα ηελ εθηειέζεη ζε ππνδνκή 
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πιέγκαηνο δεκηνπξγεί κηα ξνή εξγαζίαο εθαξκνγήο, πνπ πινπνηεί ηελ εξγαζία πνπ 

ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

• Ρνέο Δξγαζίαο Πνιηηηθήο (policy workflows), πνπ πεξηιακβάλνπλ 

επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο, πνπ αλαπαξίζηαληαη θαη αλαπηχζζνληαη ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ηε δπλακηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ξνήο εξγαζίαο. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα ηεο επφκελεο ζειίδαο (ρήκα 1). 

 

 

ρήκα 1: Αλάιπζε ξνώλ εξγαζίαο από ηελ ξνή ηεο εθαξκνγήο 

 

Δπηπξφζζεηα νη ξνέο εξγαζίαο ρσξίδνληαη θαη αλάινγα κε ην αλ είλαη γλσζηφ πσο 

αθξηβψο  ζα πινπνηεζνχλ νη δηεξγαζίεο πνπ απηά πεξηιακβάλνπλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε έρνπκε ηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο - αθεξεκέλεο (abstract) θαη 

ζπγθεθξηκέλεο (concrete)[7],[8]: 

• πγθεθξηκέλε ξνή εξγαζίαο (Concrete workflow) - αλαθέξνληαη επίζεο θαη 

σο εθηειέζηκεο ξνέο εξγαζίαο ζηε βηβιηνγξαθία [9] - νλνκάδεηαη κία ζχλζεζε 

ππεξεζηψλ, ε νπνία παξέρεη ηφζν ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο φζν θαη πιεξνθνξίεο 

εθηέιεζεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ζχλζεζε ηνπ workflow, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ην απνηεινχλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πιήξεο ζχλζεζήο ηνπ. 

Έλα ζπγθεθξηκέλν workflow κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα κνλνπάηη, πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ επηινγή ζηηγκηφηππσλ ησλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην workflow 

ηεο εθαξκνγήο (application workflow). 
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• Αθεξεκέλε ξνή εξγαζίαο (abstract workflow). Γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν workflow, ζπλδπάδεηαη ην workflow εθαξκνγήο (application 

workflow) κε ηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ππεξεζίαο (QoS). Έλα ελδηάκεζν βήκα 

πξνο ην ζηφρν απηφ απνηειεί ε θαηαζθεπή ελφο αθεξεκέλνπ workflow, ην νπνίν 

πξνθχπηεη σο ε ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχλ ηελ εθαξκνγή. Παξέρνληαη 

φκσο κφλν πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάζε βήκα 

θαζψο θαη νη είζνδνη θαη έμνδνη απηνχ. Γελ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηνο 

θφκβνο ζπγθεθξηκέλα ζα είλαη απηφο πνπ ηειηθά ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία. 

Οη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ρήκα 

5): 

 

ρήκα 2: Οξηζκνί ξνήο εξγαζίαο 

 

Αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ζηα αθεξεκέλα κνληέια, 

νη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη κε κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πιέγκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ελψ 

παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα νξίζνπλ ξνέο εξγαζίαο κε 

επέιηθην ηξφπν, απνκνλψλνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο εθηέιεζεο. Δπίζεο, ηα αθεξεκέλα 

κνληέια παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλλνηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο. Δπνκέλσο, είλαη εθηθηή ε θνηλή ρξήζε ησλ 
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πεξηγξαθψλ ηεο ξνήο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ πιέγκαηνο, γεγνλφο πνπ 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε εηθνληθνχο νξγαληζκνχο.  

ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια, νη εξγαζίεο ηεο ξνήο εξγαζίαο αληηζηνηρίδνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαη, επνκέλσο, ην κνληέιν παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ έλλνηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο ηεο 

ξνήο εξγαζίαο, ηφζν γηα ηηο ππνζηάζεηο ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηε ζπλνιηθή ζχλζεζε 

(γηα παξάδεηγκα ζρέζεηο ζηε ξνή δεδνκέλσλ, δνκέο ξνήο ειέγρνπ). ε αληηζηνηρία κε 

ηα αθεξεκέλα κνληέια θαη ζε ζρέζε κε ηνπο εηθνληθνχο νξγαληζκνχο, νη εξγαζίεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κπνξεί επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε 

αηηήκαηα κεηαθίλεζεο δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζθάησο 

εμαγκέλσλ δεδνκέλσλ ζηνλ εηθνληθφ νξγαληζκφ[7]. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη 

ππνζηάζεηο ππεξεζηψλ δελ αληηζηνηρνχλ απαξαίηεηα ζε πφξνπο ηνπ πιέγκαηνο 

εθφζνλ, εληφο θάπνηνπ πφξνπ, κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη λα εθηεινχληαη πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα ππνζηάζεηο ππεξεζηψλ.  

Με βάζε ηνπο νξηζκνχο ησλ κνληέισλ ξνήο εξγαζίαο, νη εξγαζίεο ζηα 

αθεξεκέλα κνληέια είλαη θνξεηέο θαη κπνξνχλ λα απεηθνληζζνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

θαηάιιειε ππεξεζία πιέγκαηνο κε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ αλίρλεπζεο θαη 

απεηθφληζεο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην βαζηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

έλαο λένο κεραληζκφο απεηθφληζεο ξνήο εξγαζίαο, ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ είλαη 

κηα ζπγθεθξηκέλε ξνή εξγαζίαο, θάλνληαο φκσο ρξήζε ηεο έλλνηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

εμαξηήζεσλ ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. Η ζπγθεθξηκέλε ξνή εξγαζίαο 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο "δηαδξνκή", κηα επηινγή ππνζηάζεσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηχπνπο ππεξεζηψλ κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο.  

 

2.3 Καθοπιζμόρ ςγκεκπιμένηρ Ροήρ Επγαζίαρ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, έλα απφ ηα αληηθείκελα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πξέπεη λα εθαξκνζζεί πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ξνή εξγαζίαο κε 

δεδνκέλα ηε ξνή εξγαζίαο κηαο εθαξκνγήο θαη ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (QoS). Απηφ ην ζέκα έξεπλαο αλαθέξεηαη σο Πεξηνξηζκνί QoS 

Ρνήο Δξγαζίαο (Workflow QoS Constraints) θαη παξακέλεη έλαο απφ ηνπο 
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ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Ρνήο Δξγαζίαο ζε Πιέγκα 

(Grid Workflow Management System) θαη, εηδηθφηεξα, ζην πεδίν ρεδηαζκνχ Ρνήο 

Δξγαζίαο (Workflow Design) [10].  

Γεληθά, νη κεραληζκνί απεηθφληζεο ξνήο εξγαζίαο είλαη αλαπφζπαζηα 

ηκήκαηα ηεο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαζψο απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

εθηηκεζεί, ππνινγηζηεί θαη θαζνξηζηεί ε ηειηθή απεηθφληζε ησλ ξνψλ εξγαζίαο θαζψο 

θαη ε επηινγή ησλ δηαζέζηκσλ ηχπσλ θαη ππνζηάζεσλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθεξζεί πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ έλα ζχλνιν παξφρσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

2.4 Γλώζζα Πεπιγπαθήρ 

 

Η δπλακηθή θχζε ησλ ξνψλ εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγήο  ηνπο 

θαη ζηε δέζκεπζε ζην ρξφλν εθηέιεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

δηάθνξα κνληέια. Ο δεκηνπξγφο ηεο ξνήο εξγαζίαο ηεο εθαξκνγήο δε ρξεηάδεηαη λα 

είλαη ελήκεξνο γηα ην πψο αθξηβψο ζα εθηειεζηεί. Αξθεί λα παξέρνληαη καδί κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ξνήο θαη ζηνηρεία γηα ην πψο ζα έπξεπε λα εθηειεζηεί (φπσο γηα 

παξάδεηγκα πνηεο είλαη νη είζνδνη θάζε δηεξγαζίαο, ηη εμφδνπο δίλνπλ, κε πνηεο άιιεο 

επηθνηλσλνχλ θ.α.). Ο ηξφπνο πνπ παξέρνληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο  ζα πξέπεη λα 

είλαη ηππνπνηεκέλνο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλαο θνηλφο ηξφπνο πεξηγξαθήο. Δπίζεο 

ρξεηάδεηαη έλαο εληαίνο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη, ην ηη 

θάλνπλ, απφ πνηεο δηεξγαζίεο απνηεινχληαη, πνηνο ηηο παξέρεη θαη πνηεο είλαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο. Πην ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί κηα γιψζζα πεξηγξαθήο ξνψλ εξγαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

• Γπλαηφηεηα νξηζκνχ αθεξεκέλσλ (abstract) ξνψλ εξγαζίαο. Πξέπεη λα είλαη 

δπλαηή ε πεξηγξαθή ξνψλ ρσξίο λα θαζνξίδνληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ θάζε 

εξγαζίαο θαη κηαο ππεξεζίαο πνπ ηελ πινπνηεί, έηζη ψζηε νη ζπλδέζεηο λα 

γίλνληαη ζην ρξφλν εθηέιεζεο. 

• εκαζηνινγηθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ. Κάζε εξγαζία ζε κηα αθεξεκέλε ξνή 

εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη κηα πεξηγξαθή ή ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ελφο 

θαζνξηζκέλνπ ηχπνπ εξγαζίαο, επηηξέπνληαο έηζη ηελ εχξεζε θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο κηα ππεξεζίαο πνπ λα ηελ πινπνηεί. 
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• Απεηθφληζε ξνψλ εξγαζίαο. Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

ζπλδέζεσλ αθεξεκέλσλ εξγαζηψλ κε πην ιεπηνκεξείο ξνέο, νη νπνίεο ζα 

εηζάγνληαη ζηε ζέζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο. 

• Γηαρείξηζε ξνψλ εξγαζίαο πςειήο ηάμεο. Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

αληηκεησπίδνληαη νη ξνέο εξγαζίαο σο δεδνκέλα, έηζη ψζηε κηα εξγαζία λα 

κπνξεί λα έρεη σο είζνδν κηα ξνή εξγαζίαο θαη λα επηζηξέθεη κηα άιιε σο 

έμνδν. 

 Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο γιψζζεο πεξηγξαθήο ξνψλ εξγαζίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε BPEL [11] θαη ε OWL-S [12]. Η γιψζζα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη ε 

OWL-WS θαη θαιχπηεη ηελ αλάγθε εληαίαο πεξηγξαθήο γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

απαηηήζεηο απνηειεί επέθηαζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο γιψζζαο OWL-S, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. 
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3 Ποιόηηηα Τπηπεζίαρ και 

 ηπαηηγικέρ Δξαπηήζειρ 

 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο 

Τπεξεζίαο θαζψο θαη ε αλάγθε δηαζθάιηζεο απηήο γηα ηελ πηνζέηεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ζε πεξηβάιινλ πιέγκαηνο. Δπηπιένλ, πεξηγξάθνληαη νη 

παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ θαη «πνζνηηθνπνηνχλ» ηελ πνηφηεηα θαη νη θαηεγνξίεο 

απαηηήζεσλ πνηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο. Σν θεθάιαην θαηαιήγεη 

εηζάγνληαο ηελ ε έλλνηα ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ ησλ παξακέηξσλ ππεξεζηψλ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξφρσλ.  

  

3.1 Γενικά ηοισεία 

 

Ο φξνο «Πνηφηεηα Τπεξεζίαο» (Quality of Service - QoS) ρξεζηκνπνηήζεθε 

αξρηθά σο νξνινγία ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ γηα λα απνδψζεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο 

δηθηχνπ λα παξέρεη θαιχηεξεο ππεξεζίεο γηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε (network traffic) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηάθνξα πξσηφθνιια δηθηχνπ. Η αλάγθε γηα αμηφπηζηα δίθηπα 

θαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ απηά δεκηνχξγεζε απηή ηελ 

παξάκεηξν, πνπ ηψξα ζεσξείηαη έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο αμηνιφγεζεο.  

Η κειέηε κεραληζκψλ απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο κε ζηφρν ην θαζνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλεο ξνήο εξγαζίαο απαηηεί ηελ αλάιπζε ζεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ππεξεζίαο πνπ ζα πξνζθέξεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο ξνήο εξγαζίαο θαζψο ε 

επηινγή ησλ πφξσλ θαη ησλ παξφρσλ ζα πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν απφθξηζεο, απφδνζε, δηαζεζηκφηεηα θαη 

αζθάιεηα, έηζη ψζηε ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

πφξσλ λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο μερσξηζηά. ην 
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ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην δηαηππψλνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

δπλακηθήο απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δπίζεο, απηέο νη παξάκεηξνη ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο (γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα πξφθεηηαη γηα παξακέηξνπο ηεο εθαξκνγήο ή γηα παξακέηξνπο 

πνπ νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε) ελψ αλαιχνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηνλ 

πξναλαθεξζέλ κεραληζκφ απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο.  

 

3.1.1 Η Ποιόηηηα Τπηπεζίαρ ζε πεπιβάλλον Πλέγμαηορ 

 

Η ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε πεξηβάιινλ 

πιέγκαηνο ζχζηεκα είλαη πνιχ κεγάιε, αθνχ απηφ πνπ θάλεη κηα ππεξεζία πξνζηηή 

ζηνλ πειάηε, εθηφο απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία, είλαη ε πνηφηεηά ηεο. Δπίζεο ε 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ πιεγκάησλ πξψηνλ σο πξνο ηε ζπλεξγαζία εηεξνγελψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δεχηεξνλ σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο (Service Oriented 

Architecture) έθαλε πην εκθαλή ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ. Η ζπκκεηνρή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην ίδην πεξηβάιινλ 

πιέγκαηνο απαηηεί κηα θνηλή παξάκεηξν αμηνιφγεζήο ηνπο αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ. Δπηπξφζζεηα, ε αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηέηνηα  

πεξηβάιινληα είλαη βαζηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο θαη ιφγσ απηνχ, ε εηζαγσγή ηνπ 

παξάγνληα ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο είλαη εθηθηή ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο δνκήο ηνπ πιέγκαηνο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο: απηά πνπ βαζίδνληαη ζηα πνζνηηθά θαη απηά πνπ βαζίδνληαη ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ππνδνκήο πιέγκαηνο. Σα πξψηα αλαθέξνληαη ζε 

ηδηφηεηεο φπσο ε απφδνζε ηνπ επεμεξγαζηή, ε θαζπζηέξεζε ηνπ δηθηχνπ, ν 

δηαζέζηκνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θιπ., ελψ ηα δεχηεξα έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε.  

Τπάξρνπλ αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ εμαηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πιέγκαηνο (δπλακηθή εηζαγσγή εηεξνγελψλ ππνινγηζηηθψλ θαη κε 

ζπζηεκάησλ) δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ, θαζψο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο (monitoring) θαη άιια 

ζπζηήκαηα κνληέια πξνηππνπνίεζεο ησλ πφξσλ. Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ελφο ρξήζηε 
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ζε πεξηβάιινλ πιέγκαηνο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ην 

πεξηβάιινλ πιέγκαηνο, παξνπζηάδνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο πιεξνθνξίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο: 

 Γηαζεζηκόηεηα: ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα δνζεί κε κνξθή έλδεημεο, γηα ην 

αλ είλαη δηαζέζηκν ην ζηηγκηφηππν  ηεο ππεξεζίαο (service up-and-running), 

θαη άιια απαξαίηεηα αξρεία θαη βηβιηνζήθεο.  

 Απόδνζε: ν πξνζδηνξηζκφο απηήο ηεο παξακέηξνπ είλαη αξθεηά δχζθνινο 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο κνληεινπνίεζεο ελφο γεληθνχ ηξφπνπ εμαγσγήο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Παξφια απηά κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ππνινγίδνληαο ην 

ρξφλν απφθξηζεο, ηε ηαρχηεηα ηνπ επεμεξγαζηή θαη θάπνηεο άιιεο ηηκέο 

ελδεηθηηθέο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, έρνπκε κηα 

αθεξεκέλε εηθφλα γηα ηελ παξάκεηξν απηή. 

 Αμηνπηζηία: ε παξάκεηξνο απηή πεγάδεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο. Η δηαζεζηκφηεηα κηαο ππεξεζίαο γηα 

κεγάιν δηάζηεκα ρξφλνπ, ηεο απνδίδεη αμηνπηζηία. 

 Κόζηνο: ε παξάκεηξνο απηή έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θιπ. 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο (Quality of the 

Result): ηα ζηνηρεία απηά επηηπγράλνληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 

απφ ηνπο πειάηεο, απνδίδνληαο έλα βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε.  

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξαβίαζε ησλ ζπκβνιαίσλ SLA:  κηα έλδεημε γηα 

ηελ θαηάζηαζε κηαο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζπκθσλεζέλ SLA ζα 

απνηεινχζε ρξήζηκε πιεξνθνξία 

Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο αλήθνπλ ζηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ 

αξρηθφ δηαρσξηζκφ, ελψ ηα ππφινηπα αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερνκέλεο 

ππεξεζίαο θαη αλήθνπλ ζηα πνηνηηθά. Παξφιν πνπ νη ηδηφηεηεο νη ζρεηηθέο κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο (πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο, είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ 

αληηθεηκεληθά, αθνχ βαζίδνληαη θαηά πνιχ ζηελ αλάδξαζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ 

ρξήζηε. Λφγσ απηνχ νη κεραληζκνί απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο επηθεληξψλνληαη ζε 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηαζεζηκφηεηα (availability), ην θφζηνο (cost) θαη ν 

ρξφλνο εθηέιεζεο / κηαο εξγαζίαο (execution time). 
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3.1.2 Από ηο Ακαδημαφκό ζηο Δπισειπημαηικό Πλέγμα 

Η ρξήζε ζπκβνιαίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (SLAs) ζηηο ππεξεζίεο έδσζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πιέγκαηνο θαη εθηφο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηνκέα. ην ρψξν ηνπ e-business νη απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζην θφξην 

εξγαζηψλ, ζηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ ή ζηηο απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο δεκηνχξγεζαλ 

ηελ απαίηεζε γηα επέιηθηα, κηθξνχ θφζηνπο θαη κεγάιεο αμηνπηζηίαο ζπζηήκαηα. 

Πάλσ ζε απηήλ ηελ απαίηεζε ζηεξίρζεθε ε ηερλνινγία πιέγκαηνο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ (Business) Grid [13] κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πιέγκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Κνηλφρξεζηε ρξήζε πφξσλ, κέζσ δηθηχσζεο ππνινγηζηψλ ησλ ππνινγηζηψλ 

απνκαθξπζκέλσλ θέληξσλ πιεξνθνξηψλ (data centers) 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηε ρξήζε επέιηθησλ ππνδνκψλ θαη 

απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

 Γπλακηθή εηζαγσγή θαη ρξήζε πφξσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε δηνρέηεπζε θφξηνπ 

εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

 Απινπνίεζε, ζπλνιηθά ησλ ππνδνκψλ θαη ηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ δηαζπνξά εξγαζίαο, αλάθηεζε 

θαηεζηξακκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζην ζρήκα ηεο επφκελεο ζειίδαο (ρήκα 3), 

φπνπ φπσο θαίλεηαη ε ππνδνκή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιέγκαηνο βειηηζηνπνηεί ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

 



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

32 

 

ρήκα 3: Από ην αθαδεκατθό ζην επηρεηξεκαηηθό πιέγκα 

3.1.3 Πποζέγγιζη Λειηοςπγίαρ ηος Δπισειπημαηικού Μονηέλος ηος 

Πλέγμαηορ 

Η ρξήζε ελφο πεξηβάιινληνο πιέγκαηνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ παξερφκελσλ ζπζηεκάησλ εληφο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ κείσζε θφζηνπο, 

ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θχθινπ παξαγσγήο, αιιά θαη ζηελ 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πιέγκαηνο. Η 

απαίηεζε ηεο αγνξάο γηα εμεηδίθεπζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή ηνπ πιέγκαηνο  επηηξέπεη ην πξναλαθεξζέλ.  

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλαθνξά ησλ ξφισλ θαη ησλ νληφηεησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. 

Βάζεη απηνχ, αλαθέξεηαη αξρηθά ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (Service Provider). 

Πξφθεηηαη γηα γεληθφ φξν θαη κπνξεί λα  δηαζπαζηεί θαη ζε άιιεο ππφ-νληφηεηεο, 

αθνχ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη ππεξεζίεο δηθηχνπ, πφξσλ 

(απνζεθεπηηθψλ, ππνινγηζηηθψλ θιπ.), εθαξκνγψλ (application services) θ.α. 

Κάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην νξγαληζκφ 

ή λα είλαη δηακνηξαζκέλεο ζε πεξηζζφηεξνπο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ νκαιή θαη 

απνδνηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πάξνρσλ θαη ησλ ρξεζηψλ κηαο ππεξεζίαο 

ππάξρνπλ ηα ζπκβφιαηα παξνρήο ππεξεζηψλ (SLAs) πνπ δηαζθαιίδνπλ ηνπο φξνπο 

ζπλεξγαζίαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηα SLAs ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίζνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα θαη ελφο άιινπ ξφινπ, ηνπ QoS Provider, 

πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα νληφηεηα ε νπνία ζα επηθνηλσλεί κε άιινπο πάξνρνπο 

ππεξεζηψλ, ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ζα πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ θαη κεηαμχ θάζε πιεπξάο. Ο ξφινο απηφο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο αθνχ δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πιέγκαηνο πνπ παξέρεηαη. 

Φπζηθά ε ηειεπηαία νληφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν πειάηεο / ρξήζηεο ησλ 
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παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ πιέγκαηνο, απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ νπνίνπ γίλνληαη φιεο 

νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

3.1.3.1 QoS Provider 

 ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ζηελ παξνχζα παξάγξαθν αλαιχνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ QoS Provider. Η ζπγθεθξηκέλε 

νληφηεηα (σο πάξνρνο QoS πιεξνθνξίαο) ζα πξέπεη: 

 Να έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ησλ πφξσλ κηαο ππνδνκήο πιέγκαηνο πνπ 

άιινη ρξήζηεο κπνξεί λα κελ έρνπλ 

 Να έρεη πινπνίεζε γεληθήο ρξήζεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

δηαθφξσλ ηχπσλ πφξνπο 

 Να είλαη ζπκβαηή κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πεξηβάιινληα 

πιέγκαηνο 

 Η πινπνίεζή ηεο λα είλαη δεκνζίσο δηαζέζηκε ψζηε νπνηνζδήπνηε επηζπκεί 

on-demand πιεξνθνξία λα κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη 

 Να γίλεηαη θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ φρη κφλν γηα 

ηεθκεξίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη γηα 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ πιέγκαηνο. 

Η πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζε πεξηβάιινλ πιέγκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο 

φξνπο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηελ θαζνξίδνπλ. ηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηνπο 

φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην κεραληζκφ απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο γηα ηελ 

επηινγή ππεξεζηψλ πιέγκαηνο πνπ πξνζθέξνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε φπσο απηέο εθθξάδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο παξάκεηξνη πνπ 

είλαη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζηηο ππνδνκέο πιεγκάησλ. Η κειέηε εζηηάζηεθε 

αξρηθά ζηε Γηαζεζηκφηεηα, ζηελ Απνδνηηθφηεηα, ζηελ Αμηνπηζηία θαη ζην Κφζηνο, 

θαζψο έρνπλ επηιεγεί σο αληηπξνζσπεπηηθέο ελδεηθηηθέο παξάκεηξνη γηα ηε ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο θαη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ κπνξεί λα 

επεθηαζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη άιιεο παξακέηξνπο. 

3.1.3.2 Γηαζεζηκόηεηα 

 Ο φξνο δηαζεζηκφηεηα (Availability) πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο φπσο ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ εθαξκνγψλ, ησλ πφξσλ, ηνπ δηθηχνπ θ.α. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν ζηελ πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο πιέγκαηνο, αιιά θαη γεληθά κηαο νπνηαδήπνηε 
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ππεξεζίαο, είλαη ην θαηά πφζν απηή θαη νη ηπρφλ εμαξηήζεηο απηήο είλαη δηαζέζηκεο. 

Πνην αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Γηαζέζηκνο ειεχζεξνο ρψξνο 

 Δχξνο δηθηχνπ 

 Απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο-αξρεία 

 Τπνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια ππεξεζηψλ 

 Καηάζηαζε ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ 

Σα παξαπάλσ είλαη νη ζηνηρεηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο 

ζε πεξηβάιινλ πιέγκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ζέηνληαο ζαλ ζηφρν ηε ρξήζε πιεξνθνξίαο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο, δε γίλεηαη αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξακέηξσλ γηα θάζε είδνο ζπζηήκαηνο ή πφξνπ.  

3.1.3.3 Απνδνηηθόηεηα 

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ γηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη είλαη ε απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ 

(Performance) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πιέγκα. Ο θαζνξηζκφο ηέηνησλ παξακέηξσλ πνπ 

ζα πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφδνζε, είλαη αξθεηά δχζθνινο θαη δηαθέξεη απφ ζχζηεκα ζε 

ζχζηεκα. Δπίζεο ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο απφ απνδεθηήο απφδνζεο ζε κε απνδεθηήο δπζθνιεχεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ κνληεινπνίεζε ηέηνησλ κεραληζκψλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ππνινγηζηηθέο 

κνλάδεο, θάπνηεο κειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε παξακέηξνπο φπσο :  

 πρλφηεηα ξνινγηνχ επεμεξγαζηή 

 Τπνινγηζκφο ΜFLOPs (Millions Floating Operations per second) 

 Μέζν Δχξνο δψλεο κλήκεο  

 Μέζν εχξνο δψλεο ζθιεξνχ δίζθνπ 

 Γηαζέζηκε κλήκε 

 Υξφλνο εθηέιεζεο εξγαζίαο 

Καζψο κηα ζεηξά παξακέηξσλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηηο παξαπάλσ, ε 

κειέηε ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε απηήλ (ή απηέο) πνπ απνηεινχλ βαζηθά 

θξηηήξηα. Βάζεη απηνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο θφκβνπ 

ζεσξνχκε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο θαζψο απηφο είλαη 
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αληηπξνζσπεπηηθφο θαη πεξηιακβάλεη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηαζέζηκε κλήκε 

θαη ε ζπρλφηεηα ξνινγηνχ ηνπ επεμεξγαζηή. 

3.1.3.4  Αμηνπηζηία 

Η αμηνπηζηία (Reliability) θάζε παξερφκελεο ππεξεζίαο έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηελ δηαζεζηκφηεηά ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα απηήο. Δθηφο απφ απηφ 

φκσο, ε αμηνπηζηία εμαξηάηαη θαη απφ παξακέηξνπο φπσο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ζθαικάησλ ή ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο.  

πλνιηθά φκσο ε αμηνπηζηία ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηψλεηαη απφ καθξνρξφληα 

παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο, απφδνζεο θαη ζπλνιηθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπο. 

3.1.4.5 Κόζηνο 

Σν θφζηνο (Cost) αλαθέξεηαη ζην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθηέιεζεο κηαο ππεξεζίαο. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη ε 

εθηέιεζε δελ αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ζε εθηέιεζε εξγαζηψλ αιιά ζε ππεξεζίεο (γηα 

παξάδεηγκα αίηεζε θαη δέζκεπζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζε θάπνην πφξν ηνπ 

πιέγκαηνο). 

Δπηπξφζζεηα εθηφο απφ ην θφζηνο κηαο ππεξεζίαο ζην πεξηβάιινλ πιέγκαηνο 

πθίζηαηαη θαη ην θφζηνο σο ξήηξα πνπ κπνξεί θάπνην απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε λα 

πξέπεη λα πιεξψζεη ζηελ πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ – φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβφιαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

(SLAs).  

 

3.2 Παπούζα καηάζηαζη - σεηικέρ επγαζίερ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν φξνο πιέγκα αλαθέξεηαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο 

δηαρείξηζε θαη θνηλή ρξήζε πφξσλ. Η ζπλεξγαζία ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ρξεζηψλ είλαη απαξαίηεην λα θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, έηζη ψζηε λα 

είλαη μεθάζαξε ε ζρέζε κεηαμχ παξνρψλ ππεξεζηψλ θαη θαηαλαισηψλ, πνηνο 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πφξνπο, πνηνπο πφξνπο, θάησ απφ πνηεο 

ζπλζήθεο θιπ. Οη θαλνληζκνί απηνί πξνηππνπνηήζεθαλ θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

ζπκβφιαηα SLA.  
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Οη παιαηφηεξεο  πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο παξάκεηξνη γηα ηνπο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο 

ησλ παξακέηξσλ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε 

δηαδηθαζία επηινγήο ζηα πιαίζηα κηαο ξνήο εξγαζίαο. Γεληθά, ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή ε ιεηηνπξγία QoS ζηηο ηξέρνπζεο αξρηηεθηνληθέο πιεγκάησλ είλαη κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο SLA φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο αλαθνξέο [14] [15] 

θαη [16]. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε αλαιχνληαη 

ζπληαθηηθά ζε αξθεηνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 

παξέρεηαη απφ κεζίηε (ζπλήζσο ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο SLA) γηα ηελ αλεχξεζε 

ησλ θαηάιιεισλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. Ο Sahai [17] πξφηεηλε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

QoS πιεξνθνξίαο ζε SLA νληφηεηεο ζηα επξείαο ρξήζεο (εκπνξηθά) πιέγκαηα. Αλ 

θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε, δελ αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά θαη είλαη αθφκα ζε 

εξεπλεηηθφ ζηάδην. Έλα γεληθφ κνληέιν κε ηελ νλνκαζία SNAP (Service Negotiation 

and Acquisition Protocol) πξνηάζεθε απφ ηνλ Czajkowski [18]. Σν κνληέιν απηφ 

δηαθξίλεη ηξία είδε ζπκβνιαίσλ SLA γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζην πιέγκα, 

Task SLA (TSLA), Resource SLA (RSLA), Bind SLA (BSLA). Σν πξψην απφ απηά 

εκπεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ δεηήζεθε. Ο Keahey 

πξφηεηλε ηελ αξρηηεθηνληθή VAS (Virtual Application Service) γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηα πιέγκαηα. Η αξρηηεθηνληθή απηή εηζήγαγε θαηλνχξηνπο ηξφπνπο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ πιέγκαηνο είλαη ζεκαληηθή 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπο [19], θαη θξίλεηαη 

θαζνξηζηηθή σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ πιέγκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζην απαηηνχκελν 

επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο [20],[21]. 

Σέινο, ε πξνζέγγηζε GARA (Globus Architecture for Reservation and 

Allocation) [22] αληηκεησπίδεη ην δήηεκα παξνρήο πνηφηεηαο ζην επίπεδν ηεο 

δηεπθφιπλζεο θαη ηεο παξνρήο βαζηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο, δειαδή δηακφξθσζε, αλεχξεζε, επηινγή θαη εθρψξεζε πφξσλ. Η 

ηξέρνπζα έκθαζε ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ηαπηνπνίεζεο θαη έγθξηζεο αηηήκαηνο εθρψξεζεο πφξσλ [23] κε ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπο ππεξεζίαο. 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνηφκν θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ θαη «πνζνηηθνπνηνχλ» ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο ζε 
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πεξηβάιινληα πιέγκαηνο θαζψο νη παξάκεηξνη αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηελ εθηίκεζε θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο βάζεη ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ πνπ απνηεινχλ βαζηθφ ζεκείν θαη πξνυπφζεζε 

επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην επφκελν θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο. 

 

3.3 Καηηγοπιοποίηζη Παπαμέηπων Ποιόηηηαρ Τπηπεζίαρ 

Βαζηθφ ζεκείν γηα ηελ επηινγή ησλ ππεξεζηψλ / πφξσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ 

κηα εξγαζία ζε πεξηβάιινλ πιέγκαηνο (φπσο απηή νξίδεηαη ζε κηα αθεξεκέλε ξνή 

εξγαζίαο) είλαη νη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνζθεξζείζα πνηφηεηα 

ππεξεζίαο. Λφγσ απηνχ ππεηζέξρεηαη ην ζέκα ηνπ πνηεο είλαη απηέο νη παξάκεηξνη-

πεξηνξηζκνί ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο, πψο θαζνξίδνληαη θαη πψο απηέο αληαλαθινχλ 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη κηα εθαξκνγή ζε πεξηβάιινλ 

πιέγκαηνο. Τπάξρεη πιήζνο παξακέηξσλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο 

αξρηηεθηνληθέο πιέγκαηνο φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Οη 

παξάκεηξνη κπνξεί λα θαζνξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή ή απφ ην ρξήζηε ή 

κπνξεί λα είλαη παξάκεηξνη, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο πφξνπο / θφκβνπο ηνπ 

πιέγκαηνο. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ παξακέηξσλ νη 

νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα (ρήκα 4): 

 

 

ρήκα 4: Σαμηλόκεζε παξακέηξσλ πνηόηεηαο ππεξεζίαο 
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Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα ηεο ινγηθήο θαηεγνξηνπνίεζήο 

ηνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη παξάκεηξνη πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία έρνπλ θνηλέο 

ηδηφηεηεο θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 Παξάκεηξνη εθαξκνγήο (application parameters). ρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ππεξεζίαο απφ ηελ άπνςε ηεο εθαξκνγήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ξπζκίδνληαο νξηζκέλεο παξακέηξνπο ηεο εθαξκνγήο είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεαζηεί ε δηαζεζηκφηεηα (availability) ηνπ πφξνπ. 

 Παξάκεηξνη θαζνξηδόκελνη από ρξήζηε (user-defined parameters). Απνηεινχλ 

παξακέηξνπο πνπ εθθξάδνπλ ηηο απαηηήζεηο / πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξήζηε πνπ 

θαηαρσξεί ην πξνο εθηέιεζε application workflow. πλήζσο απνηεινχλ 

απαηηήζεηο ή πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ή ζε 

ζρέζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη έλαο πφξνο. 

 Παξάκεηξνη ησλ πόξσλ (resource parameters). Απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε φια ηα είδε πφξσλ, φπσο ππνινγηζηηθνί πφξνη 

(computational resources), απνζεθεπηηθνί πφξνη (storage resources) θαη πφξνη 

δηθηχνπ (network resources). Απφ ηελ άπνςε απηή ε δηαδηθηπαθή ππνδνκή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα ζχλνιν αιιειεπηδξψλησλ πφξσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζίαο. 

 

3.4 Καηηγοπίερ απαιηήζεων 

Δθηφο ησλ παξακέηξσλ θαη ηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο 

λα δειψζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Απηή ε πξσηνπνξηαθή 

άπνςε παξέρεη επηπξφζζεηε αμία ζηε δηαδηθαζία απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο θαζψο 

ε επηινγή γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη απηφ εθηθηφ, πξνζδίδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζηηο παξακέηξνπο 

πνηφηεηαο. Με βάζε απηφ θαη ζεσξψληαο σο αξρηθέο ελδεηθηηθέο παξακέηξνπο ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο θαη ην ρξφλν εθηέιεζεο πξνζδηνξίδνληαη νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ.  

 

3.4.1 Απαιηήζειρ για ηο Κόζηορ 

Όηαλ δεκηνπξγείηαη ε αθεξεκέλε ξνή εξγαζίαο, ε ππεξεζία εχξεζεο 

ππεξεζηψλ  αλαιακβάλεη λα βξεη ηηο θαηάιιειεο ππνζηάζεηο ππεξεζηψλ (service 
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instances),  πνπ ζα είλαη ππνςήθηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε βήκα ηεο 

αθεξεκέλεο ξνήο εξγαζίαο. Η πξνζθνξά θάζε ζηηγκηφηππνπ ππεξεζίαο 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θφζηνο ην νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε γηα 

ηελ επηινγή ηνπ ή φρη. Σν θφζηνο απηφ ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε κία ρξεκαηηθή ή 

λνκηζκαηηθή κνλάδα (γηα παξάδεηγκα 10€). Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε απαηηήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απηέο νη απαηηήζεηο ζέηνπλ 

πεξηνξηζκφ ζην πνζφ πνπ ζα μνδεπηεί, αιιά δελ αλαθέξνληαη ζην πσο ζα γίλεη 

δηαρείξηζε ηνπ πνζνχ απηνχ. Ο ρξήζηεο κπνξεί ίζσο λα ελδηαθέξεηαη γηα ην πψο ζα 

μνδεπηνχλ γηα παξάδεηγκα δε ζα ήζειε λα δψζεη ρξήκαηα γηα έλαλ πφξν ηε ζηηγκή 

πνπ ππάξρεη αληίζηνηρνο πφξνο πνπ απαηηεί ιηγφηεξα ρξήκαηα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ρξεηάδεηαη κηα επηπιένλ παξάκεηξνο ε νπνία ζα ζπδεηεζεί αξγφηεξα. 

Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ γηα ην θφζηνο είλαη:  

 Απαίηεζε αλψηεξνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο 

ζέηεη έλα αλψηαην φξην γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ην νπνίν δελ πξέπεη λα 

μεπεξαζηεί. Αλ αζξνηζηνχλ ηα θφζηε, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ρξήζε ησλ 

πφξσλ, δε ζα πξέπεη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

αλψηαην απηφ φξην. 

 Απαίηεζε αλψηεξνπ θφζηνπο αλά ππεξεζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

ρξήζηεο θαζνξίδεη έλα αλψηαην φξην θφζηνπο γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο. Σν 

θφζηνο πνπ απαηηεί ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα επηιερζνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο ηχπσλ ππεξεζηψλ, δε ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 

θφζηνο πνπ έρεη νξηζηεί γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο. 

 Αδηαθνξία γηα ην χςνο ηνπ θφζηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ην πφζα ρξήκαηα ζα μνδέςεη. Η ηξίηε απηή πεξίπησζε 

ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο αιιά ζέηνληαο σο 

αλψηαην φξην θφζηνπο έλα πάξα πνιχ κεγάιν πνζφ.  

 Δπηινγή ηεο θζελφηεξεο ιχζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο νη ππεξεζίεο κε ην κηθξφηεξν θφζηνο. 
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3.4.2 Απαιηήζειρ για ηη Γιαθεζιμόηηηα 

Η δηαζεζηκφηεηα δίλεηαη κε ηε κνξθή πνζνζηνχ (γηα παξάδεηγκα 50% 

δηαζεζηκφηεηα). Καηεγνξίεο απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα  

(availability) είλαη: 

 Απαίηεζε θαηψηεξνπ νξίνπ ζηε δηαζεζηκφηεηα γηα θάζε ππεξεζία. ηελ 

πεξίπησζε απηή απαηηείηαη απφ ηηο πξνζθνξέο, πνπ πινπνηνχλ θάζε κία ηχπν 

ππεξεζίαο, λα έρνπλ δηαζεζηκφηεηα ε νπνία δε ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ην φξην 

πνπ έρεη ηεζεί. 

 Απαίηεζε θαηψηεξνπ νξίνπ ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε ζπλδπαζκέλε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πινπνηνχλ θάζε ηχπν ππεξεζίαο, λα κελ είλαη θαηψηεξε 

απφ ην φξην πνπ έρεη ηεζεί. 

 Αληίζηνηρα θαη κε ηηο θαηεγνξίεο γηα ην θφζηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη εδψ ε 

επηπιένλ πεξίπησζε λα κε ηίζεηαη θαηψηεξν φξην γηα ηε δηαζεζηκφηεηα. Απηφ 

ηζνδπλακεί κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο φπνπ ην φξην ηεο ειάρηζηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηίζεηαη ίζν κε 0%. 

 Δπηινγή ηεο βέιηηζηεο δηαζεζηκφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηε 

κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα. 

. 

3.4.3 Απαιηήζειρ για ηο Υπόνο Δκηέλεζηρ 

Αλαθνξηθά κε ην ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αλαθέξεηαη ζην ρξφλν πνπ 

νη πάξνρνη δεκνζηεχνπλ κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ SLAs θαη κεηξηέηαη ζε κνλάδεο 

ρξφλνπ (γηα παξάδεηγκα 100 κνλάδεο ρξφλνπ - ψξεο). Οη θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ην ρξφλν εθηέιεζεο είλαη νη εμήο: 

 Απαίηεζε αλψηεξνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εθηέιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

ρξήζηεο ζέηεη έλα αλψηαην φξην γηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ην νπνίν 

δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί. Αλ αζξνηζηνχλ νη ρξφλνη, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα ξνή εξγαζίαο, δε ζα 

πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην αλψηαην απηφ φξην. 

 Απαίηεζε αλψηεξνπ ρξφλνπ αλά ππεξεζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο 

θαζνξίδεη έλα αλψηαην φξην ρξφλνπ γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο. Ο ρξφλνο πνπ 
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απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 

ρξφλν πνπ έρεη νξηζηεί γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο. 

 Αδηαθνξία γηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

ρξήζηεο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ξνήο 

εξγαζίαο. Η ηξίηε απηή πεξίπησζε ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο αιιά ζέηνληαο σο αλψηαην φξην ρξφλνπ ην άπεηξν.  

 Δπηινγή ηνπ κηθξφηεξνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη 

λα επηιέγνληαη γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο νη ππεξεζίεο κε ην κηθξφηεξν ρξφλν 

εθηέιεζεο ψζηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηε ξνή 

εξγαζίαο λα είλαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο. 

 

3.4.4 Καηηγοπίερ Απαιηήζευν για όλερ ηιρ Παπαμέηποςρ 

πλνπηηθά νη θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ γηα φιεο ηηο πξναλαθεξζέληεο 

παξακέηξνπο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Καηώθιηα / Όξηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζεο νξίδεη θαηψθιηα ζηηο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο δελ πξέπεη λα 

ππεξβεί έλαλ πξνθαζνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, φηη ε δηαζεζηκφηεηα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν (εθθξαζκέλν κε πνζνζηηαία 

ηηκή) θαη φηη πξέπεη λα ηεξεζεί κηα ρξνληθή πξνζεζκία. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ηα φξηα κπνξεί λα ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο 

παξακέηξνπο. 

 Βειηηζηνπνίεζε δηαζεζηκόηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ 

ππεξεζηψλ γίλεηαη κε ηελ παξαδνρή φηη ν θχξηνο παξάγνληαο επηινγήο είλαη ε 

παξάκεηξνο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο θαη ιφγσ απηνχ ε αληηζηνίρεζε ησλ ξνψλ 

εξγαζίαο γίλεηαη ζε ππεξεζίεο πιέγκαηνο κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο 

δηαζεζηκφηεηαο. 

 Βειηηζηνπνίεζε θόζηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο. Σν απνηέιεζκα ηεο 

αληηζηνίρεζεο είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε ξνή εξγαζίαο (concrete workflow) πνπ 

επηηπγράλεη ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο. 

 Βειηηζηνπνίεζε ρξόλνπ. Όκνηα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο, ε επηινγή ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν 
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εθηέιεζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν κηθξφηεξνο δπλαηφο ζπλνιηθφο 

ρξφλνο εθηέιεζεο γηα ηε ξνή εξγαζίαο. 

 Βέιηηζηε ιύζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ηηο ηξεηο 

(3) παξακέηξνπο είλαη ίζνη θαη νη ππεξεζίεο πνπ επηιέγνληαη πξνζθέξνπλ ηε 

βέιηηζηε ηηκή δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξφλνπ εθηέιεζεο γηα ην αληίζηνηρν θφζηνο 

ηνπο. 
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3.5 Η Έννοια Σων ηπαηηγικών Εξαπηήζεων ζηιρ Ροέρ 
Επγαζίαρ 

 

Όπσο είδακε ζηελ ελφηεηα 1.2, ηα πιέγκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα γλψξηζαλ 

αξθεηέο θάζεηο εμέιημεο. Ξεθηλψληαο σο κηα ηερλνινγία ε νπνία αξρηθά πεξηνξηδφηαλ 

ζηα ζηελά φξηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ, ην ηειεπηαίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπκε κηα επέθηαζε ηεο ηερλνινγίαο ζε ηνκείο πνπ σο ηφηε ήηαλ 

εθηφο ζθνπηάο. Η πξψηε θάζε επέθηαζεο ήηαλ ηα Partner Grids, φπνπ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, παξαηεξψληαο ηα νθέιε πνπ ηα σο ηφηε ρξεζηκνπνηνχκελα Enterprise 

Grids έθεξαλ ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ ηνπο, πξνζπάζεζαλ λα 

ηα επεθηείλνπλ ζε φιν ην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εάλ έλαο 

ζπλεξγάηεο δηέζεηε πιενλάδνληεο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ηφηε κπνξνχζε λα ηνπο 

δηαζέζεη ζε άιινπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη έηζη λα πεηχρεη κεγαιχηεξε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη ζπκθέξνπζα γηα θάζε 

εκπιεθφκελν θαζψο θάζε ζπκκεηέρνληαο απνθηά ηεο δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ φηαλ ηνπο ρξεηάδεηαη κε κφλε 

ππνρξέσζε ηελ παξαρψξεζε ησλ δηθψλ ηνπ πφξσλ φηαλ απηνί δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Η ακνηβαία απηή παξαρψξεζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ κεηαμχ ζπλεξγαηψλ 

ήηαλ ην πξψην ςήγκα ηεο επεξρφκελεο γεληάο ησλ Open Grids. Μέζα απφ απηή ηελ 

αληαιιαγή ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, ζχληνκα έγηλε θαηαλνεηφ φηη αλ ην ζρήκα απηφ 

επεθηαζεί ζε παγθφζκηα θιίκαθα θεχγνληαο απφ ηα ζηελά φξηα ησλ ζπλεξγαηψλ κηαο 

επηρείξεζεο, ηφηε ηα νθέιε κεγεζχλνληαη ρσξίο νξαηά κεηνλεθηήκαηα. ε έλα 

παγθφζκην Open Grid, θαζέλαο κπνξεί λα παξέρεη ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο πνπ 

δηαζέηεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Σν 

αληάιιαγκα πνπ κπνξεί λα ιάβεη είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο 

φηαλ ν ίδηνο ην ρξεηάδεηαη ή αθφκα θαη ε άκεζε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε λέα γεληά ησλ Αλνηρηψλ Πιεγκάησλ 

νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία κηαο αγνξάο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο, ε νπνία ζα πεξηγξάθεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη πξαθηηθέο. 

Η επέθηαζε απηή ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεγκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

εηζάγεη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο πηπρέο νη νπνίεο δελ ήηαλ παξνχζεο ζηηο 

πξνεγνχκελεο γεληέο «θιεηζηψλ» πιεγκάησλ κέζα ζε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο. ε 

έλαλ θφζκν φπνπ ε ππνινγηζηηθή ηζρχο ζα εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απφ δηάθνξνπο 

παξφρνπο, δελ είλαη θαζφινπ ζίγνπξν φηη νη πάξνρνη απηνί ζα επηζπκνχλ ηελ 
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αξκνληθή ηνπο ζπλεξγαζία. Ο ρξήζηεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πάληα ζα αλαδεηά 

έλαλ ζπλδπαζκφ παξφρσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Όπσο είδακε ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, ππάξρνπλ πνζνηηθά κέηξα 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηφζν ηηο απαηηήζεηο πνπ έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη φζν θαη ηηο 

πξνζθνξέο ππεξεζηψλ ησλ παξφρσλ. Με βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο 

απαηηήζεσλ ρξήζηε θαη πξνζθνξψλ ππεξεζηψλ, ε παξνχζα γεληά middleware κπνξεί 

θαη δεκηνπξγεί concrete workflows πνπ εθηεινχλ κε δεδνκέλεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο ην abstract workflow πνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη. 

Γηα λα γίλεη φκσο έλα ηέηνην ζχζηεκα πξαγκαηηθά θαζνιηθφ πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα αλαπαξαζηήζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ χπαξμε ζπλεξγαζηψλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ. Όζν ην πιέγκα παξέκελε πεξηνξηζκέλν ζηα ζηελά φξηα ελφο 

νξγαληζκνχ, ηφηε ε ππφζεζε φηη θάζε πάξνρνο ππεξεζίαο δίλεη ηελ ίδηα ππεξεζία ζε 

θάζε πεξίπησζε ήηαλ αζθαιήο. ε έλα παγθφζκην φκσο ζχζηεκα κεξηθνί πάξνρνη 

κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο απφ φηη άιινη θαη έηζη 

λα αιιάδνπλ ηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο 

αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Η αιιαγή απηή ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ νξηζκέλσλ παξφρσλ αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε 

νλνκάδεηαη ηξαηεγηθή Δμάξηεζε θαη ε χπαξμε ηνπο κπνξεί λα επηδξά άκεζα ζηνλ 

κεραληζκφ επηινγήο ππνζηάζεσλ ππεξεζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο πιέγκαηνο. 

Γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφ ην παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα 

κηα αλαινγία ησλ ηξαηεγηθψλ Δμαξηήζεσλ ζηελ ππάξρνπζα αγνξά ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Όηαλ θαλείο ζέιεη λα αγνξάζεη ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππεξεζίεο, ζπλήζσο δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ επηινγέο παξφρσλ γηα θαζεκία απφ απηέο. 

Έηζη έλαο θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ πάξνρν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, έλαλ 

δεχηεξν πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη έλαλ ηξίην πάξνρν ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

ζην Internet. Η επηινγή ηνπ απηή ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ παξφρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

θφζηνο ηνπο. Έηζη ν θαηαλαισηήο ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη απιψο ηνλ θζελφηεξν 

πάξνρν γηα θάζε ππεξεζία ή λα θάλεη κηα πην ζχλζεηε επηινγή αλάινγα κε ηελ 

αμηνπηζηία θαη ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηε πξαγκαηηθή φκσο 

ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά, φπσο θαη ζε θάζε άιιε αγνξά, νη πάξνρνη ησλ δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ βξίζθνληαη ζπρλά ζε ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπο. Έηζη ε επηινγή 

ελφο παξφρνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα θάλεη κηα ζπλεξγαδφκελε εηαηξία 
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θηλεηήο ηειεθσλίαο λα δψζεη έλα ηεο πξντφλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε ζε 

θζελφηεξε ηηκή. Με ηελ ίδηα ινγηθή, κηα αληαγσληζηηθή εηαηξία ππεξεζηψλ Internet, 

θαζψο έρεη φθεινο απφ ην λα εθηνπίζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ηελ ηηκήο ελφο πνιχ αληαγσληζηηθνχ ηεο πξντφληνο αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη 

κηα ππεξεζία απφ θάπνηνλ αληαγσληζηηθφ ζπλαζπηζκφ. Έηζη ε επηινγή ηνπ ρξήζηε 

δελ είλαη πάληα απιή θαζψο αλ ζέιεη λα εληνπίζεη ην απνιχησο θαιχηεξν ζπλδπαζκφ 

παξφρσλ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο. 

Η αλαινγία ησλ θφζκν ησλ ππνινγηζηηθψλ πιεγκάησλ είλαη άκεζε. Έλαο 

κεραληζκφο απεηθφληζεο ελφο workflow εθαξκνγήο ζε έλα concrete workflow πνπ ζα 

νδεγεζεί πξνο εθηέιεζε ζην πιέγκα δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ηέηνηεο εμαξηήζεηο. Οη 

εμαξηήζεηο απηέο είλαη θνηλφο ηφπνο ζε νπνηαδήπνηε άιιε αληαγσληζηηθή αγνξά θαη 

έηζη είλαη ζίγνπξν πσο ζα εκθαληζηνχλ θαη ζηηο ππεξεζίεο πιέγκαηνο φηαλ απηέο 

αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο θνξείο. ηφρνο ινηπφλ 

ελφο άξηζηνπ κεραληζκνχ απεηθφληζεο ζα ήηαλ λα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο πηζαλέο 

ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα νδεγεζεί ζε έλα 

ηειηθφ πιάλν εθηέιεζεο πνπ λα είλαη αθφκα πην απνδνηηθφ γηα ηνλ ρξήζηε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ πιέγκαηνο.  
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4 Αλγόπιθμορ Απεικόνιζηρ 

 Γςναμικών Ροών Δπγαζίαρ 

 

 

 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ην κνληέιν θαη ν κεραληζκφο απεηθφληζεο 

δπλακηθψλ ξνψλ εξγαζίαο ζε ππεξεζίεο πιέγκαηνο κε ζηφρν ηελ παξνρή πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πηζαλψλ ηξαηεγηθψλ Δμαξηήζεσλ. Γίλεηαη 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνηείλεηαη έλαο αιγφξηζκνο γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα απεηθφληζε ελψ παξάιιεια πεξηγξάθεηαη έλα ζρήκα δεκηνπξγίαο 

πεξηζζνηέξσλ ξνψλ εξγαζίαο πξνο φθεινο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

 

4.1 Παπούζα Καηάζηαζη – σεηικέρ Επγαζίερ 

Με ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε 

κεραληζκψλ απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο, ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζθεξζείζα πνηφηεηα. ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο [24] θαη [25] πεξηγξάθνληαη νη αιγφξηζκνη OLB, UDA, 

Sufferage, GSA, Tabu θιπ κε βαζηθφ ζηφρν ην κηθξφηεξν δπλαηφ άλνηγκα, φπνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά δελ ζπλππνινγίδεηαη ε 

απαίηεζε ηνπ ρξήζηε γηα πνηφηεηα ππεξεζηψλ.  

ηηο αλαθνξέο [26] θαη [27] παξνπζηάδνληαη ηξεηο αιγφξηζκνη φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δπν παξάκεηξνη – θφζηνο θαη ρξφλνο εθηέιεζεο – πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξαζηεί ε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Απηέο νη παξάκεηξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πινπνίεζε ελφο κεραληζκνχ επηινγήο, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

εθαξκνγέο πνπ απνηεινχληαη απφ παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο. Ο πξψηνο αιγφξηζκνο 
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ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο, ν δεχηεξνο ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν 

θαη ν ηξίηνο είλαη γεληθφο θαη δελ ζηνρεχεη ζηε βειηηζηνπνίεζε θάπνηαο παξακέηξνπ 

αιιά εθρσξεί ζηνπο "θζελφηεξνπο" θφκβνπο έλαλ αξηζκφ εξγαζηψλ πνπ είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγνο σο πξνο ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη θάζε θφκβνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο.  

Παξφκνηα, ζηελ αλαθνξά [28] πεξηγξάθεηαη έλαο αιγφξηζκνο 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πνπ ιακβάλεη ππφςε δπν (2) θχξηεο παξακέηξνπο (θφζηνο 

θαη ρξφλν). Πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο πξνζαξκφζηκνη αιγφξηζκνη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην ρξφλν εθηέιεζεο θαη ην θφζηνο. 

Απηνί νη αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο – ζηα 

πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ρξφλνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ – ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ρξφλνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ, γηα 

ζπληεξεηηθή βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ – ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ρξφλνπ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ – ζηα πιαίζηα ησλ 

πεξηνξηζκψλ ρξφλνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ. 

Δπίζεο, ζηελ αλαθνξά [29] παξνπζηάδεηαη έλαο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζίαο κηαο ξνήο εξγαζίαο θαη κέζνδνη πξφβιεςεο, αλάιπζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο. Γίλεηαη εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλα 

κεγέζε - ρξφλνο, θφζηνο θαη αμηνπηζηία - κε ηε ρξήζε δπν κεζφδσλ: αλάιπζεο θαη 

πξνζνκνίσζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηαρείξηζε ησλ παξακέηξσλ γίλεηαη 

κεκνλσκέλα, φπσο ζηηο αλαθνξέο [26] θαη[27], θαη φρη κε ζπλδπαζκέλν ηξφπν ελψ ε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε πξνθχπηεη απφ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ γηα φιε ηε ξνή εξγαζίαο αλέθηθηε θαζψο ε 

αμηνιφγεζε ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αληίζηξνθν ηξφπν. 

ηηο αλαθνξέο [30] θαη [31] πξνηείλνληαη νξηζκέλνη αιγφξηζκνη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ βειηηζηνπνίεζεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

θφζηνπο ζην κνληέιν Nimrod-G. Σν Nimrod-G είλαη βαζηζκέλν ζηνπο φξνπο ηεο 

αγνξάο ζχζηεκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο πφξσλ γηα πεξηβάιινληα  

πιέγκαηνο [31]. Δπηπιένλ ελζσκαηψλεη ην πξφγξακκα Libra  ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ ρξνλνπξνγξακκαηηζηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζπζηάδσλ (cluster) [32]. 

Τπνζηεξίδεη πεξηνξηζκνχο ρξνλνπξνζεζκίαο θαη πξνυπνινγηζκνχ πνπ νξίδνληαη απφ 

ην ρξήζηε γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξνρήο θαη δήηεζεο πφξσλ ζην πιέγκα κε αμηνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ αληαιιαγήο πφξσλ GRACE (Grid Architecture for Computational 



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

48 

 

Economy) [33], [34]. Σν Nimrod-G [35] επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα παξαρσξνχλ θαη 

λα ζπλαζξνίδνπλ ππεξεζίεο πφξσλ αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα, ηε δπλακηθφηεηα, 

ηελ απφδνζε θαη ην θφζηνο ηνπο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα πνηφηεηα 

ππεξεζίαο. Σν DAGMan [36] είλαη έλα ζχλνιν βηβιηνζεθψλ C πνπ δίλεη ζην ρξήζηε 

δπλαηφηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ππεξεζηψλ κε βάζε ζρέζεηο εμάξηεζεο. Σν 

DAGMan είλαη κέξνο ηνπ έξγνπ Condor θαη επεθηείλεη ην Condor Job Scheduler 

(κεραληζκφο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ Condor) πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρεηξίδεηαη εμαξηήζεηο κεηαμχ εξγαζηψλ. Όπσο ππνδειψλεηαη απφ ην φλνκά ηνπ, ην 

DAGMan απεηθνλίδεη έλα ζχλνιν εμαξηήζεσλ εξγαζηψλ σο θαηεπζπληηθφ αθπθιηθφ 

γξάθεκα. Υξεζηκνπνηεί ην DAG σο δνκή δεδνκέλσλ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

εμαξηήζεσλ ησλ εξγαζηψλ. Άιιεο ελδηαθέξνπζεο εξγαζίεο κε ζέκα ηνπο αιγνξίζκνπο 

επηινγήο θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηηο αλαθνξέο [37] θαη[38], 

φπνπ ζηελ πξψηε νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ έλαλ επξεηηθφ αιγφξηζκν 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ κε πεξηνξηζκνχο ζηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο, ελψ ε 

δεχηεξε δηαρεηξίδεηαη ην πξφβιεκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαηαλεκεκέλσλ 

εξγαζηψλ ζε πιέγκαηα κε ρξήζε πνιιψλ ηαπηφρξνλσλ αηηεκάησλ. Παξάιιεια ζηε 

βηβιηνγξαθία [39], [40] θαη [41] ζπλαληψληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφβιεςε 

ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δξνκνιφγεζε θαη ηελ 

παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Σέινο, έρνπλ πινπνηεζεί κεραληζκνί πνπ 

ελζσκαηψλνπλ πνιηηηθέο ρξνλνδξνκνιφγεζεο κε παξάιιειε εθηίκεζε θφζηνπο φπσο 

αλαθέξεηαη ζηηο[42], [43] θαη [44]. 

Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα 

θαη ηνπ κεραληζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα έγθεηηαη ζην 

φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζηελ επηινγή 

ππεξεζηψλ θαη θφκβσλ κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο 

αληηκεησπίδνληαο κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ειαρηζηνπνίεζεο κηαο απφ ηηο 

παξακέηξνπο ελψ παξάιιεια φιεο νη παξάκεηξνη έρνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο. Δπηπξφζζεηα αλ θαη νη δπλαηφηεηεο πνιιψλ ζπζηεκάησλ είλαη αμηφινγεο 

[45], [46], ζε θαλέλα απφ απηά δελ γίλεηαη ρξήζε πηζαλψλ ηξαηεγηθψλ Δμαξηήζεσλ 

γηα ηελ πεξεηαίξσ βειηίσζε ηεο ηειηθήο απεηθφληζεο. ην κεραληζκφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νη παξάκεηξνη πνπ 

εθθξάδνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο αληηκεησπίδνληαη θαη κε ζπλδπαζκέλν ηξφπν, 

εηζάγεηαη ε πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο νξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη επνκέλσο κηα 
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απφ ηηο παξακέηξνπο κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

(ηεο εθρσξείηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο) ελψ ηέινο, γίλεηαη ρξήζε ησλ ηξαηεγηθψλ 

Δμαξηήζεσλ πνπ πηζαλφλ ππάξρνπλ ψζηε λα πξνθχςεη έλα αθφκε θαιχηεξν ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

 

4.2 Μησανιζμόρ Απεικόνιζηρ Δςναμικών Ροών Επγαζίαρ και 

Επιλογήρ Τπηπεζιών Πλέγμαηορ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ζθνπφο ησλ κεραληζκψλ απεηθφληζεο 

δπλακηθψλ ξνψλ εξγαζίαο θαη επηινγήο ππεξεζηψλ πιέγκαηνο γηα δηαρείξηζε ηεο 

πξνζθεξζείζαο πνηφηεηαο ππεξεζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ξνή εξγαζίαο (concrete workflow) κε δεδνκέλα ηε ξνή εξγαζίαο κηαο εθαξκνγήο 

(application workflow) θαζψο θαη ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο. Κάζε ξνή εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηχπνπο ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ απφ έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ (ππνςήθηεο), νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξερφκελε πνηφηεηα ππεξεζίαο εθθξαζκέλεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο (φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.3). Ο 

κεραληζκφο απεηθφληζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο  επηηξέπεη ηελ επηινγή ησλ ππνζηάζεσλ 

ππεξεζηψλ (ππνςεθίσλ) γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο κε βάζε ηε ξνή εξγαζίαο ηεο 

εθαξκνγήο (application workflow), ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

ρξήζηε θαζψο θαη ηηο παξακέηξνπο QoS γηα θάζε ππεξεζία. Σα δεδνκέλα εηζφδνπ 

ηνπ πξναλαθεξζέληνο κεραληζκνχ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ρήκα 

5) θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
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ρήκα 5: πλνπηηθή παξνπζίαζε κεραληζκνύ απεηθόληζεο ξνώλ εξγαζίαο 

 

 Ρνή εξγαζίαο εθαξκνγήο κε πιεξνθνξίεο Σαμηλόκεζεο, πνπ ππνδειψλνπλ 

πνηνο απφ ηνπο ηχπνπο ππεξεζηψλ παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε ξνή 

εξγαζίαο. Απηφο ν παξάγνληαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ξνή εξγαζίαο 

ηεο εθαξκνγήο ε νπνία παξέρεηαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο εθαξκνγήο (γηα 

παξάδεηγκα πνηα ππεξεζία είλαη πςειφηεξεο ζεκαζίαο: κεηαθίλεζε 

πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ή ρξφλνο εθηέιεζεο) θαζψο ππνδειψλεη ηε ζεηξά 

εθηέιεζεο ησλ ηχπσλ ππεξεζηψλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ βήκαηνο 

είλαη ε θαηαζθεπή ηεο αθεξεκέλεο ξνήο εξγαζίαο (abstract workflow), κε ηηο 

δηαζέζηκεο ππεξεζίεο αλά ηχπν ππεξεζίαο.  

 Πεξηνξηζκνί θαη πξνηηκήζεηο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ πνπ νξίδνληαη από ην 

ρξήζηε. Έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ (γηα παξάδεηγκα θαηψθιηα / φξηα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ) καδί κε πηζαλέο πξνηηκήζεηο ηνπ 

ρξήζηε, πνπ απνδίδνπλ έλα ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζηηο παξακέηξνπο 

πνηφηεηαο θαη αλαιχνληαη κέζα ζην κεραληζκφ απεηθφληζεο ηεο ξνήο 

εξγαζίαο. 

 Πιεξνθνξίεο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ γηα ηηο ππεξεζίεο πιέγκαηνο. Κάζε 

ππεξεζία ελφο ηχπνπ ππεξεζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ πιεξνθνξίεο πνηφηεηαο 

(παξακέηξνπο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο, φπσο 

απηέο δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ. ηηο πιεξνθνξίεο 
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απηέο εληάζζνληαη θαη νη ηξαηεγηθέο Δμαξηήζεηο, δειαδή πσο αιιάδνπλ νη 

παξαπάλσ παξάκεηξνη  πνηφηεηαο αλάινγα κε ηελ επηινγή άιισλ παξφρσλ. 

 

4.3 Πποζδιοπιζμόρ ηος Πποβλήμαηορ και Λύζη 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

επηινγήο ππεξεζηψλ θαη απεηθφληζεο ξνψλ εξγαζίαο ζε ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ πεξηβάιινληα πιέγκαηνο θαζψο θαη παξνπζίαζε ηεο ιχζεο απηνχ. 

 

4.3.1  Ανηικαηάζηαζη Γιαθεζιμόηηηαρ, Υπόνος και Κόζηοςρ από 

ένα Κοινό Μέγεθορ 

Σν πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη έλαο κεραληζκφο απεηθφληζεο ξνψλ 

εξγαζίαο θαη επηινγήο ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ θαηεγνξία 

πξνβιεκάησλ εχξεζεο ηνπ ζπληνκφηεξνπ κνλνπαηηνχ (shortest path problem). ε 

απηή ηελ πεξίπησζε θξίλεηαη ρξήζηκε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ελφο 

πφξνπ, ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηεη γηα απηφλ απφ 

έλα θνηλφ κέγεζνο. Λφγσ απηνχ απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ιφγνπ ηνπ θφζηνπο θαη 

ρξφλνπ πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα πνπ νπζηαζηηθά αληηζηνηρεί ζην θφζηνο θαη ην ρξφλν 

αλά κνλάδα δηαζεζηκφηεηαο γηα θάζε ππνςήθηα ππεξεζία πιέγκαηνο. Ο ιφγνο απηφο 

ζα απνηειεί νδεγφ γηα ηελ επηινγή κεηαμχ δχν ππεξεζηψλ ίδηνπ ηχπνπ. Πξνθαλψο 

αλάκεζα ζε δχν ζηηγκηφηππα ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη απηφ κε ην 

κηθξφηεξν θφζηνο θαη ρξφλν εθηέιεζεο αλά κνλάδα δηαζεζηκφηεηαο (εθφζνλ βέβαηα 

δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο γηα ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο φπσο 

πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 4.3 θαη επνκέλσο λα επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή 

δηαζεζηκφηεηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ρξφλν εθηέιεζεο ελψ παξάιιεια 

ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα φξηα ηνπ ρξήζηε γηα ηηο παξακέηξνπο. 

Βαζηθφ θξηηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαζψο εάλ κηα ππεξεζία 

δελ ηθαλνπνηεί ην φξην γηα ηε δηαζεζηκφηεηα, ηφηε ζα επηιέγεηαη θάπνην άιιε αθφκε 

θαη αλ ν ιφγνο ηεο λέαο επηινγήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηελ αξρηθήο. 

Αληίζηνηρα, εάλ ε επηινγή κηαο ππεξεζίαο νδεγεί ζε παξαβίαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ζα πξέπεη λα επηιεγεί θάπνηα άιιε ψζηε ν πεξηνξηζκφο λα 

ηθαλνπνηείηαη αθφκε θαη αλ ν ιφγνο θφζηνο θαη ρξφλνο / δηαζεζηκφηεηα ηελ θαζηζηά 

ιηγφηεξν ζπκθέξνπζα.  
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4.3.2 Ανάγκη Σποποποίηζηρ ηος Λόγος Κόζηοςρ και Υπόνος / 

Γιαθεζιμόηηηα 

Μέρξη ζηηγκήο έρεη γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θφζηνο, ζην ρξφλν θαη ζηε 

δηαζεζηκφηεηα σο παξακέηξνπο γηα ηελ επηινγή ησλ ππεξεζηψλ. Δθηφο φκσο απφ ηηο 

παξαπάλσ παξακέηξνπο ππάξρεη θαη κηα αθφκε πνπ αθνξά ζην εάλ ελδηαθέξεη ην 

ρξήζηε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο, ν ρξφλνο εθηέιεζεο ή ε δηαζεζηκφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη επηζπκεηφ λα δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ εχξεζε 

κηαο ιχζε ρακεινχ θφζηνπο αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ αλαινγηθά ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα. Γειαδή είλαη δπλαηφλ ν ρξήζηεο λα 

πξνηηκά λα έρεη κηα νηθνλνκηθφηεξε ιχζε κε κηθξφηεξε δηαζεζηκφηεηα, αληί κηαο 

ιηγφηεξν νηθνλνκηθήο ιχζεο γηα ηελ επηινγή θαη ρξήζε κηαο ππεξεζίαο αθφκε θαη αλ 

απηή πξνζθέξεη ηέηνηα δηαζεζηκφηεηα, ψζηε ν ιφγνο θφζηνπο θαη ρξφλνπ / 

δηαζεζηκφηεηα λα είλαη κηθξφηεξνο.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη ν απιφο ιφγνο θφζηνπο θαη ρξφλνπ 

πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα είλαη αλεπαξθήο γηα λα εθθξάζεη ηελ επηπιένλ παξάκεηξν σο 

πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη δπλαηφλ 

λα ηθαλνπνηνχληαη θαη απηή ε επηπιένλ παξάκεηξνο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην θφζηνο, 

ην ρξφλν εθηέιεζεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα. 

 

4.3.3 Σποποποιημένορ Λόγορ Κόζηοςρ και Υπόνος / Γιαθεζιμόηηηα 

ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ, ν ηξνπνπνηεκέλνο ιφγνο θφζηνπο θαη ρξφλνπ 

/ δηαζεζηκφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζζεζε ησλ παξακέηξσλ γηα ην θφζηνο, ην 

ρξφλν εθηέιεζεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ σο βάξε γηα ηα 

αληίζηνηρα κεγέζε. Σα βάξε απηά ζα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην εάλ ν ρξήζηεο 

εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ην θφζηνο, ην ρξφλνο ή ηε δηαζεζηκφηεηα. Δπίζεο ζα πξέπεη 

λα κεηαβάιινληαη θαη ζχκθσλα κε ην χςνο ηνπ θφζηνπο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο. θνπφο είλαη κε ηε κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ λα πξνζαξκφδεηαη ν 

ιφγνο έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηηο πξαγκαηηθέο πξνηηκήζεηο. Βάζεη απηψλ, ν ιφγνο 

γίλεηαη: 

tyAvailabilif

TimefCostf

tyAvailabili

TimeCost

*

)*(*)*(
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Σν βάξνο fCost είλαη απηφ πνπ κεηαβάιιεη ην θφζηνο, ην βάξνο fTime απηφ πνπ 

κεηαβάιιεη ην ρξφλν θαη ην βάξνο fAvailability απηφ πνπ κεηαβάιιεη ηε δηαζεζηκφηεηα. 

Με ην αλσηέξσ ελλννχκε φηη ηειηθά ην θφζηνο, ν ρξφλνο ή αληίζηνηρα ε 

δηαζεζηκφηεηα, πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ αξρηθφ ηχπν, ζα παξνπζηάδεηαη 

ηξνπνπνηεκέλν ζε ζρέζε κε ην απζεληηθφ. Γειαδή ην βάξνο fCost ζα εληζρχεη ηε 

ζπκβνιή ηνπ θφζηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ιφγνπ, κε απνηέιεζκα ζην ηειηθφ 

θιάζκα λα εκθαλίδεηαη έλα πιαζκαηηθφ θφζηνο. Αληίζηνηρα θαη ηα βάξε fTime θαη 

fAvailability ζα εληζρχνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ιφγνπ, κε απνηέιεζκα ζην ηειηθφ θιάζκα λα εκθαλίδεηαη έλαο 

πιαζκαηηθφο-ηξνπνπνηεκέλνο ρξφλνο ή δηαζεζηκφηεηα. Σν κέγεζνο ηεο ελίζρπζεο θαη 

γηα ηα ηξία (3) κεγέζε ζα εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο: 

 Γηα πνην απφ ηα κεγέζε έρεη εθθξάζεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ν ρξήζηεο. Δάλ 

γηα παξάδεηγκα έρεη εθθξάζεη γηα ην θφζηνο ζα πξέπεη ην βάξνο fCost λα ηείλεη 

λα εληζρχζεη ην θφζηνο πεξηζζφηεξν απ’ φηη ηα βάξε fTime θαη fAvailability ζα 

ηείλνπλ λα εληζρχζνπλ ην ρξφλν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα αληίζηνηρα. 

 Σελ ηηκή ηνπ θάζε κεγέζνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα παξάδεηγκα εάλ ππάξρνπλ 

δχν πξνζθνξέο, απφ ηηο νπνίεο ε κία έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηελ άιιε, 

ηφηε ε ελίζρπζε πνπ ζα εηζάγεη ην fCost ζα είλαη δηαθνξεηηθή γηα ην θάζε 

θφζηνο. Οπζηαζηηθά φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο ηφζν κεγαιχηεξε ζα 

πξέπεη λα είλαη θαη ε ελίζρπζε. Αληίζηνηρα ην ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

 

4.3.4 Η ςνάπηηζη Μεηαηποπήρ 

Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη πξνθαλέο φηη 

ηα βάζε fCost, fTime θαη fAvailability δελ έρνπλ ζηαζεξή ηηκή αιιά απνηεινχλ 

ζπλαξηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη κεηαβιεηέο θαη ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (γηα παξάδεηγκα αλ ζα είλαη αχμνπζεο, πνηνη ζα είλαη νη 

ζηαζεξνί φξνη πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θ.α.). Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί 

φηη δελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε πνπ λα κνληεινπνηεί πηζηά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο αληηκεησπίδεη ην θφζηνο, ην ρξφλν ή ηε δηαζεζηκφηεηα, θαζψο 

εκπιέθεηαη ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν. Παξφια απηά είλαη δπλαηφλ φκσο λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλαξηήζεηο πνπ δίλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, φζνλ 
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αθνξά ην πψο ε πξνηίκεζε ζηα πξναλαθεξζέληα κεγέζε επεξεάδεη ηειηθά ην ιφγν 

ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε γεληθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο κε ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ ηα fCost, fTime θαη fAvailability, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη: 

 Η ζπλάξηεζε fCost έρεη σο κεηαβιεηέο ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο θαη ην 

CostSlope πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε γηα ην θφζηνο. 

Αληίζηνηρα νη ζπλαξηήζεηο fTime θαη fAvailability έρνπλ σο κεηαβιεηέο ην ρξφλν 

εθηέιεζεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηα κεγέζε TimeSlope θαη 

AvailabilitySlope πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ην ελδηαθέξνλ γηα ην ρξφλν θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα αληίζηνηρα.  

 Πεδίν νξηζκνχ γηα ην θφζηνο, ην ρξφλν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα. Λφγσ ηεο 

θχζεο ησλ ππεξεζηψλ πιέγκαηνο ην θφζηνο είλαη δπλαηφλ λα είλαη κφλν 

ζεηηθφ θαζψο δελ ππάξρνπλ πξνζθνξέο ππεξεζίαο κε αξλεηηθφ θφζηνο. Όζνλ 

αθνξά ην ρξφλν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα, επίζεο φπσο θαη ην θφζηνο, είλαη 

δπλαηφλ λα έρνπλ κφλν ζεηηθέο ηηκέο, κε ηε δηαζεζηκφηεηα λα ιακβάλεη ηηκέο 

πνπ έρνπλ σο άλσ φξην ην 100, θαζφηη έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ε 

δηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη ζε κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ. 

 Οη ζπλαξηήζεηο fCost, fTime θαη fAvailability ζα πξέπεη λα είλαη αχμνπζεο 

ζπλαξηήζεηο. Απηφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θφζηνπο ζεκαίλεη φηη κεγάιεο ηηκέο 

θφζηνπο ζα ηείλνπλ λα γίλνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο απφ φζν ηείλνπλ νη κηθξέο 

ηηκέο θφζηνπο. Σν αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ην ρξφλν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα. 

Έζησ φηη έρνπκε κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε, ηφηε έλα παξάδεηγκα γξαθηθήο 

παξάζηαζεο, πνπ αλαπαξηζηά ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θφζηνο 

ππεξεζίαο εκθαλίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα (ρήκα 6). 

Σν δηάγξακκα αθνξά ηα βάξε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θφζηε ησλ πξνζθνξψλ 

γηα κηα ππεξεζία θαη είλαη ελδεηθηηθφ, φπνπ θαίλεηαη φηη ζε κεγαιχηεξν 

θφζηνο αληηζηνηρεί θαη κεγαιχηεξν βάξνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην θφζηνο, ηφζν αθφκε κεγαιχηεξν ζα είλαη ην πιαζκαηηθφ θφζηνο πνπ 

αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο. Αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη γηα ην ρξφλν θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα. 

Οη απμεηηθέο ηάζεηο ηεο ζπλάξηεζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην θφζηνο (CostSlope), ηε δηαζεζηκφηεηα (AvailabilitySlope) 

θαη ην ρξφλν (TimeSlope). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ 
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παξακέηξνπο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλ γίλεη παξαγψγηζε ηεο αληίζηνηρεο 

ζπλάξηεζεο. Δπίζεο φζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη, ηφζν κεγαιχηεξε ζα πξέπεη λα 

είλαη θαη ε απμεηηθή ηάζε ηεο ζπλάξηεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο πάιη ελδεηθηηθά 

ηελ παξαπάλσ γξακκηθή ζπλάξηεζε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θφζηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη κεηαβνιέο γηα δχν δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ 

CostSlope ζηα ρήκαηα 7 θαη 8: 

 

ρήκα 6: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κεηαβνιήο θόζηνπο 

 

ρήκα 7: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κεηαβνιήο θόζηνπο γηα ζπληειεζηή βάξνπο ίζν κε 0.8 
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ρήκα 8: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κεηαβνιήο θόζηνπο γηα ζπληειεζηή βάξνπο ίζν κε 0.2 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη φηαλ ην CostSlope είλαη κηθξφηεξν, δειαδή ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην θφζηνο είλαη κηθξφ, ηφηε ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

θφζηνο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αληηζηνηρεί, φηαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν. Αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη γηα ην ρξφλν θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα. 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε εθθξάδνληαη σο ηηκή 

θιίζεο (slope factors) γηα ηηο παξακέηξνπο QoS πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο θαη ην ρξφλν ηα CostSlope, TimeSlope θαη 

AvailabilitySlope ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε θάπνηα ζρέζε. Η ζρέζε απηή 

κπνξεί λα δηαθέξεη αλαιφγσο κε ηε κνξθήο ηεο ζπλάξηεζεο (γηα παξάδεηγκα 

αλ είλαη ηεο κνξθήο y=ax ή y=ax2), ζα πξέπεη φκσο ζε θάζε πεξίπησζε λα 

δείρλεη φηη αχμεζε ελφο εθ ησλ κεγεζψλ πξνθαιεί κείσζε ησλ άιισλ. 

Δπνκέλσο:  

AvailabilitySlope + CostSlope + TimeSlope ≤ a  

φπνπ a κε κεδεληθφο ζεηηθφο αξηζκφο. ην κεραληζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ην a 

ηέζεθε ίζν κε 3, ελψ ζα κπνξνχζε λα είλαη θάπνηνο άιινο κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο νπφηε νη αθξαίεο ηηκέο γηα ηα CostSlope, TimeSlope θαη 

AvailabilitySlope ζα κεγάισλαλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα αθφκε πην 

απμεηηθέο ηάζεηο ζηηο ζπλαξηήζεηο. Σειηθά, πάλησο, ε επηινγή ηεο ηηκήο ηεο 

ζηαζεξάο a κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο fCost, 

fTime θαη fAvailability ελψ κπνξεί λα είλαη παξακεηξηθή νξηδφκελε απφ ην ρξήζηε. 

Βάπορ ζςναπηήζει ηος κόζηοςρ
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 Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη ε ζπλάξηεζε λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαζψο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ θφζηνπο δελ 

έρεη ζεκαζία θαηά ηελ επηινγή ησλ ππεξεζηψλ ην χςνο ηνπ θφζηνπο θαζαπηφ, 

αιιά ε ζρέζε κεηαμχ ησλ θνζηψλ ησλ πξνζθνξψλ. Αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη 

γηα ην ρξφλν εθηέιεζεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο ζπλάξηεζεο, κε ηνλ ηχπν: 

    
minmax

min
'





x

x  

φπνπ max είλαη ην κέγηζην θφζηνο, ρξφλνο ή δηαζεζηκφηεηα πνπ ζπλαληάηαη 

ζηηο πξνζθνξέο γηα ηελ ππεξεζία πνπ εμεηάδεηαη θαη min ην ειάρηζην. 

Τπάξρεη επηπιένλ ε επηινγή λα πξνζηεζεί ζηνλ παξνλνκαζηή έλαο πνιχ 

κηθξφο ζεηηθφο φξνο πνπ ζα πξνζηίζεηαη έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν 

κεδεληζκφο ηνπ παξνλνκαζηή ζηελ πεξίπησζε πνπ max θαη min είλαη ην ίδην 

(θάηη πνπ βέβαηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπκβεί). Δπίζεο, επεηδή  θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε δηαζεζηκφηεηα, 

κεδελίδεηαη ν αξηζκεηήο θαη επνκέλσο φινη νη φξνη ηεο ζπλάξηεζεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ αλσηέξσ ηχπν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλαο ζηαζεξφο 

φξνο ζηε ζπλάξηεζε έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ν κεδεληζκφο ηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ιφγνπ θφζηνπο θαη 

ρξφλνπ / δηαζεζηκφηεηα λα απνθεχγεηαη ε δηαίξεζε κε ην 0. Σα παξαπάλσ 

απνθεχγνληαη θαζψο ε ηειηθέο ζπλαξηήζεηο πξνθχπηνπλ εθζεηηθά ησλ 

παξαπάλσ κεγεζψλ φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

  













ilityValueMinAlailabilityValueMaxAvailab

ilityValueMinAvailabx
tySlopeAvailabilixF tyAvailabili *exp  

 

 

  













ueMinCostValueMaxCostVal

ueMinCostValx
CostSlopexFCost *exp  

 

 

  













ueMinTimeValueMaxTimeVal

ueMinTimeValx
TimeSlopexFTime *exp  

 

φπνπ x είλαη ε ηηκή ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ γηα θάζε 

ππεξεζία θαη MinCostValue, MinAvailabilityValue, MinTimeValue, 
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MaxCostValue, MaxAvailabilityValue θαη MaxTimeValue είλαη νη ειάρηζηεο 

θαη νη κέγηζηεο ηηκέο απηψλ ησλ ηξηψλ ελδεηθηηθψλ παξακέηξσλ 

Οη παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ απνδεηθλχεηαη φηη 

δελ είλαη κνλαδηθέο. Η κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη νη ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ 

φξσλ πνπ απηέο πεξηέρνπλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεξαηηέξσ αληηθείκελν 

έξεπλαο. Πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα έξεπλαο θαη δνθηκψλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

παξέρνληαο ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 

5 

 

4.4 Επίδπαζη ηων ηπαηηγικών Εξαπηήζεων 

 

Όπσο πεξηγξάθεη ε ελφηεηα 3.5, ε χπαξμε ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ 

αιιάδεη αξθεηά ηελ βέιηηζηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηνπ θαιχηεξνπ πιάλνπ 

εθηέιεζεο ελφο application workflow. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπο πξνηεηλφκελνπ 

αιγφξηζκνπ είλαη λα ζρεκαηίζεη έλα θαηάιιειν κέηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ ελφο παξφρνπ ππεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα, πξνσζψληαο ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο απηνχο ηνπο παξφρνπο πνπ δηαζέηνπλ πνιχ πνηνηηθέο 

ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά πνιινχο άιινπο θφκβνπο, 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη πνιχ πηζαλφλ λα βειηησζεί. αλ απνηέιεζκα, ν 

πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο εθαξκφδεη κηα επξηζηηθή πξνζέγγηζε ειπίδνληαο φηη κε ην 

λα πξνσζεί ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο φζνπο παξφρνπο επεξεάδνπλ ζεηηθά αξθεηνχο 

άιινπο παξφρνπο ελψ ηαπηφρξνλα απνθεχγεη φζνπο κεηψλνπλ ηηο επηδφζεηο άιισλ ζα 

θαηαιήμεη ζε κηα θαιχηεξε ηειηθή αλάζεζε εξγαζηψλ. Φπζηθά, ζχκθσλα κε φζα 

έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ν αιγφξηζκνο ζηνρεχεη ζηελ 

επηινγή ησλ παξφρσλ πνπ φρη κφλν ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλα επίπεδα πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο γηα ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο αιιά κνληεινπνηεί θαη ηελ επηζπκία ηνπ 

ρξήζηε γηα ηελ βειηίσζε θάζε κηαο απφ ηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο. Δθθξάδνληαο 

ινηπφλ ηφζν ηηο εμαξηήζεηο αλάκεζα ζηνπο παξφρνπο φζν θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

ρξήζηε, ν αιγφξηζκνο πξνζπαζεί λα πξνηείλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ concrete 

workflow γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ρξήζηε. 
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4.4.1 Μονηελοποίηζη ηυν ηπαηηγικών Δξαπηήζευν 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί είλαη ην πψο 

κνληεινπνηνχληαη νη ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο ζηνλ ρψξν ησλ παξφρσλ ππεξεζίαο. Η 

πξνηεηλφκελε ιχζε παξαηεξεί ηηο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο απφ κηα εμσηεξηθή 

πξννπηηθή, θαζψο εζηηάδεη ζην πσο ε επηινγή ελφο παξφρνπ ππεξεζίαο επεξεάδεη 

ηνπο άιινπο παξφρνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε ζηξαηεγηθή εμάξηεζε 

κνληεινπνηείηαη ζαλ κηα θαηεπζπλφκελε αθκή ζηνλ γξάθν ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

μεθηλά απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο Α θαη θαηαιήγεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζίαο Β. Πεγή 

ηεο αθκήο είλαη ν πάξνρνο ν νπνίνο πξνθαιεί ηελ εμάξηεζε θαη πξννξηζκφο είλαη ν 

πάξνρνο ν νπνίνο αιιάδεη ηηο παξακέηξνπο ππεξεζίαο ηνπ ζε αληίδξαζε ηελ επηινγή 

ηεο πεγήο. 

 

 

ρήκα 9: Μηα ζηξαηεγηθή εμάξηεζε κεηαμύ δύν παξόρσλ ππεξεζίαο 

 

ην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο 9, ν πάξνρνο ππεξεζίαο Α πξνθαιεί κηα 

αιιαγή ζηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ηνπ παξφρνπ Β θαη ε θαηάζηαζε απηή 

αλαπαξίζηαηαη σο κηα αθκή απφ ηνλ θφκβν Α ζηνλ θφκβν Β. ε πεξίπησζε πνπ ε 

επηινγή ηνπ παξφρνπ Β επεξεάδεη κε ηελ ζεηξά ηεο ηηο ηηκέο ηνπ παξφρνπ Α, ηφηε 

απαηηείηαη ε χπαξμε θαη δεχηεξεο αθκήο αληίζηξνθεο θαηεχζπλζεο. 

Ο παξαπάλσ ηξφπνο κνληεινπνίεζεο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «εμσηεξηθφο» 

θαζψο ηνπνζεηεί ηνλ θφκβν πνπ πξνθαιεί ηελ εμάξηεζε, αληί γηα απηφλ πνπ 

επεξεάδεηαη, ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο. ηνλ ρψξν ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ , νη 

πάξνρνη πνπ επεξεάδνπλ πνιινχο άιινπο παξφρνπο ζα εκθαλίδνληαη ζαλ πεγέο 

πνιιψλ αθκψλ θαη ζαλ απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή ηνπο επίδξαζε κπνξεί λα εθηηκεζεί. 

Η αληίζεηε αληίιεςε, ην λα μεθηλνχλ φιεο νη αθκέο απφ ηνπο επεξεαδφκελνπο 

παξφρνπο, έρεη ην κεηνλέθηεκα απφ κεηαθέξεη ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο καθξηά απφ 

ηνπο παξφρνπο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αιιήινπο θαη δελ είλαη θαηάιιειε γηα 

έλαλ επξηζηηθφ αιγφξηζκν πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο αλάινγα κε ηελ βέιηηζηε δπλαηή 

κειινληηθή βειηίσζε. 
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Έλαο πεξηνξηζκφο ν νπνίνο πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ζην ζεκείν απηφ είλαη ην 

φηη φιεο νη ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε παξφρνπο 

δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ. Μηα ζηξαηεγηθή εμάξηεζε, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, δελ 

έρεη λφεκα κεηαμχ δχν παξφρσλ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο θαζψο νη πάξνρνη απηνί δελ 

πξφθεηηαη πνηέ λα επηιεγνχλ ηαπηφρξνλα ζην ηειηθφ concrete workflow. 

  

4.4.2 Δπιπποή ηπαηηγικήρ Δξάπηηζηρ 

 

Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ επηηπρία θάζε επξηζηηθνχ αιγνξίζκνπ είλαη 

ν ζρεδηαζκφο ηεο επξηζηηθήο ζπλάξηεζεο. Δπηζπκψληαο λα θαηαζθεπάζνπκε κηα 

ζπλάξηεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ επηξξνή ελφο παξφρνπ ππεξεζίαο, ρξεηαδφκαζηε 

ζε πξψηε θάζε έλαλ ηξφπν έθθξαζεο ηεο επηξξνήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο 

εμάξηεζεο. ε απηή ηελ ελφηεηα πξνηείλεηαη έλα κέηξν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη 

δηάθνξεο εθθξάζεηο ηεο επηξξνήο κηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

αλαπαξαζηήζεη θάζε ηεο πηπρή, ζρεηηθή ε απφιπηε. Σν κέηξν απηφ απνηειείηαη απφ 3 

δηαθξηηέο ζπληζηψζεο επηξξνήο: ηελ επηξξνή ζην θφζηνο, ζηνλ ρξφλν εθηέιεζεο θαη 

ζηελ δηαζεζηκφηεηα ππεξεζίαο. Σα 3 απηά κέηξα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο 

εμηζψζεηο. 

πκβνιίδνπκε: 

𝑆𝑅𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡 /𝑡𝑖𝑚𝑒 /𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑡𝑦 (trigger, affected, levels) 

ζαλ έλα κέηξν ηεο επηξξνήο κηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο (Strategic Relationship 

Influence, SRI) φπνπ: 

 -trigger: ν πάξνρνο ππεξεζίαο πνπ πξνθαιεί ηελ ζηξαηεγηθή εμάξηεζε. 

 -affected: ν πάξνρνο ππεξεζίαο πνπ αιιάδεη ηηο πνηνηηθέο ηνπ παξακέηξνπο. 

 -levels: ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο κεηξάκε ηελ επηξξνή 

Σν κέηξν SRI απνηειείηαη απφ δχν πξνζζεηένπο, κε ηνλ θαζέλα λα αλαπαξηζηά δχν 

δηαθξηηά κέξε ηεο επηξξνήο κηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο: 

𝑆𝑅𝐼 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟,𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 

= 𝐼𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟, 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 

+ 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠  

Οη φξνη απηνί αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο δχν επφκελεο ππνελφηεηεο. εκεηψλεηαη 

ηέινο πσο ζε φιεο ηηο επφκελεο ελφηεηεο, ην κέηξν SRI καδί κε απηά πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη γηα θάζε παξάκεηξν πνηφηεηαο 
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ππεξεζίαο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, εθηφο θαη αλ ππάξρεη ξεηή ζεκείσζε γηα ην 

αληίζεην. 

 

4.4.2.1 Άκεζε Δπηξξνή 

 

Ο πξψηνο πξνζζεηένο ηνπ κέηξνπ SRI πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα ελφηεηα 

είλαη ε Άκεζε Δπηξξνή (Immediate Influence). Η επηξξνή απηή νξίδεηαη σο ην 

πξαγκαηηθφ πιενλέθηεκα ή κεηνλέθηεκα πνπ θεξδίδεη έλαο πάξνρνο ππεξεζίαο απφ 

ηελ επηινγή ηνπ παξφρνπ πνπ πξνθαιεί ηελ εμάξηεζε. Η Άκεζε Δπηξξνή νξίδεηαη ζε 

φξνπο επίδξαζεο ζηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλεη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο φρη κφλν ηηο ξεηέο αιιαγέο ησλ αξρηθψλ 

ηηκψλ ηνπ παξφρνπ αιιά θαη λα εθθξάδεη ηελ δπλακηθή ησλ ίδησλ ησλ αξρηθψλ ηνπ 

ηηκψλ. 

  

 

ρήκα 10: Τπνινγίδνληαο ηελ Άκεζε Δπηξξνή δηαθνξεηηθώλ ηξαηεγηθώλ 

Δμαξηήζεσλ 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν πάξνρνο ππεξεζίαο Α επεξεάδεη θαη ηνλ πάξνρν 

B θαη ηνλ πάξνρν C. Καζψο ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηελ Άκεζε Δπηξξνή θάζε 

εμάξηεζεο, ην πξψην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο είλαη πφζν θάζε 

πάξνρνο αιιάδεη ηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, κηα 

απιή κέηξεζε ηεο αιιαγήο δελ είλαη αξθεηή θαζψο κπνξεί λα δψζεη εζθαικέλε 

αληίιεςε γηα ηελ πξαγκαηηθή επηξξνή ηεο εμάξηεζεο. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα νη 

δχν εμαξηήζεηο κπνξεί λα βειηηψλνπλ ηνπο δχν παξφρνπο κε ην ίδην αθξηβψο πνζφ 

θαη έηζη νη δχν εμαξηήζεηο (πξνο Β θαη C) λα θαίλνληαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. ηε 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ν πάξνρνο C ίζσο λα είλαη έλαο αξθεηά θαθφο πάξνρνο κε 

απνηέιεζκα ε βειηίσζε ζε απηφλ λα είλαη αδηάθνξε ζε ζρέζε κε κηα ηζφπνζε 

βειηίσζε ζε έλαλ ήδε απνδνηηθφ πάξνρν φπσο π.ρ. ηνλ Β. 



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

62 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκβνιίδνπκε ζαλ I.I. ηελ Άκεζε Δπηξξνή (Immediate 

Influence) κηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο θαη έρνπκε:  

𝐼𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡 /𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑁𝑒𝑤 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝 𝑒

𝑀𝑎𝑥  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 −𝑂𝑙𝑑  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝑀𝑎𝑥  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 −𝑀𝑖𝑛  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒  

ελψ 

𝐼𝐼𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑁𝑒𝑤 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒

𝑂𝑙𝑑  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 −𝑀𝑖𝑛  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝑀𝑎𝑥  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 −𝑀𝑖𝑛  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒  

φπνπ: 

 -Value είλαη ε ηηκή ηεο αληίζηνηρεο παξακέηξνπ πνηφηεηαο γηα ηελ νπνία  

 ππνινγίδνπκε ην κέηξν.. 

 -Minimum and Maximum ηηκεο αλαθέξνληαη ζηηο ηηκέο ησλ αληηζηνίρσλ  

 παξακέηξσλ πνηφηεηαο κέζα ζε έλα ηχπν ππεξεζίαο 

Ο πξψηνο θιαζκαηηθφο παξάγνληαο αλαπαξηζηά ηελ ζρεηηθή αιιαγή ησλ 

ηηκψλ κηαο παξακέηξνπ πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Όζν θαιχηεξε είλαη απηή ε αιιαγή 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην φθεινο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή εμάξηεζε. Ο 

δεχηεξνο παξάγνληαο έρεη δηπιφ ξφιν. Ο πξψηνο ξφινο είλαη λα εληζρχζεη ηηο ηηκέο 

ηνπ κέηξνη I.I. γηα φζνπο παξφρνπο είλαη ήδε πνιχ θνληά ζηνπο θαιχηεξνπο ελφο 

ηχπνπ ππεξεζίαο. Ο δεχηεξνο είλαη λα εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε γηα 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν πνηφηεηαο πνιιαπιαζηάδνληάο κε έλα παξάγνληα 

θιίζεο ηνλ νπνίν αλαιχζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν 

απηφ πσο ε εθζεηηθή ζπλάξηεζε επηηπγράλεη λα δψζεη πνιχ πςειφηεξεο ηηκέο I.I. 

ζηνπο ήδε απνδνηηθνχο παξφρνπο θαη έηζη έλαο κε απνδνηηθφο πάξνρνο πξέπεη λα 

βειηηψζεη πάξα πνιχ ηηο ηηκέο ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη κηθξέο κεηψζεηο απφ ήδε 

απνδνηηθνχο παξφρνπο. Η δηαθνξνπνίεζε ηέινο κεηαμχ ησλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο/ρξφλνπ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαιχηεξεο 

ηηκέο δηαζεζηκφηεηαο είλαη νη πςειέο, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη κε ην θφζηνο θαη 

ηνλ ρξφλν. 

Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην κέηξν ηεο Άκεζεο Δπηξξνήο είλαη ζεηηθέο 

φηαλ ε παξάκεηξνο πνηφηεηαο βειηηψλεηαη θαη αξλεηηθέο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 

Όηαλ κηα παξάκεηξνο κέλεη αλεπεξέαζηε απφ κηα εμάξηεζε ηφηε ην κέηξν 

κεδελίδεηαη. Δπηπξφζζεηα, αιιαγέο ζε θξίζηκνπο παξφρνπο ππεξεζίαο αλαπαξίζηαηαη 

κε κεγάιεο απφιπηεο ηηκέο Άκεζεο Δπηξξνήο, ζεηηθέο γηα βειηηψζεηο θαη αξλεηηθέο 

γηα ην αληίζεην.  
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4.4.2.2 Μειινληηθή Δπηξξνή 

 

χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ SRI, ην 

πξψην θαη βαζηθφ είδνο επηξξνήο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο είλαη ε Άκεζε. 

Γπζηπρψο, ε επηξξνή απηή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηεο 

επίδξαζε κηαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ζε έλα ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ππεξεζίαο.  

 

 

ρήκα 11: Μηα ηξαηεγηθή Δμάξηεζε κε Μειινληηθή Δπηξξνή 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα πξνζζέηεη ζην ζρήκα 9 έλα λέν ηχπν ππεξεζίαο ηνλ 

νπνίν παξέρνπλ 3 λένη πάξνρνη. πλερίδνπκε λα ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην SRI γηα 

ηηο εμαξηήζεηο απφ ηνλ πάξνρν Α ζηνλ παξφρνπο B θαη C. Αο ππνζέζνπκε φηη ν B θαη 

C είλαη δχν ηαπηφζεκνη πάξνρνη φπνπ βειηηψλνπλ ηελ ππεξεζία ηνπο αθξηβψο κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. αλ απνηέιεζκα, νη ηηκέο I.I. ηεο Άκεζεο Δπηξξνήο ζα είλαη ηαπηφζεκεο. 

ε κηα δεπηεξε καηηά ζηνλ γξάθν πνπ ζρεκαηίδεηαη, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

φηη ε εμάξηεζε Α-C είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαιχηεξε, φρη ιφγσ άκεζεο 

βειηίσζεο ηνπο επεξεαδφκελνπ θφκβνπ αιιά ζε φξνπο κειινληηθνχ θέξδνπο. Δάλ 

φινη νη πάξνρνη ζηνλ ηχπν ππεξεζίαο 3 βειηηψλνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο παξακέηξνπο 

πνηφηεηαο ηφηε ην ζπλνιηθφ SRI γηα ηελ εμάξηεζε A-C πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν 

απφ απηφ ηεο ζρέζεο A-B. Η Μειινληηθή Δπηξξνή κηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο 

πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη απηή αθξηβψο ηελ επίδξαζε. 

Σν πξψην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα επηιπζεί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

Μειινληηθήο Δπηξξνήο κηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο είλαη ην πνηεο κειινληηθέο 

ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ. 
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ρήκα 12: Μηα αδηάθνξε εμάξηεζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο Μειινληηθήο 

Δπηξξνήο 

 

Σν ζρήκα 12 επαλαιακβάλεη ηνλ ρψξν ησλ ηχπσλ ππεξεζίαο ηνπ ζρήκαηνο 11 

πξνζέηνληαο κηα λέα ζρέζε απφ ηνλ πάξνρν C ζηνλ πάξνρν D. Η εξψηεζε πνπ 

ηίζεηαη είλαη: πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε εμάξηεζε C-D θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

Μειινληηθήο Δπηξξνήο ηεο εμάξηεζεο A-C; Η απάληεζε είλαη φρη. Η Μειινληηθή 

Δπηξξνή ηεο εμάξηεζεο A-C ζέιεη λα αλαπαξαζηήζεη ην πεξεηαίξσ δπλακηθφ ηεο 

εμάξηεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο Α επηιεγεί απφ ηνλ αιγφξηζκν. αλ 

απνηέιεζκα, ην γεγνλφο φηη ν πάξνρνο C κπνξεί λα βειηηψζεη θάπνηνλ άιιν πάξνρν 

ζηνλ ηχπν ππεξεζίαο 1 είλαη αδηάθνξν ζηελ εμάξηεζε A-C θαζψο απηή απαηηεί ηελ 

επηινγή ηνπ παξφρνπ Α ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ππεξεζίαο. Δπηπξφζζεηα, 

νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ππάξρεη κε παξφρνπο άιισλ ηχπσλ ππεξεζηψλ φπνπ ν 

αιγφξηζκνο έρεη ήδε θάλεη ηελ επηινγή ηνπ θαη πάιη αγλνείηαη ζηνλ ππνινγηζκφ 

θαζψο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ αιγφξηζκν επηινγήο ζην κέιινλ. Ο θαλφλαο 

απηφο έρεη κηα θαη κνλαδηθή εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν επεξεαδφκελνο θφκβνο 

έρεη ήδε επηιεγεί απφ ηνλ αιγφξηζκν νπφηε θαη πξέπεη λα πξνζκεηξήζνπκε ηελ 

εμάξηεζε. 

Η Μειινληηθή Δπηξξνή δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα επίπεδν. Αληίζεηα, 

νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο παξφρνπο ηνπ ηχπνπ ππεξεζίαο 3 ζα κπνξνχζε κε ηε ζεηξά 

ηνπ λα έρεη ελδηαθέξνπζεο επηξξνέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε. Απηέο νη 

εμαξηήζεηο ζε κεηέπεηηα ηχπνπο ππεξεζίαο θπζηθά έρνπκε κεηνχκελν ελδηαθέξνλ θαη 

ε επίδξαζή ηνπο πξέπεη λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά. Αθφκε, θαζψο ππνινγίδεηαη ε 

κειινληηθή επίδξαζε ζε κεηέπεηηα επίπεδα, φιεο νη επηινγέο παξφρσλ ζε ηχπνπο 

ππεξεζηψλ πνπ πξνεγνχληαη πξέπεη λα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο. ην παξαπάλσ 

παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε φηη θαζέλαο απφ ηνπο παξφρνπο ηνπο ηχπνπ ππεξεζίαο 3 έρεη 
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ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο κε έλα λέν ηχπν ππεξεζίαο 4. Θέινπκε θαη πάιη λα 

ππνινγίζνπκε ην SRI ηεο εμάξηεζεο A-C. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Μειινληηθήο 

Δπηξξνήο ησλ παξφρσλ ηνπ ηχπνπ 3, νη επηινγέο ησλ παξφρσλ γηα ηνπο ηχπνπο 1 θαη 2 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη εμαξηήζεηο απφ ηνλ 

ηχπν 3 ζηνλ ηχπν 4. Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί εγγπψληαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο 

Μειινληηθήο Δπηξξνήο ζα ηεξκαηίζεη κεηά απφ ηφζεο επαλαιήςεηο φζεο ν ηξέρνλ 

αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ηχπσλ ππεξεζίαο. 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

Μειινληηθήο Δπηξξνήο κηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο είλαη ην πψο κπνξεί λα 

ζπλνςίζεη ηε κειινληηθή επηξξνή ελφο παξφρνπ κε πνιιαπιέο κειινληηθέο 

εμαξηήζεηο. ην αλσηέξσ παξάδεηγκα, αθξηβψο απηφ ην δήηεκα εκθαλίδεηαη ζηνλ 

πάξνρν C θαηά ηελ ππνινγηζκφ ηνπ SRI ηεο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο A-C. Απηφο ν 

πάξνρνο έρεη 3 ελδηαθέξνπζεο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί 

λα είλαη επεξγεηηθέο ελψ άιιεο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ επηβιαβείο. Δπηπξφζζεηα, ζε 

έλα επξχηεξν παξάδεηγκα έλαο κηθξφο αξηζκφο εμαξηήζεσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

αξλεηηθφο ελψ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ εμαξηήζεσλ είλαη ζεηηθή. ε κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε ε ζπλνιηθή Μειινληηθή Δπηξξνή δελ πξέπεη λα ζπλζιηβεί ππφ ην 

βάξνο ησλ ιίγσλ πνιχ αξλεηηθψλ εμαξηήζεσλ αιιά πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ην 

γεγνλφο φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εμαξηήζεσλ ηνπ παξφρνπ είλαη επεξγεηηθή. 

Οινθιεξψλνληαο, ην ηειεπηαίν δήηεκα πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί είλαη ην 

εηδηθφ βάξνο πνπ έρεη ε Μειινληηθή Δπηξξνή κηαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ Άκεζε. ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη νη πάξνρνη B 

θαη C έρνπλ ηαπηφζεκεο αξρηθέο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Αθφκε, ε 

ζηξαηεγηθή εμάξηεζε A-B είλαη έληνλα επσθειήο γηα ηνλ πάξνρν B ελψ ε εμάξηεζε 

A-C δελ βειηηψλεη παξά ειάρηζηα ηνλ πάξνρν C. Σν πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη 

αθνξά ηελ ζχγθξηζε κηαο ζρέζεο κε πςειή Άκεζε Δπηξξνή φπσο ε A-B κε κηα 

ζρέζε κε πεξηνξηζκέλε Άκεζε αιιά πςειή Μειινληηθή Δπηξξνή. Με άιια ιφγηα, ην 

εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη ην πφηε ε Μειινληηθή Δπηξξνή είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθή ψζηε λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ Άκεζε. Η απάληεζε ζε απηφ ην 

πξφβιεκα πεγάδεη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ ζε κειινληηθνχο ηχπνπο ππεξεζηψλ ηφζν ην 

δπζθνιφηεξν πξέπεη λα είλαη γηα ηελ Μειινληηθή Δπηξξνή γηα λα ζπγθξηζεί κε ηελ 

άκεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζν πεξηζζφηεξεο παξνρέο ππεξεζηψλ επεξεάδεη έλαο 

δεδνκέλνο πάξνρνο ηφζν ε Μειινληηθή Δπηξξνή γίλεηαη πην ζεκαληηθή. 
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πκβνιίδνληαο ζαλ F.I.(affected, levels) ηελ Μειινληηθή Δπηξξνή (Future 

Influence) ελφο επεξεαδφκελνπ θφκβνπ πάλσ ζε έλα ζχλνιν απφ επίπεδα ηχπσλ 

ππεξεζηψλ έρνπκε: 

𝐹. 𝐼.  𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 = 

1

𝑁𝑢𝑚[𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠]
2

  𝐹𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑅𝐼 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑛, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠  

∀𝑛∈𝑎𝑑𝑗 (𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 ,𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 )

 

𝐹𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 =  
𝐹𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 ,𝑆𝑅𝐼 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑛, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 > 0

𝐹𝑏𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 ,𝑆𝑅𝐼 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑛, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 < 0
  

𝐹𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

=
𝑁𝑢𝑚 𝑐 = 𝑎𝑑𝑗 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 :𝑆𝑅𝐼(𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑐, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 > 0) 

𝑁𝑢𝑚[𝑎𝑑𝑗(𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠)]
 

𝐹𝑏𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

=
𝑁𝑢𝑚 𝑐 = 𝑎𝑑𝑗 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 :𝑆𝑅𝐼(𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑐, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 < 0) 

𝑁𝑢𝑚[𝑎𝑑𝑗(𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑟𝑒𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠)]
 

φπνπ: 

 -remLevels είλαη ην ζχλνιν (levels-level(affected)) πνπ αλαπαξηζηά ηνπο 

 ππφινηπνπο ηχπνπο ππεξεζίαο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ππνινγίδεηαη ε 

 Μειινληηθή Δπηξξνή 

 -Num[] επηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ππεξεζηψλ ζε έλα 

 ζχλνιν ππεξεζηψλ. 

 -adj(affected,remLevels) είλαη ην ζχλνιν ησλ γεηηνληθψλ παξφρσλ ηνπ 

 affected κέζα ζε έλα δεδνκέλν ζχλνιν ηχπσλ ππεξεζηψλ remLevels 

Οη παξαπάλσ εμηζψζεηο πεξηγξάθνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Μειινληηθήο 

Δπηξξνήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο. Σν πξάγκα πνπ είλαη άμην 

ζρνιηαζκνχ είλαη ην φηη ε Μειινληηθή Δπηξξνή ππνινγίδεηαη αλαδξνκηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νιηθή Δπηξξνή SRI φισλ ησλ κειινληηθψλ εμαξηήζεσλ. Ο 

ππνινγίζηκνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε ηχπνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη αθφκα 

παγησζεί ε επηινγή ηνπ ηειηθνχ παξφρνπ. Καζψο ν αιγφξηζκνο δηαζρίδεη ηα επίπεδα 

ησλ ηχπσλ ππεξεζηψλ γηα λα ππνινγίζεη αλαδξνκηθά ηελ Μειινληηθή Δπηξξνή, θάζε 

θνξά ζεσξεί ηελ επηινγή ζην ηξέρνλ επίπεδν παγησκέλε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηειηθά ν ππνινγηζκφο κπνξεί λα ηεξκαηίζεη. 

 Πξηλ ηελ πξφζζεζε ησλ Δπηξξνψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ ελφο 

παξφρνπ, έλα ζηάδην εμηζνξξφπεζεο πξνεγείηαη. ην ζηάδην απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 

δχν παξάγνληεο εμηζνξξφπεζεο, νη Fbpositive θαη Fbnegative νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνπλ 
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αληίζηνηρα θάζε ζεηηθφ ε αξλεηηθφ SRI. Οη παξάγνληεο απηνί αλαπαξηζηνχλ ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ εμαξηήζεσλ κε ζεηηθή θαη αξλεηηθή επηξξνή θαη επηηπγράλνπλ ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηηκψλ απηψλ πνπ πιεηνςεθνχλ. Μεηψλνληαο ινηπφλ ηελ επίδξαζε ηεο 

Μειινληηθήο Δπηξξνήο ησλ εμαξηήζεσλ πνπ κεηνςεθνχλ, ην κέηξν δελ επεξεάδεηαη 

απφ κεκνλσκέλεο, πηζαλφηαηα θαθφβνπιεο εμαξηήζεηο. Γηα λα επηηεπρζεί ην 

παξαπάλσ, νη ζπληειεζηέο Fbalancing ππνινγίδνληαη ζαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

εμαξηήζεσλ θάζε θαηεγνξίαο σο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εμαξηήζεσλ ηνπ 

παξφρνπ. 

Αθνχ ππνινγηζηεί ε ηηκή ηνπ SRI γηα θάζε εμάξηεζε ηνπ επεξεαδφκελνπ 

θφκβνπ, ην κέηξν πξνζζέηεη φιεο ηηο παξαπάλσ ηηκέο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε κε έλαλ λέν παξάγνληαη εμηζνξξφπεζεο. χκθσλα κε 

φζα ειέρζεζαλ πξνεγνπκέλσο, απηφο ν παξάγνληαο εμηζνξξφπεζεο αλαπαξηζηά ηελ 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Άκεζεο θαη ηεο Μειινληηθήο Δπηξξνήο κηαο ζηξαηεγηθήο 

εμάξηεζεο. Γηαηξψληαο κε ην ήκηζπ ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

εμαξηήζεσλ, ε ζεκαζία ηεο Μειινληηθήο Δπηξξνήο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Η κείσζε 

απηή είλαη κεγαιχηεξε φηαλ νη ππνινγηζκνί γίλνληαη γηα ηνπο πξψηνπο ηχπνπο 

ππεξεζίαο αιιά ειαηηψλεηαη θαζψο νη επηινγέο ηχπσλ ππεξεζηψλ πνπ απνκέλνπλ λα 

παγησζνχλ ιηγνζηεχνπλ. Με άιια ιφγηα, φηαλ ππνινγίδνληαη νη Δπηξξνέο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ ζηηο αξρηθέο επαλαιήςεηο ηνπ αιγνξίζκνπ, ην ελδηαθέξνλ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ Άκεζε Δπηξξνή. Όηαλ φκσο επηινγέο παξφρσλ παγηψλνληαη ηφηε ε 

κειινληηθή Δπηξξνή γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή. Απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία, ν 

παξάγνληαο απηφο αλαπαξηζηά ην πφζεο ίδηεο κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ππεξθεξάζνπλ ηελ Άκεζε Δπηξξνή κηαο ηζάμηαο εμάξηεζεο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαιχηεξα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη φηαλ ν αξηζκφο απηφο είλαη 

ίζνο κε ην κηζφ ησλ πηζαλψλ εμαξηήζεσλ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ν ζπληειεζηήο 

δηαηξείηαη κε 2. 

  

 

4.4.2 Κοινυνικόηηηα Παπόσος Τπηπεζίαρ 

 

Μέρξη ην ζεκείν απηφ, έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα κέηξν ην νπνίν αλαπαξηζηά 

ηελ πξαγκαηηθή αμία κηαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο. Σν κέηξν απηφ πνπ 

ζπκβνιίζηεθε σο S.R.I. έρεη έλα επξχ ζχλνιν απφ ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 
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ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο απνδνηηθήο επξηζηηθήο 

ζπλάξηεζεο. Η επξηζηηθή ζπλάξηεζε κεηαθέξεη ηελ πξνζνρή καθξηά απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο κεηαζέηνληάο ζηελ ζηνπο ίδηνπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο. Ο 

βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

εμαξηήζεσλ θάζε παξφρνπ θαη λα ραξαθηεξίζεη ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν κε βάζε ηηο 

πξννπηηθέο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζε κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο. Σν λέν απηφ 

κέηξν ην νπνίν ζα ππνινγηζηεί γηα θάζε πάξνρν ππεξεζίαο νλνκάδεηαη 

Κνηλσληθφηεηα Παξφρνπ Τπεξεζίαο (Service Provider Friendliness, S.P.F.) θαη ζηε 

ζπλέρεηα εμεξεπλψληαη κεξηθέο απφ ηηο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηέο ηνπ. 

Σν πξψην ελδηαθέξνλ δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο Κνηλσληθφηεηαο ελφο παξφρνπ είλαη ην πνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

εμαξηήζεηο ηνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

 

 

ρήκα 13: Τπνινγίδνληαο ηελ Κνηλσληθόηεηα Παξόρνπ Τπεξεζίαο γηα ηνπο 

θόκβνπο Α θαη Β. 

 

ην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο 13, είλαη επηζπκεηφο ν ππνινγηζκφο ελφο 

κέηξνπ πνπ ζα καο εθθξάζεη ην πνηνο απφ ηνπο παξφρνπο Α ή Β είλαη 

θαηαιιειφηεξνο γηα επηινγή ζηνλ ηχπν ππεξεζίαο 2. Σν κέηξν απηφ, ην νπνίν 

νλνκάζηεθε Κνηλσληθφηεηα (SPF), πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα SRI ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ θάζε παξφρνπ ψζηε λα θαηαιήμεη ζε έλα απνηέιεζκα. ην 

παξαπάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη πάξνρνη Α θαη Β ραξαθηεξίδνληαη 

απφ παξφκνηεο ηηκέο παξακέηξσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο κε ηνλ πάξνρν Β λα είλαη 

ειαθξψο θαιχηεξνο. Οη πάξνρνη Α θαη Β επεξεάδνπλ δχν άιινπο παξφρνπο νη νπνίνη 

είλαη ηαπηφζεκνη θαη βειηηψλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Πξφζζεηα, ν πάξνρνο Α αιιάδεη ελδερνκέλσο ηελ ηηκή ηνπ αλ επηιεγεί ν πάξνρνο C. 
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Σν πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ην πνηφο απφ ηνπο παξφρνπο Α ή Β είλαη 

πξνηηκεηένο.  Αλ ιεθζεί ππφςε ε εμάξηεζε C-A ηφηε ν πάξνρνο Α θαληάδεη σο ε 

θαιχηεξε επηινγή. Με κηα πξνζεθηηθφηεξε φκσο καηηά, ν πάξνρνο Β κπνξεί απηή ηε 

ζηηγκή λα πξνζδψζεη θαιχηεξεο παξακέηξνπο πνηφηεηαο απηή ηε ζηηγκή ελψ έρεη ηελ 

ίδηα επηξξνή ζην ελαπνκείλαλ ζχλνιν παξφρσλ. Καζψο ν αιγφξηζκνο ζα θιεζεί ζηε 

ζπλέρεηα λα επηιέμεη θάπνηνλ πάξνρν ζηνλ ηχπν ππεξεζίαο 3, θαλέλαο δελ κπνξεί λα 

εγγπεζεί φηη ν πάξνρνο C ζα είλαη ε ηειηθή ηνπ επηινγή κηαο θαη ην κέηξν SRI είλαη 

αδηάθνξν γηα ηεο ηδηφηεηεο ηνπ παξφρνπ πνπ ελεξγνπνηεί κηα ζηξαηεγηθή εμάξηεζε. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν πάξνρνο Α δελ πξέπεη λα πάξεη κεγαιχηεξε αμία ιφγσ ηεο 

εμάξηεζεο C-A θαη έηζη ε επηινγή ηνπο αιγνξίζκνπ ζηνλ ηχπν ππεξεζίαο 2 πξέπεη λα 

είλαη ν πάξνρνο Β. πλνςίδνληαο, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επξηζηηθήο ζπλάξηεζεο 

SPF γηα έλαλ πάξνρν δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νπνηεζδήπνηε ζηξαηεγηθέο 

εμαξηήζεηο επεξεάδνπλ ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν αιιά κφλν ην πψο ν πάξνρνο απηφο 

κπνξεί λα επεξεάζεη άιινπο. 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζέκα πνπ επαλεκθαλίδεηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

Κνηλσληθφηεηαο SPF φπσο εκθαλίζηεθε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δπηξξνήο SRI 

είλαη ην πψο λα ζπλνςίζνπκε ηηο επηξξνέο παξφρσλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. 

  

 

ρήκα 14: Υεηξηζκόο δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ηξαηεγηθώλ Δμαξηήζεσλ 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα ν πάξνρνο Α επεξεάδεη φινπο ηνπο παξφρνπο ηνπ ηχπνπ 

ππεξεζίαο 2 κε SRI -10, 3, 3 θαη 3 αληίζηνηρα. Ο πάξνρνο Α ινηπφλ έρεη ζεηηθή 

ζηξαηεγηθή επηξξνή γηα ην ζπλνιηθφ workflow, παξφηη απηή κπνξεί λα θαηαζηξαθεί 

απφ κηα κφλν πνιχ αξλεηηθή επηξξνή. Με ζηφρν ε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί, εμηζνξξνπεηηθνί παξάγνληεο εηζάγνληαη θαη πάιη ζηε δηαδηθαζία 

έηζη ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε θαηαλνκή κεηαμχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ. 

Αληηκεησπίδνληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη ζπκβνιίδνληαο ζαλ 

SPF ηελ Κνηλσληθφηεηα ελφο Παξφρνπ Τπεξεζίαο έρνπκε:  
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𝑆𝑃𝐹𝑐𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑖𝑚𝑒  𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟, 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 

=
  𝐴𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑆𝑅𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑖𝑚𝑒  𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟) ∗ 𝐹𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔                                                           𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠

𝑁𝑢𝑚[𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠]
 

𝐹𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 =  
𝐹𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 ,𝑆𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 > 0

𝐹𝑏𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 , 𝑆𝑅𝐼(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟) < 0
  

𝐹𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝑁𝑢𝑚 𝑐 = 𝑎𝑑𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟, 𝑐𝑢𝑟𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 :𝑆𝑅𝐼(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟) > 0 

𝑁𝑢𝑚[𝑎𝑑𝑗(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟, 𝑐𝑢𝑟𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙)]
 

𝐹𝑏𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝑁𝑢𝑚 𝑐 = 𝑎𝑑𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟, 𝑐𝑢𝑟𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 :𝑆𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 < 0 

𝑁𝑢𝑚[𝑎𝑑𝑗(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟, 𝑐𝑢𝑟𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙)]
 

 

φπνπ: 

 -provider είλαη ν πάξνρνο γηα ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ηνSPF. 

 -levels είλαη ην ζχλνιν ησλ ηχπσλ ππεξεζίαο πάλσ ζηνπο νπνίνπο  

  ππνινγίδεηαη ζην SPF. 

 -curLevel είλαη ν ηξέρνλ ηχπνο ππεξεζίαο απφ ην δεδνκέλν ζχλνιν levels 

 -Affected Nodes είλαη ν αξηζκφο ησλ γεηηνληθψλ θφκβσλ ηνπ provider ζην  

  curLevel. 

 -Μέζν SRI είλαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ SRI γηα ηηο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο  

  νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ provider θαη επεξεάδνπλ άιινπο  

  παξφρνπο κφλν ζην curLevel. Κάζε SRI εμηζνξξνπείηαη. 

 -Balancing Factors είλαη νη παξάγνληεο εμηζνξφπεζεο θαη ππνινγίδνληαη  

  φπσο ζηελ Μειινληηθή Δπηξξνή αξηζκψληαο ην είδνο ησλ SRI αλά επίπεδν. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ινηπφλ ηεο Κνηλσληθφηεηαο SPF ελφο παξφρνπ, φιεο νη  

εμσηεξηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ εμαξηήζεηο νκαδνπνηνχληαη αλά επεξεαδφκελν ηχπν 

ππεξεζίαο. Γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο εμηζνξξνπείηαη ην SRI ησλ εμαξηήζεσλ θαη 

ππνινγίδεηαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ κεγεζψλ πνπ πξνθχπηνπλ. Δθθξάδνληαο ην 

γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξέο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο αλά ηχπν ππεξεζίαο είλαη πην 

επηζπκεηέο, ην απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ 

επεξεαδφκελσλ παξφρσλ ηνπ ηχπνπ ππεξεζίαο. Αθνχ ππνινγηζηνχλ ηα παξαπάλσ γηα 

θάζε ηχπν ππεξεζίαο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη απιψο ν κέζνο φξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλά επίπεδν. 

Σν παξαπάλσ κέηξν είλαη ε επξηζηηθή ζπλάξηεζε ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηνλ αιγφξηζκν απεηθφληζεο ησλ δπλακηθψλ ξνψλ εξγαζίαο γηα λα ραξαθηεξίζεη ην 

κειινληηθφ ζηξαηεγηθφ δπλακηθφ ελφο παξφρνπ. Με άιια ιφγηα, θάζε πάξνρνο κε 
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πςειφ SPF είλαη πνιχ πηζαλφλ λα σθειήζεη ζεκαληηθά ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ 

αιγνξίζκνπ ζηε ζπλέρεηα θαη γη’ απηφ πξέπεη λα έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

επηιεγεί.  Ωο κέγεζνο πξέπεη λα ππνινγηζηεί ρσξηζηά γηα θάζε παξάκεηξν πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο, γηα ην θφζηνο, ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Η ζπγθεθξηκέλε επξηζηηθή έρεη φια ηα 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο επσθειείηαη ηφζν απφ ηηο ρξήζηκεο ζηξαηεγηθέο 

εμαξηήζεηο πνπ ππάξρνπλ κε ζπλεπή ηξφπν ελψ ηαπηφρξνλα θξνληίδεη λα αγλνήζεη 

πηζαλέο θαθφβνπιεο κεηνςεθνχζεο εμαξηήζεηο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ παξφρσλ. 

  

4.5 Αλγόπιθμορ Απεικόνιζηρ Δςναμικών Ροών Επγαζίαρ και 
Επιλογήρ Τπηπεζιών με βάζη ηην Ποιόηηηα Τπηπεζίαρ και ηιρ 
ηπαηηγικέρ Εξαπηήζειρ 

 

ηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη έλαο θαηλνηφκνο αιγφξηζκνο 

απεηθφληζεο δπλακηθψλ ξνψλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ επηινγή ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ζε θάζε ηχπν πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο πην επηζπκεηέο ηηκέο πνηφηεηαο 

ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ην λα θαηαιήμεη ζηε 

βέιηηζηε επηινγή παξφρσλ κε βάζε ηηο δηαθεκηδφκελεο παξακέηξνπο πνηφηεηαο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Η ζηξαηεγηθή ηνπ αιγνξίζκνπ μεθηλά κε ηνλ 

εληνπηζκφ παξφρσλ ππεξεζηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ κε ειάρηζην θφζηνο λα παξέρνπλ 

ζηνλ ρξήζηε έλα πιάλν εθηέιεζεο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 

(επέιεμε ηνπο παξφρνπο πνπ παξέρνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο).  ηε ζπλέρεηα, πάξνρνη νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαιχηεξα 

επίπεδα πνηφηεηαο ππεξεζίαο (ζε φξνπο δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξφλνπ εθηέιεζεο) γηα 

έλα δεδνκέλν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ επηιέγνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ελαιιάζζνληαη 

κε ηηο αξρηθέο επηινγέο ηνπ αιγνξίζκνπ κε ζθνπφ απηφο λα θαηαιήμεη ζην βέιηηζην 

πιάλν εθηέιεζεο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα θχξηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ καδί 

κε φζεο κηθξφηεξεο δηαδηθαζίεο ηα απαξηίδνπλ. 

 

Βήκα 1: Τπνινγηζκόο ησλ βνεζεηηθώλ ηηκώλ (πηιόησλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ) κε ζηφρν ηνλ νξηζκφ ησλ κέηξσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηα επίπεδα 
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πνηφηεηαο ππεξεζίαο θάζε παξφρνπ θαζψο θαη ην δπλακηθφ ηνπο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ. 

i. Τπνινγηζκφο ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ηηκψλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα, ην 

θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο βαζηδφκελνο ζηηο 

πξνζθνξέο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. 

ii. Τπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ πηιφησλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο θαη ηνλ 

ρξφλν εθηέιεζεο κε βάζε ηηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο ηνπο θαη ηηο επφκελεο 

ζπλαξηήζεηο: 

  













ilityValueMinAlailabilityValueMaxAvailab

ilityValueMinAvailabx
tySlopeAvailabilixF tyAvailabili *exp

  













ueMinCostValueMaxCostVal

ueMinCostValx
CostSlopexFCost *exp  

  













ueMinTimeValueMaxTimeVal

ueMinTimeValx
TimeSlopexFTime *exp  

ηηο παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο, x είλαη ε ηηκή ηνπ θφζηνπο, ηνπ ρξφλν θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο ελψ MinAvailabiltyValue, 

MaxAvailabilityValue, MinCostValue, MaxCostValue, MinTimeValue θαη 

MaxTimeValue είλαη νη ειάρηζηεο θαη νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν βήκα. 

Οη ζπλαξηήζεηο απηέο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ζπλερείο δνθηκέο θαη 

εμνκνηψζεηο, είλαη κε γξακκηθέο κε ζεηηθή θιίζε θαη εληζρχνπλ ηελ επίδξαζε 

νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηελ δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν ζχκθσλα 

κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ κέζα 

ζε θάζε ηχπν ππεξεζίαο.  

iii. Τπνινγηζκφο ηεο Δπηξξνήο ησλ ηξαηεγηθψλ Δμαξηήζεσλ (SRI) γηα φιεο ηηο 

ηξαηεγηθέο Δμαξηήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνινγηζκφο ηεο Κνηλσληθφηεηαο θάζε Παξφρνπ Τπεξεζίαο (SPF) γηα θάζε 

παξάκεηξν πνηφηεηαο, θφζηνο, ρξφλν εθηέιεζεο θαη δηαζεζηκφηεηα.  

iv. Τπνινγηζκφο ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ηηκψλ ηνπ SPF (θφζηνο, ρξφλνο θαη 

δηαζεζηκφηεηα) γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο φπσο πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν 

βήκα. 

v. Τπνινγηζκφο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο ζπλάξηεζεο SPF γηα θαζεκία απφ 

ηηο θαηεγνξίεο θφζηνπο, ρξφλνπ εθηέιεζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο βαζηζκέλε ζηηο 

ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ηνπο κε ρξήζηε ησλ ζπλαξηήζεσλ: 
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    tyAvailabilityAvailabilityAvailabili MaxSPFMinSPFxHtySlopeAvailabilixConvSPF ,,*^08,1

    CostCostCost MaxSPFMinSPFxHCostSlopexConvSPF ,,*^08,1

    TimeTimeTime MaxSPFMinSPFxHTimeSlopexConvSPF ,,*^08,1

 


































0,0min,0max,
min

0,0min,0max,
max

0min,0max,
minmax

max

0min,0max,
minmax

min

maxmin,,

x
x

x
x

x

x

xH  

ηηο παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο x είλαη ε ηηκή ησλ SPFavailability, SPFcost and SPFtime 

γηα θάζε πάξνρν ππεξεζίαο θαη Min/ Max είλαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο 

θάζε παξακέηξνπ πνηφηεηαο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ππφ-

βήκα. Η ζπλάξηεζε H() είλαη κηα βνεζεηηθή ζπλάξηεζε ε νπνία κεηαηξέπεη ηηο 

απφιπηεο ηηκέο ηεο θνηλσληθφηεηαο ζε ζρεηηθέο κέζα ζε έλα ηχπν ππεξεζίαο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη θαιχηεξε ε ελζσκάησζε ηεο Κνηλσληθφηεηαο ζην 

κέηξν πνπ ζα ππνινγηζηεί ζηελ ζπλέρεηα, θαζψο απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη 

θπξίσο ε ζρεηηθή ηηκή ηεο Κνηλσληθφηεηαο θάζε παξφρνπ κέζα ζε έλα ηχπν 

ππεξεζίαο. Η ρξήζε ηεο είλαη απαξαίηεηε εδψ, ζε αληίζεζε κε ην ππνβήκα ii 

θαζψο ε SPF κπνξεί λα ιάβεη αξλεηηθέο ηηκέο θαη θάηη ηέηνην πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ζαλ κείσζε ησλ αξρηθψλ 

πξνηεηλφκελσλ παξακέηξσλ (ην κεγεζνο ConvSPF γίλεηαη κηθξφηεξν ηεο 

κνλάδαο). Η βάζε ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο ζα εμεγεζεί ζην ππνβήκα vii. 

vi. Τπνινγηζκφο ησλ λέσλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο νη νπνίεο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα κε βάζε ηηο εμήο ζπλαξηήζεηο: 

 tValueInitialCosConvSPF

tValueInitialCosFtValueInitialCos
ueNewCostVal

Cost

Cost )(*
  

 eValueInitialTimConvSPF

eValueInitialTimFeValueInitialTim
ueNewTimeVal

Time

Time )(*


 eInitAvValuConvSPFeInitAvValuFeInitAvValuilityValueNewAvailab tyAvailabilityAvailabili *)(*

 

ηηο εμηζψζεηο απηέο InitAvValue, InitialCostValue and InitialTimeValue είλαη 

νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ φπσο απηέο ειήθζεζαλ απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ 

παξφρσλ. 
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vii. Τπνινγηζκφο ηνπ ConvertedIndex ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα σο 

ην κέηξν ζχκθσλα κε ην νπνίν ν αιγφξηζκνο ζα επηιέγεη παξφρνπο ππεξεζηψλ:  

lityValueNewAvailbi

ueNewTimeValueNewCostVal
ndexConvertedI

*
   

Ο δείθηεο απηφο είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ππεξεζηψλ θαζψο 

αλαπαξηζηά γηα θάζε πάξνρν ην πξνζθεξφκελν επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο 

αλαθνξηθά κε ην θφζηνο θαη ην ρξφλν εθηέιεζεο. Δπηπξφζζεηα ηξνπνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηελ πηζαλή χπαξμε ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ θαη δίλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα γηα πην «θνηλσληθνχο» παξφρνπο. Όζν κηθξαίλεη ν δείθηεο απηφο 

ηφζν πςειφηεξν γίλεηαη ην επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ 

έλαλ πάξνρν θαζψο απαηηείηαη κηθξφηεξν θφζηνο θαη ρξφλνο εθηέιεζεο γηα έλα 

πςειφηεξν επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο. 

ην ζεκείν απηφ απαξαίηεην είλαη λα δηαιεπθαλζεί ε ζεκαζία ηεο βάζεο 1,08 

ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο ηνπ ππνβήκαηνο v. Παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

ConvSPFs ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ConvertedIndex, βιέπνπκε 

πσο ν πην θνηλσληθφο θφκβνο ζε θάζε ηχπν ππεξεζίαο ζα έρεη κέγηζην ConvSPF 

ίζν κε 1,08
Slope

. Παξαηεξνχκε φηη αλ ν πην θνηλσληθφο πάξνρνο είλαη γεληθά 

θαιχηεξνο γηα θάζε ηχπν QoS ηφηε ην ConvertedIndex ηνπ ζα πνιιαπιαζηαζηεί 

κε  

1/(1,08
cSlope

1,08
tSlope

1,08
aSlope

)=1/1,08
cSlope+tSlope+aSlope

 

 Με δεδνκέλν φηη 

AvailabilitySlope + CostSlope + TimeSlope ≤ 3 

ην ConvertedIndex ηνπ πην θνηλσληθνχ παξφρνπ ζα πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ 

κε 1,08
-3

 δειαδή κείσζε θαηά πεξίπνπ 25%. Η βάζε 1,08 δίλεη έλα ζεκαληηθφ 

φθεινο ζηνλ πην θνηλσληθφ πάξνρν ελψ πξνζαξκφδεη ηελ κείσζε φισλ ησλ 

ελδηάκεζσλ θνηλσληθά παξφρσλ ην πνιχ κέρξη 25%. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αλ 

έλαο πάξνρνο ήηαλ 25% θαιχηεξνο απφ θάπνηνλ άιιν, ηφηε φζεο ζηξαηεγηθέο 

εμαξηήζεηο θαη λα απνθηήζεη ν δεχηεξνο πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα ππεξθεξάζεη 

ηνλ πξψην. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδεηαη ε επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

εμαξηήζεσλ ζε ινγηθά πιαίζηα ελψ πξφζζεηα ν αιγφξηζκνο κπνξεί λα 

ξπζκίδεηαη ψζηε λα δίλεη κεηαβιεηφ βάξνο ζηηο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο. Η 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή 1,08 πνπ θαηαιήγεη ζε κέγηζηε βειηίσζε 25% απέδσζε  

πεηξακαηηθά θαιχηεξα απφ φιεο ηηο άιιεο ζχκθσλα κε ηα παξαδείγκαηα 

εθηέιεζεο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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Βήκα 2: Αξρηθή απεηθόληζε ξνήο εξγαζίαο ζε παξφρνπο ππεξεζίαο νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα δψζνπλ ην απαξαίηεην επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο δίρσο λα παξαβηάδεηαη ν 

πεξηνξηζκφο θφζηνπο. 

i. Γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο, θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ κε αχμνπζα ζεηξά 

NewCostValue. Όινη νη πάξνρνη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ρξήζηε απνθιείνληαη απφ ην βήκα απηφ. Ο 

απνθιεηζκφο απηφο είλαη πξνζσξηλφο θαζψο νη πάξνρνη ππεξεζίαο ελδέρεηαη λα 

αιιάμνπλ ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο δηαζεζηκφηεηαο ππφ ηελ επίδξαζε 

θάπνηαο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο. 

ii. Δπηινγή ηνπ παξφρνπ κε ην γεληθά κηθξφηεξν NewCostValue κεηαμχ φισλ ησλ 

ηχπσλ ππεξεζηψλ. 

iii. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ππεξεζίαο πξνθαιεί θάπνηα 

ζηξαηεγηθή εμάξηεζε ηφηε νη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ηνπ επεξεαδφκελνπ 

παξφρνπ αιιάδνπλ ζχκθσλα κε ηελ εμάξηεζε. 

iv. Η επηινγή ζην πξνεγνχκελν βήκα ζσξείηαη ηειηθή θαη ην NewCostValue 

ππνινγίδεηαη μαλά γηα θάζε ελαπνκείλαληα πάξνρν ππεξεζίαο. Με έλα ηχπν 

ππεξεζίαο ιηγφηεξν, ην κέηξν SRF αιιάδεη γηα θάζε ελαπνκείλαληα πάξνρν θαη 

ν επαλππνινγηζκφο είλαη απαξαίηεηνο. Σν βήκα απηφ απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ 

λέν ππνινγηζκφ ηεο επξηζηηθήο ζπλάξηεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κεηά απφ κηα 

επαλάιεςε ηνπ αιγνξίζκνπ.  

v. Σα βήκαηα i έσο iv επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα γίλνπλ ηειηθέο επηινγέο ζε θάζε 

ηχπν ππεξεζίαο. 

vi. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο εθηέιεζεο ππνινγίδεηαη θαη ηνπο παξφρνπο πνπ έρνπλ 

επηιεγεί ζηηο πξνεγνχκελεο επαλαιήςεηο. Δάλ μεπεξλά ηνλ πεξηνξηζκφ θφζηνπο 

ηνπ ρξήζηε ηφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη αληηζηνίρεζε πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θαη ν αιγφξηζκνο ζηακαηά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν 

αιγφξηζκνο κπαίλεη ζην επφκελν ζηάδην βειηηζηνπνίεζεο.  

Βήκα 3: Οξηζκόο ελόο ππνςεθίνπ παξόρνπ γηα θάζε ηύπν ππεξεζίαο. Η αηηία απηνχ 

ηνπ βήκαηνο είλαη ε αλαθάιπςε ησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη παξέρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα πνηφηεηαο ππεξεζίαο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνθαηαξθηηθέο επηινγέο ηνπ αιγνξίζκνπ. 

i. Γηα θάζε ηχπν ππεξεζίαο επηιέγεηαη ν πάξνρνο κε ην κηθξφηεξν ConvertedIndex 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνθαηαξθηηθή επηινγή ηνπ αιγνξίζκνπ. Αλ θαλέλαο πάξνρνο 

δελ κπνξεί λα βξεζεί πνπ λα είλαη θαιχηεξνο απφ ηνλ πξνθαηαξθηηθφ ηφηε δελ 
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κπνξεί λα γίλεη βειηηζηνπνίεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαη απηφο απνθιείεηαη 

απφ ηα επφκελα βήκαηα. Η επηινγή ηφηε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ππεξεζίαο 

ζεσξείηαη ηειηθή θαη ηα κεγέζε SRF/ConvertedIndex ππνινγίδνληαη μαλά γηα 

θάζε ελαπνκείλαληα ηχπν. Δάλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ζε θάζε ηχπν ππεξεζίαο ηεο 

ξνήο εξγαζίαο ηφηε ν αιγφξηζκνο ηεξκαηίδεη θαη ε αξρηθή επηινγή παξφρσλ 

ζεσξείηαη θαη ηειηθή. Γηαθνξεηηθά ν αιγφξηζκνο ζπλερίδεη ζην επφκελν 

ππνβήκα.  

ii. Δπηινγή ησλ ππνςεθίσλ παξφρσλ θάζε ηχπνπ ππεξεζίαο κε ηελ απνιχησο 

κηθξφηεξε ηηκή ConvertedIndex. 

iii. Τπνινγηζκφο ηεο δηαθνξάο κεηά δηαζεζηκφηεηαο, θφζηνπο, ρξφλνπ εθηέιεζεο, 

SRFavailability, SRFcost θαη SRFtime κεηαμχ ησλ επηινγψλ πνπ έγηλαλ ζην βήκα 2 

θαη ησλ πηζαλφηεξσλ αληηθαηαζηαηψλ ηνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ ππνβήκαηνο. 

 

Βήκα 4: Γεκηνπξγία κηαο ιίζηαο ησλ “θαιύηεξσλ ππνςεθίσλ” γηα θάζε ηύπν 

ππεξεζίαο ώζηε λα εληνπηζηνύλ νη θαιύηεξεο ηειηθέο αληηθαηαζηάζεηο. 

i. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ππνινγίζηεθε ζην βήκα 3, ην ConvertedIndex 

ππνινγίδεηαη εθ λένπ. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη ν εθ λένπ ππνινγηζκφο ηνπ 

βήκαηνο 1 ηνπ αιγνξίζκνπ ζεσξψληαο ζαλ αξρηθέο ηηκέο ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ηηο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν ππνβήκα. 

ηελ ζπλέρεηα νη αιιαγέο ζα γίλνπλ κε βάζε απηέο ηηο «εηθνληθέο» ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ πνηφηεηαο (π.ρ. είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 6 κνλάδεο 

θφζηνπο γηα λα απμήζνπκε ηελ δηαζεζηκφηεηα θαηά 4% παξά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε 10 κνλάδεο γηα λα ηεο απμήζνπκε θαηά 5%, κε ηελ ίδηα 

ινγηθή λα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο απμήζεηο ησλ κέηξσλ SPF). 

ii. Οη πάξνρνη ηνπο πξνεγνχκελνπ ππνβήκαηνο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηηο 

«εηθνληθέο» ηηκέο ConvertedIndex θαη απηφο κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή επηιέγεηαη 

πξνζσξηλά σο αληηθαηαζηάηεο ζηελ αξρηθή πξνεπηινγή παξφρσλ. Ο πάξνρνο 

απηφο είλαη εθείλνο κε ην κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε 

ππεξεζηψλ. 

iii. Με βάζε ηελ λέα ζπλνιηθή επηινγή παξνρψλ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ξνήο 

εξγαζίαο ππνινγίδεηαη εθ λένπ. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, φζεο επηινγέο έρνπλ 

γίλεη σο ηψξα, καδί κε ηελ ηξέρνπζα ππνςήθηα, ζεσξνχληαη πξνζσξηλά ηειηθέο. 

Με βάζε ηηο επηινγέο απηέο, επαλαιακβάλεηαη ην βήκα 2 ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 

ηνπο ελαπνκείλαληεο ηχπνπο ππεξεζίαο. Σν βήκα 2 θαηαιήγεη ζε κηα αλάζεζε 
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παξφρσλ ππεξεζηψλ ε νπνία δηαζέηεη ειάρηζην θφζηνο. Δάλ ν πεξηνξηζκφο 

θφζηνπο ηνπ ρξήζηε είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφ ην ειάρηζην θφζηνο ηφηε ε 

επηινγή ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν ππνβήκα ζεσξείηαη ηειηθή. 

ηε πεξίπησζε απηή ν αληίζηνηρνο ηχπνο ππεξεζίαο εμαηξείηαη απφ ηηο 

κειινληηθέο επαλαιήςεηο ηνπ αιγνξίζκνπ, νη ηχπνη ππνινγηζκνχ ησλ SPF/SRI 

ηξνπνπνηνχληαη αληίζηνηρα θαη ν αιγφξηζκνο πξνρσξά ζην επφκελν ππνβήκα. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή παξφρνπ εμαηξείηαη κφληκα 

απφ ηηο δηαζέζηκεο πξνζθνξέο, ε επηινγή παξφρνπ δελ ζεσξείηαη ηειηθή ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ππεξεζίαο θαη ην ππνβήκα απηφ επαλαιακβάλεηαη γηα ηνλ 

επφκελν ππνςήθην πάξνρν ηεο ιίζηαο κε ην κηθξφηεξν ConvertedIndex. Αλ δελ 

ππάξρεη άιινο δηαζέζηκνο πάξνρνο ηφηε θαη πάιη ν αιγφξηζκνο ζπλερίδεη ζην 

επφκελν ππνβήκα. 

iv. Ο αιγφξηζκνο επαλαιακβάλεηαη μεθηλψληαο απφ ην βήκα 3 γηα φζνπο ηχπνπο 

ππεξεζίαο δελ έρεη γίλεη αθφκε ηειηθή επηινγή θαη ππάξρνπλ αθφκα πηζαλνί 

αληηθαηαζηάηεο. Μφιηο γίλνπλ ηειηθέο επηινγέο ζε θάζε ηχπν ν αιγφξηζκνο 

ηεξκαηίδεη. 
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5     Αξιολόγηζη 

ηος Πποηεινόμενος Μησανιζμού 

 
 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο εξγαζίαο έγηλε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

έλλνηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ θαζψο θαη ηνπ πσο νη εμαξηήζεηο απηέο είλαη 

δπλαηφλ λα επηδξάζνπλ ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο παξφρσλ ππεξεζηψλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πιέγκαηνο. Με ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ εμαξηήζεσλ 

απηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία πην απνδνηηθψλ αλαζέζεσλ, πξνηάζεθε έλαο αιγφξηζκνο 

επηινγήο παξφρσλ ν νπνίνο φρη κφλν εθκεηαιιεχεηαη ηελ χπαξμε ζηξαηεγηθψλ 

εμαξηήζεσλ αιιά επίζεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ 

βειηίσζε θάζε παξακέηξνπ πνηφηεηαο ππεξεζίαο μερσξηζηά. ηελ ελφηεηα απηή 

παξνπζηάδνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ. Σα 

παξαδείγκαηα απηά μεθηλνχλ κε ηελ εθηέιεζε ζε έλα πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλν απφ 

ην θφζηνο φπνπ ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηαο αλάζεζεο ηελ νπνία ν ρξήζηεο δχλαηαη λα απνπιεξψζεη. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα εθηέιεζεο ζε πεξηβάιινλ ρσξίο πξαθηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θφζηνπο φπνπ νη ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

γλψκνλα ηελ απφιπηε γεληθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αλάζεζεο. Σέινο, ν 

κεραληζκφο δνθηκάδεηαη ζε έλα ελδηάκεζν πεξηβάιινλ φπνπ ε ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εμαξηήζεσλ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηνπ. 

 

5.1 Τλοποίηζη 

 

Σα πεηξάκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ηα νπνία επηδεηθλχνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

αιγνξίζκνπ, έγηλαλ εηθνληθά κε ηελ βνήζεηα κηαο πξνζσπηθά αλεπηπγκέλεο 

εθαξκνγήο εμνκνίσζεο. Η εθαξκνγή απηή αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηελ ζπλερή 

δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαηά ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ αιγνξίζκνπ θαη παξέρεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή πιαηθφξκα γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Η θχζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ απηνχ είλαη ηφζν γεληθή ψζηε κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί 
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ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή εθαξκνγήο grid middleware. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δελ έγηλε θακηά πξνζπάζεηα ελζσκάησζήο ηνπ ζε θάπνην ινγηζκηθφ ηεο ηξέρνπζαο 

γεληάο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην επίπεδν αθαίξεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή απηή δελ βνεζά κφλν κε ην λα απνθξχπηεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 

πινπνίεζεο κέζα ζε έλα πξαγκαηηθφ ζχζηεκα middleware αιιά επίζεο ππνγξακκίδεη 

ηηο εθαξκνγέο πνπ ν κεραληζκφο απηφο κπνξεί λα έρεη ζε πνιιά άιια πεξηβάιινληα 

πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα πιέγκαηα. 

Η εθαξκνγή ε νπνία επηδεηθλχεη ηνλ αιγφξηζκν ε νπνία κφιηο πεξηγξάθεη 

κπνξεί λα βξεζεί κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνλ ζπγγξαθέα. Όια ηα απνηειέζκαηα ζηηο 

επφκελεο ελφηεηεο έρνπλ ιεθζεί κε ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. 

  

5.2 Αξιολόγηζη 

Έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνρή ηεο εμνκνίσζεο κε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα, επηιέρηεθε ε ρξήζε ελφο παξαδείγκαηνο απφ έλαλ πξνυπάξρνληα 

αιγφξηζκν αλάζεζεο ππεξεζηψλ ν νπνίνο απνδίδεη άξηζηα ζε πεξηβάιινλ φπνπ δελ 

ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο[46]. ηα επφκελα πεηξάκαηα ζα ππνγξακκηζζεί ε 

απφδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ σο δηαδηθαζία επηινγήο παξφρσλ ππεξεζίαο δίρσο λα 

ζπζηάδεηαη ε πνηφηεηα ππεξεζίαο. 

χκθσλα κε ην ζελάξην ζηελ αξρηθή εξγαζία[46], ζα αλαπαξαζηαζεί κηα 

θιαζηθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ κηαο εηθφλαο κέζσ  3D rendering, δηαδηθαζία ε 

νπνία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ πνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ 

πιέγκαηνο. Όρη κφλν ην 3D rendering απαηηεί κεγάια πνζά επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο 

αιιά επίζεο δχλαηαη λα δηαζπαζηεί ζε απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

εθηεινχληαη παξάιιεια θαη γηα γη’ απηφ είλαη ηδαληθή δηεξγαζία γηα εθηέιεζε ζε 

θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα. 

 

 

ρήκα 15: ελάξην 3D Image Rendering 

Rendering 

Service

Textures 

Compilation 

Service

Shaders 

Compilation 

Service

Input Data Output Data
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Σν παξαπάλσ ζελάξην ρσξίδεηαη 3 απινχζηεξνπο ηχπνπο ππεξεζίαο νη νπνίνη 

απαηηνχλ εθηέιεζε: Shaders Compilation, Textures Compilation θαη ηειηθά Image 

Rendering. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη απφ νθηψ δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο 

έθαζηε, φπσο θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα: 

 

 

ρήκα 16: Abstract Workflow θαη πάξνρνη ππεξεζίαο ζην Concrete Workflow 

  

Όινη νη παξαπάλσ πάξνρνη ππεξεζίαο πεξηγξάθνληαη ζε φξνπο πνηφηεηαο κε 

ηηο εμήο ηηκέο: 

Πάξνρνο 

Τπεξεζίαο 

Σηκή 

Γηαζεζηκόηεηαο 

(%) 

Σηκή Κόζηνπο 
Σηκή Υξόλνπ 

Δθηέιεζεο 

Α1 96.50 180.32 300.25 

B1 90.10 175.20 400.05 

C1 87.30 165.66 442.43 

D1 93.80 178.90 321.78 

E1 92.40 177.75 320.65 

F1 90.20 177.10 330.12 

G1 89.50 170.24 370.94 

H1 90.10 170.69 368.49 

Α2 90.68 70.35 3.27 

B2 80.15 62.76 6.64 

C2 97.66 79.39 9.15 

D2 99.84 82.27 5.85 

E2 70.15 60.19 7.53 

F2 88.38 69.84 5.99 

G2 95.03 74.44 3.12 

 

Service Type 1: 

Rendering

Service Type 3: 

Textures Compilation

Service Type 2: 

Shaders Compilation

Abstract 

Workflow
Concrete 

Workflow

B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3A3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1A1

B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2A2

Category 0

Category 1
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H2 90.60 72.90 2.28 

Α3 98.01 110.44 4.67 

B3 81.90 80.94 5.89 

C3 95.83 99.73 7.40 

D3 90.64 96.90 5.12 

E3 89.95 87.19 6.10 

F3 97.58 105.84 4.99 

G3 95.10 100.34 4.48 

H3 94.58 100.96 5.19 

Πίλαθαο 1: Αξρηθέο ηηκέο πνηόηεηαο ππεξεζίαο γηα θάζε πάξνρν. 

 

Πάξα απφ ηηο βαζηθέο ηηκέο πνηφηεηαο, νη πάξνρνη ππεξεζίαο εκπιέθνληαη ζε 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο. Οη εμαξηήζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο 

ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πάξνρνο πνπ 

πξνθαιεί 

Πάξνρνο πνπ 

επεξεάδεηαη 
Νέν Κόζηνο Νένο Υξόλνο 

Νέα 

Γηαζεζηκόηεηα 

G1 G2 70 3.00 94.60 

G1 E2 50 3.00 94.60 

C1 E2 63 8.00 69.00 

E2 B3 75 5.00 85.00 

E2 E3 80 5.00 91.00 

H1 H2 50 2.20 94.00 

H2 H3 78 4.0 95.00 

A0 A1 74 2.3 97.00 

A0 D1 75 2.4 96.50 

D1 A2 80 2.5 99.00 

D1 D2 90 3.5 97.00 

Πίλαθαο 2: ηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο κεηαμύ παξόρσλ ππεξεζίαο 

 

Με ζηφρν ηεο θαιχηεξε νπηηθή αληίιεςή ηνπο, νη πάξνρνη ππεξεζίαο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη θαίλνληαη ζην επφκελν ζρήκα: 
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 ρήκα 17: Οη πάξνρνη ηνπ πξνβιήκαηνο καδί κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο 

εμαξηήζεηο 

 

5.2.1 Πειπαμαηική Δκηέλεζη 1: Απόδοζη ςπό πεπιοπιζμένο 
κόζηορ 

 

Ο ρξήζηεο δειψλεη ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: (i) Μέγηζην Κφζηνο 300 κνλάδεο 

θαη (ii) Διάρηζηε Γηαζεζηκφηεηα 50%. Δπηπξφζζεηα, ν ρξήζηεο ζέιεη λα ιάβεη ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή ππεξεζία γηα ηα ρξήκαηά ηνπ θαη ζαλ απνηέιεζκα ζέηεη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ σο εμήο (i) Cost Slope=0.00, (ii) Availability Slope=1.5, (iii) Time 

Slope 1.5. Έηζη, ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεγηζηνπνίεζε ηφζν ηνπ 

ρξφλνπ εθηέιεζεο φζν θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ελψ δελ επηζπκεί ην λα πεξηνξίζεη ην 

θφζηνο ζεκαληηθά θάησ απφ ηα επίπεδα ησλ 300 κνλάδσλ ή λα επηιέμεη παξφρνπο κε 

πςειφ δείθηε απφδνζεο-ηηκήο. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, κπνξεί λα γίλεη κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε: ε δνζείζα ξνή εξγαζίαο δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ζην 

αξρηθφ πιέγκα κε κφλν 300 κνλάδεο θφζηνπο δίρσο λα γίλεη ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

εμαξηήζεσλ.  Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 1, νη απφιπηα θζελφηεξνη πάξνρνη αλά 

ηχπν ππεξεζίαο είλαη νη C1, E2 θαη B3 νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζε έλα ζπλνιηθφ θφζηνο 

306.79 κνλάδσλ. Δπηπξφζζεηα, ν πάξνρνο E2 βξίζθεηαη ζε αληαγσληζηή εμάξηεζε κε 

ηνλ πάξνρν C1 θαη απμάλεη ην θφζηνο ηνπ κφιηο απηφο επηιέγεηαη, απμάλνληαο έηζη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη. Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη φηη νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ηνπ ρξήζηε δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε αιγφξηζκν αλάζεζεο ν νπνίνο αγλνεί ηηο 

ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο ησλ παξφρσλ. 

Η αξρηθή ιχζε ε νπνία εληνπίδεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν θαη ζηε ζπλέρεηα 

βειηηψλεηαη είλαη ε G1, E2 θαη B3. Η ιχζε απηή έρεη αξρηθφ θφζηνο 293.24 κνλάδσλ 

θαη κπνξεί λα επαιεζεπηεί φηη είλαη πξάγκαηη ε απνιχησο θζελφηεξε. Γηα λα 
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επηηεπρζεί απηφ ην ρακειφ θφζηνο γίλεηαη ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο εμάξηεζεο (G1 

πξνο E2) ε νπνία κεηψλεη ην θφζηνο ηνπ E2. Δίλαη ζεκαληηθφ ην φηη ν G1 δελ είλαη ν 

απνιχησο θζελφηεξνο πάξνρνο ζηνλ ηχπν ππεξεζίαο 1 αιιά παξφια απηά επηιέγεηαη 

θαζψο βειηηψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ξνήο εξγαζίαο. 

 Απφ ην ζεκείν απηφ ν αιγφξηζκνο πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηελ αξρηθή 

αλάζεζε παξφρσλ κε γλψκνλα ηελ βειηίσζε ηεο Γηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ Υξφλνπ 

Δθηέιεζεο. Γηα λα ην πεηχρεη, εληνπίδεη θφκβνπο αληηθαηάζηαζεο κε θαιχηεξε ηηκή 

ConvertedIndex νη νπνίνη ζπλήζσο θαηαιήγνπλ ζε κηα πην απνδνηηθή ζπλνιηθή 

αλάζεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο. ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε 

ησλ βεκάησλ απηψλ. 

 

Δπαλάιεςε 
Αξρ. 

Πάξνρνο 

Νένο 

Πάξνρνο 

Γηαθνξά 

Κόζηνπο 

Γηαθνξά 

Γηαζεζηκ. 

Γηαθνξά 

Υξόλνπ 
Απνδνρή 

1 G1 A1 -12.079 7.0 70.69 Όρη 

2 G1 D1 -10.659 4.29 49.16 Όρη 

3 G1 E1 -9.50 2.90 50.29 Όρη 

4 G1 F1 -8.85 0.70 40.81 Όρη 

5 E2 H2 -12.71 20.44 5.25 Όρη 

6 E2 G2 -14.25 24.87 4.41 Όρη 

7 E2 A2 -10.15 20.53 4.26 Όρη 

8 E2 D2 -22.08 29.68 1.68 Όρη 

9 E2 F2 -9.65 18.22 1.54 Όρη 

10 G1 B1 -2.57 0.89 10.00 Όρη 

11 G1 H1 -2.44 0.59 2.44 Ναη 

12 E2 H2 10.18 23.84 5.33 Ναη 

13 B3 H3 2.93 13.09 1.88 Ναη 

Πίλαθαο 3: Πείξακα 1, Δπαλαιήςεηο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αξρηθήο αλάζεζεο παξόρσλ ππεξεζηώλ 

 

Η ηειηθή αλάζεζε είλαη ε H1, H2 θαη H3 κε ζπλνιηθφ θφζηνο 298.69 κνλάδσλ, 

90.1% δηαζεζηκφηεηα θαη 374.69 κνλάδεο ρξφλνπ. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αξλεηηθφ 

πξφζεκν ζηε ζηήιε ηνπ θφζηνπο ζεκαίλεη φηη ν πξνηεηλφκελνο πάξνρνο απαηηεί 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηελ ηξέρνπζα επηινγή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αξλεηηθφ 

πξφζεκν ζηηο δηαθνξέο Γηαζεζηκφηεηαο θαη Υξφλνπ Δθηέιεζεο ζεκαίλνπλ φηη ν λένο 
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θφκβνο έρεη ρεηξφηεξεο ηηκέο ζηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο. πλνιηθά ινηπφλ, 

κεγάιεο αξλεηηθέο ηηκέο δελ είλαη επηζπκεηέο ζε θακηά ζηήιε. 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη εκθαλέο ην πφζν ν αιγφξηζκνο 

πεξηνξίδεηαη απφ ην ρακεινχο ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη. Οη πξψηεο 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο, παξφηη είλαη νη θαιχηεξεο γηα ηελ ζπλνιηθή βειηίσζε 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξφλνπ εθηέιεζεο , δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ απνδεθηέο δηφηη 

είλαη πνιχ αθξηβέο. Μεηά απφ έλαλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ, έρνπκε ηελ πεξίπησζε κηαο 

ελαιιαγήο ε νπνία είλαη νηθνλνκηθά εθηθηή αιιά παξφια απηά δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

(επαλάιεςε 11). Η αηηία ηεο απφθαζεο απηή είλαη ε εμήο: ζε πεξίπησζε πνπ ε 

επηινγή απηή γίλεη απνδεθηή ν αιγφξηζκνο ζα ράζεη ην πιενλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο (G1 πξνο E2) θαη ηειηθά ζα είλαη αλίθαλνο λα βξεη κηα αξθεηά θζελή 

απεηθφληζε. Αληίζεηα φκσο, ζηελ επαλάιεςε 12 ν πάξνρνο H1 έρεη κε ηελ ζεηξά ηνπ 

αξθεηά θαιέο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο θαη έηζη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πάξνρν 

G. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά νη θαιχηεξεο επηινγέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη 

νηθνλνκηθά απνδεθηέο θαη ε αληηζηνίρηζε ηεξκαηίδεη. ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

παξαηεξείηαη ε εμέιημε ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο ηεο αλάζεζεο 

εξγαζηψλ ζε θάζε επαλάιεςε ηνπ αιγνξίζκνπ κέρξη απηφο λα ηεξκαηίζεη. 
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ρήκα 18: Πείξακα 1, Βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ πνηόηεηαο αλά επαλάιεςε 

 

5.2.2 Πειπαμαηική Δκηέλεζη 2: Απόδοζη συπίρ ζημανηικούρ 
πεπιοπιζμούρ 

 

Ο ρξήζηεο νξίδεη ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: (i) Μέγηζην Κφζηνο=400 κνλάδεο 

θαη (ii) Διάρηζηε Γηαζεζηκφηεηα=90%. Δπηπξφζζεηα, ν ρξήζηεο θαη πάιη αδηαθνξεί 

γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ θαζψο ρξεηάδεηαη απιψο κηα 

αλάζεζε πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ηαπηφρξνλε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο κε 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ σο εμήο: (i) Cost Slope=0.00, (ii) Availability Slope=1.5, (iii) Time Slope 1.5. 

Παξαηεξψληαο ην θφζηνο ρξήζεο θαζελφο απφ ηνπο 24 παξφρνπο ππεξεζίαο 

ηνπ πιέγκαηνο, είλαη εκθαλέο φηη κε 400 κνλάδεο θφζηνπο νπνηαδήπνηε επηινγή 

παξφρσλ είλαη νηθνλνκηθά απνδεθηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα 

εζηηάδεη ζηελ αληίζεηε θαηάζηαζε απφ απηή πνπ είδακε σο ηψξα: πνηα είλαη ε 

απφδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζηελ βειηίσζε ηεο αλάζεζεο ησλ ξνψλ εξγαζίαο φηαλ ζηελ 

πξάμε ν πεξηνξηζκφο θφζηνπο είλαη δπλαηφλ λα αγλνεζεί. 

χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, ν αιγφξηζκνο μεθηλά 

κε ηελ απνιχησο θζελφηεξε αλάζεζε ε νπνία ηθαλνπνηεί ηνλ πεξηνξηζκφ 

δηαζεζηκφηεηαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αξρηθή αλάζεζε είλαη ε H0, H1, θαη 

H2, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο. Η αξρηθή απηή ιχζε 

θνζηίδεη 298.69 κνλάδεο θαη έρεη δηαζεζηκφηεηα 90.1%. Απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε ην πξνεγνχκελν πείξακα, ε αλάζεζε απηή είλαη πξάγκαηη ε θζελφηεξε 

πνπ κπνξεί λα δψζεη δηαζεζηκφηεηα ίζε κε 90%. 
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ηε ζπλέρεηα ν αιγφξηζκνο εηζέξρεηαη θαη πάιη ζηε θάζε βειηίσζεο φπνπ 

πξνζπαζεί αλ εληνπίδεη κηα πην απνδνηηθή αλάζεζε κε ηνπο δηαζέζηκνχο ηνπ πφξνπο. 

Καζψο ζηε πεξίπησζε απηή νη πφξνη ηνπ είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηνη, ε θαιχηεξε 

ελαιιαγή ε νπνία πξνηείλεηαη ζε θάζε επαλάιεςε ζα γίλεηαη άκεζα απνδεθηή σο ε 

νιηθά θαιχηεξε ιχζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ εθηέιεζε 

απηή είλαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ αλά επίπεδν. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη θαη πάιη νη επαλαιήςεηο απηέο. 

 

Δπαλάιεςε 
Αξρ. 

Πάξνρνο 

Νένο 

Πάξνρνο 

Γηαθνξά 

Κόζηνπο 

Γηαθνξά 

Γηαζεζηκ. 

Γηαθνξά 

Υξόλνπ 
Απνδνρή 

1 H1 A1 -9.62 6.40 68.24 Ναη 

2 H2 D2 -2.09 5.90 -0.12 Ναη 

3 H3 A3 20.95 4.42 2.69 Ναη 

Πίλαθαο 4: Πείξακα 2, Δπαλαιήςεηο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αξρηθήο αλάζεζεο παξόρσλ ππεξεζηώλ 

 

Μεηά απφ κφιηο ηξεηο επαλαιήςεηο, ν αιγφξηζκνο ζηακαηά κε ηειηθή αλάζεζε 

ηελ A1, D2 θαη A3, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 335 κνλάδσλ κε επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο 

96.5% θαη ρξφλν εθηέιεζεο 305.15 κνλάδσλ. Πξάγκαηη, ε ελαιιαγή πνπ πξνηάζεθε 

ζε θάζε επίπεδν έγηλε άκεζα απνδεθηή θαζψο ν πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφο. 

Η πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ 

παξαπάλσ εθηέιεζε αθνξά ην πψο νη ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο επηπέδνπ απνδνηηθφηεηαο πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο αδχλαην ζην 

αξρηθφ πιέγκα. Αλ νη ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο αγλνεζνχλ ηφηε θαλέλαο αιγφξηζκνο 

δελ κπνξεί λα πεηχρεη ηέηνηα πνηφηεηα ππεξεζίαο. Οη γεληθά θαιχηεξεο επηινγέο αλα 

επίπεδν είλαη νη A1, G2 θαη G3 (ζεσξψληαο ρξφλν εθηέιεζεο θαη δηαζεζηκφηεηα 

παξακέηξνπο κε ηελ ίδηα ζεκαζία) αιιά θαηαιήγνπλ ζε ρεηξφηεξα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα. Η ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή φηαλ θαλείο 

ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα φζν θαη γηα ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, θαζψο 

θάζε άιινο ζπλδπαζκφο απμάλεη κελ ηελ κία παξάκεηξν εηο βάξνο φκσο ηεο άιιεο. 

Σέινο, είλαη απαξαίηεηε ε δηαιεχθαλζε ηεο επηινγήο ηνπ αιγνξίζκνπ ζηελ 

δεχηεξε επαλάιεςε. Έρνληαο επηιέμεη ηνλ πάξνρν A1 ζηνλ πξψην ηχπν ππεξεζίαο, ν 

ζπλνιηθά θαιχηεξνο πάξνρνο ζηνλ δεχηεξν ηχπν ππεξεζίαο είλαη ν A2, επεξεαζκέλνο 
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ζεηηθά απφ ηελ επηινγή ηνπ A1. Αιιά αληί ν αιγφξηζκνο λα πξνηείλεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πάξνρν γηα ελαιιαγή κε ηελ αξρηθή επηινγή, επηιέγεη ηειηθά ηνλ 

πάξνρν D2 παξφηη πξνζθέξεη ρεηξφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο. Ο ιφγνο πίζσ απφ απηή 

ηελ επηινγή είλαη ην απμεκέλν κέηξν S.R.F. πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο D2 ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ A2: αληίζεηα κε ηνλ A2, ν D2 δηαζέηεη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα σθειήζνπλ ηελ ζπλνιηθή αλάζεζε θαη γη’ απηφ επηιέγεηαη. 

Δπηπρψο, απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ ηξίηε επαλάιεςε ηνπ αιγνξίζκνπ φπνπ ν 

ζεηηθά επεξεαζκέλνο A3 είλαη ε γεληθά θαιχηεξε επηινγή. Οη επαλαιήςεηο απηέο θαη 

ε επίδξαζή ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε αλάζεζε ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε εμήο: 

 

  

 

ρήκα 19: Πείξακα 2, Βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ πνηόηεηαο αλά επαλάιεςε 
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5.2.3 Πειπαμαηική Δκηέλεζη 3: Απόδοζη ζηη μέζη πεπίπηυζη 

 

Ο ρξήζηεο νξίδεη ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: (i) Μέγηζην Κφζηνο=320 κνλάδεο 

θαη (ii) Διάρηζηε Γηαζεζηκφηεηα=80%. Δπηπξφζζεηα, ν ρξήζηεο δελ εθθξάδεη θακηά 

πξνηίκεζε ππέξ θάπνηαο παξακέηξνπ θαη απιψο αθήλεη ηνλ αιγφξηζκν λα εληνπίζεη 

ηελ γεληθά θαιχηεξε αλάζεζε παξφρσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ σο εμήο: (i) Cost Slope=1.00, (ii) Availability Slope=1.00, (iii) Time Slope 1.00. 

χκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηειέζεηο, ε πεξίπησζε απηή βξίζθεηαη ζε 

ελδηάκεζε θαηάζηαζε. Η απνιχησο θζελφηεξεο αλαζέζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ 

βξίζθνληαη ειαθξψο θάησ απφ ηηο 300 κνλάδεο θφζηνπο ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

απνιχησο απνδνηηθφηεξε αλάζεζε θνζηίδεη 335 κνλάδεο. πλεπψο ε πεξίπησζε απηή 

βξίζθεηαη ζν ελδηάκεζν θαη ρξεζηκεχεη ζαλ κηα επηζθφπεζε ηεο απφδνζεο ζηε κέζε 

πεξίπησζε. 

Γηα άιιε κηα θνξά, ν αιγφξηζκνο μεθηλά απφ ηελ απνιχησο θζελφηεξε ιχζε 

γηα ην δεδνκέλν επηζπκεηφ επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα 

ηελ βειηηψζεη κε δηαδνρηθέο ελαιιαγέο. Η αξρηθή απηή ιχζε είλαη απηή ηελ θνξά ε 

G1, E2 θαη Β3. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ιχζεο είλαη 295,24 κνλάδεο κε δηαζεζηκφηεηα 

85% θαη ρξφλν εθηέιεζεο 378,94 κνλάδσλ. Η αξρηθή απηή ιχζε ρξεζηκνπνηεί δχν 

δηαδνρηθέο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο γηα λα είλαη ηφζν απνδνηηθή θαη είλαη απφ κφλε 

ηεο αξθεηή γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. πλεπψο ε πξφθιεζε γηα 

βειηίσζή ηεο είλαη εδψ αθφκε κεγαιχηεξε θαζψο νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη λα γίλεη 

ζηα δχν πξψηα επίπεδα ζα θαηαζηξαηεγήζεη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ εμαξηήζεηο. 

Η θάζε βειηηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Δπαλάιεςε 
Αξρ. 

Πάξνρνο 

Νένο 

Πάξνρνο 

Γηαθνξά 

Κόζηνπο 

Γηαθνξά 

Γηαζεζηκ. 

Γηαθνξά 

Υξόλνπ 
Απνδνρή 

1 G1 A1 -12.07 7.0 70.69 Ναη 

2 E2 D2 -14.81 26.34 5.13 Όρη 

3 Δ2 A2 -13.81 26.84 5.23 Όρη 

4 Δ2 Η2 -12.71 20.44 5.25 Όρη 

5 Δ2 G2 -14.25 24.87 4.41 Όρη 

6 Δ2 F2 -9.65 18.22 1.54 Όρη 

7 Δ2 Β2 -2.57 10.0 0.89 Ναη 

8 Β3 G3 -19.40 13.19 1.40 Όρη 
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9 Β3 F3 -24.90 15.67 0.89 Όρη 

10 Β3 Η3 -20.01 12.67 0.69 Όρη 

11 Β3 D3 -15.96 8.73 0.76 Όρη 

12 Β3 E3 -6.25 8.04 -0.20 Όρη 

13 Β3 Β3 0.00 0.00 0.00 Ναη 

Πίλαθαο 5: Πείξακα 3, Δπαλαιήςεηο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αξρηθήο αλάζεζεο παξόρσλ ππεξεζηώλ 

 

Η ηειηθή ιχζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ν αιγφξηζκνο ζηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη ε A1, Β2 θαη Β3 κε ζπλνιηθφ θφζηνο 318.08, δηαζεζηκφηεηα 80,15% θαη ρξφλν 

εθηέιεζεο 312.78 κνλάδεο. Η βειηίσζε απηή ε νπνία επεηεχρζε δελ θαίλεηαη αξρηθά 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Η αξρηθή επηινγή απφ ηελ νπνία μεθίλεζε ν αιγφξηζκνο ήηαλ 

πεξίπνπ 20 κνλάδεο θζελφηεξε ελψ παξάιιεια πξνζέθεξε θαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα. 

Αληίζεηα ε ζπγθεθξηκέλε κφλν νξηαθά μεπεξλά ην φξην ηνπ 80% ελψ εμαληιψληαο 

ζρεδφλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. 

Με κηα φκσο πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθή καηηά βιέπνπκε φηη ε ιχζε απηή είλαη 

ζηελ νπζία θαιχηεξε απφ ηελ αξρηθή. ε πξψηε θάζε, έρεη βειηησζεί εκθαλψο ν 

ρξφλνο εθηέιεζεο ν νπνίν έρεη πέζεη απφ ηηο 379 κνλάδεο ζηηο 312, κείσζε δηφινπ 

ακειεηέα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαζεζηκφηεηα θαίλεηαη λα πέθηεη απφ ην 85% 

ζην 80,15% πξάγκα αξθεηά αξλεηηθφ. Παξαηεξψληαο φκσο θαιχηεξα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή θφκβσλ, βιέπνπκε φηη ην ρακειφ απηφ επίπεδν 

δηαζεζηκφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ηνπ παξφρνπ Β2, ζε αληίζεζε κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ άιισλ παξφρσλ (Α1 θαη Β3) ε νπνία έρεη απμεζεί ζηε θαηεγνξία 

ηνπο. Έηζη ζηνλ ηχπν ππεξεζίαο 1, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην rendering ηεο εηθφλαο θαη 

έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ νιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο (κεξίδην πεξίπνπ 97%), 

ε δηαζεζηκφηεηα είλαη πνιχ απμεκέλε, ίζε κε 96,5% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηηκή ηεο 

(89,5%). Άξα γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε δηαζεζηκφηεηα έρεη νπζηαζηηθά 

βειηησζεί, αιιά θαζψο ε νλνκαζηηθή ηεο ηηκή θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρεηξφηεξε 

εκθαληδφκελε ηηκή, εκθαλίδεηαη ηειηθά ρακειή.  

πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε φηη ζε αθφκα κηα πεξίπησζε ν 

αιγφξηζκνο απέδσζε ηθαλνπνηεηηθά δίλνληαο κηα ιχζε αξθεηά θαιή ε νπνία έρεη 

βειηησκέλεο ηηκέο δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξφλνπ εθηέιεζεο γηα ην δεδνκέλν θφζηνο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εθηέιεζε ν αιγφξηζκνο ηειηθά 

δελ ρξεζηκνπνίεζε θακηά ζηξαηεγηθή εμάξηεζε θαζψο κπφξεζε λα εληνπίζεη κηα 
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ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ρσξίο ηελ βνήζεηά ηνπο. Πξάγκαηη, κειεηψληαο θαιχηεξα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο εμαξηήζεηο βιέπνπκε φηη ε ρξήζε ηνπο νδεγεί είηε ζε 

θζελφηεξεο αιιά ρεηξφηεξεο αλαζέζεηο είηε ζε θαιχηεξεο αιιά αθξηβφηεξεο. Οπφηε 

κε ηελ απνθπγή ηνπο ν αιγφξηζκνο θαηάθεξε λα θαηαιήμεη ζε κηα κέηξηα ιχζε 

αληίζηνηρε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε δηαθχκαλζε ησλ 

παξακέηξσλ πνηφηεηαο κεηά απφ θάζε εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 

  

 

ρήκα 20: Πείξακα 3, Βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ πνηόηεηαο αλά επαλάιεςε 

  

65

70

75

80

85

90

0 5 10

Availability (%)

300

310

320

330

340

350

360

370

380

0 5 10

Execution Time

290

295

300

305

310

315

320

0 2 4 6 8 10 12

Minimum Possible Cost



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

91 

 

 

6  Βιβλιογπαθικέρ Αναθοπέρ 

 
 

 

[1] ΙΒΜ, Grid Computing: Past, Present and Future, “An Innovation Perspective”, 

June, 2006, http://www-03.ibm.com/grid/pdf/innovperspective.pdf 

[2] D. Nurmi, J. Brevik, R. Wolski “Modeling Machine Availability in Enterprise 

and Wide-area Distributed Computing Environments” UCSB Computer Science 

Technical Report Number CS2003-28. 

[3] A. Mayer, S. McGough, N. Furmento, W. Lee, M. Gulamali, S. Newhouse, and J. 

Darlington, “Workflow Expression: Comparison of Spatial and Temporal 

Approaches”, Workflow in Grid Systems Workshop, GGF-10, Berlin, March 9, 

2004. 

[4] D.P. Spooner, J. Cao, S. A. Jarvis, L. He, and G. R. Nudd, “Performance-aware 

Workflow Management for Grid Computing”, The Computer Journal, Oxford 

University Press, London, UK, 2004. 

[5] Workflow Management Coalition, Terminology & Glossary, Document Number 

WFMC-TC-1011, Issues 3.0, February 1999. 

[6] I. Altintas, A. Birnbaum, K. Baldridge, W. Sudholt, M. Miller, C. Amoreira, Y. 

Potier, and B. Ludaescher, “A Framework for the Design and Reuse of Grid 

Workflows”, International Workshop on Scientific Applications on Grid 

Computing (SAG'04), LNCS 3458, Springer, 2005 

[7] E. Deelman, J. Blythe, Y. Gil, and C. Kesselman, “Workflow Management in 

GriPhyN”, The Grid Resource Management, Kluwer, Netherlands, 2003 

[8] E. Deelman, J. Blythe, Y. Gil, C. Kesselman, G. Mehta, S. Patil, M. H. Su, K. 

Vahi, M. Livny, “Pegasus: Mapping Scientific Workflow onto the Grid”, Across 

Grids Conference 2004, Nicosia, Cyprus, 2004 

[9] B. Ludäscher, I. Altintas, and A. Gupta, “Compiling Abstract Scientific 

Workflows into Web Service Workflows”, 15th International Conference on 

http://www-03.ibm.com/grid/pdf/innovperspective.pdf


ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

92 

 

Scientific and Statistical Database Management, Cambridge, Massachusetts, 

USA., IEEE CS Press, pp. 241-244, Los Alamitos, CA, USA., July 09-11, 2003 

[10] Jia Yu, Rajkumar Buyya, “A Taxonomy of Workflow Management Systems 

for Grid Computing”, Journal of Grid Computing, Volume 3, Issue 3 - 4, pp. 171-

200, Springer, 2005 

[11] W. van der Aalst, A. ter Hofstede, B. Kiepuszewski, and A. Barros, 

“Workflow patterns”. Distributed and Parallel Databases, 14(1):551, 2003 

[12] http://www.w3.org/Submission/OWL-S/ 

[13] Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0, 

http://www.w3.org/TR/wsdl20/ 

[14] G. Bochmann and A. Hafid. “Some Principles for Quality of Service 

Management”, Technical report, Universite de Montreal, 1996 

[15] R. J. Al-Ali, K. Amin, G. von Laszewski, O. F. Rana, D. W. Walker, M. 

Hategan, N. J. Zaluzec: “Analysis and Provision of QoS for Distributed Grid 

Applications”, pp. 163-182, Journal of Grid Computing, 2004 

[16] Padgett, J., K. Djemame, and P. Dew, “Grid-based SLA Management”, 

Lecture Notes in Computer Science, pp. 1282-1291, 2000 

[17] A. Sahai and S. Graupner and V. Machiraju and A. Moorsel. (Specifying and 

Monitoring) Guarantees in Commercial Grids through SLA. Proceedings of the 

3rd IEEE/ACM CCGrid2003, 2003 

[18] K. Czajkowski and I. Foster and C. Kesselman and V. Sander and S. Tuecke 

SNAP: A Protocol for Negotiating Service Level Agreements and Coordinating 

Resource Management in Distributed Systems. Proceedings of the 8th Workshop 

on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 2002 

[19] F. Wang, K. Ramamritham, J.A. Stankovic, “Determining redundancy levels 

for fault tolerant real-time systems”, IEEE Trans. Computers, vol 44, 1995 Feb 

[20] Scheduling Working Group of the Grid Forum, Document: 10.5, September 

2001 

[21] D. Abramson, R. Sosic, J.Giddy and B. Hall, “Nimrod: A Tool for Performing 

Parametised Simulations using Distributed Workstations”, The 4th IEEE 

Symposium on High Performance Distributed Computing, Virginia, August 1995 

[22] I. Foster, C. Kesselman, C. Lee, B Lindell, K. Nahrstedt, A. Roy, “A 

Distributed Resource Management Architecture that Supports Advance 

http://www.w3.org/Submission/OWL-S/
http://www.w3.org/TR/wsdl20/


ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

93 

 

Reservation and Co-Allocation”, Proceedings of the International Workshop on 

QoS, pp.27-36, 1999 

[23] Al-Ali, R.; Rana, O.; Walker, D.; Jha, S. & Sohail, S. “G-QoSM: Grid Service 

Discovery Using QoS Properties.” Computing and Informatics Journal, 21 (4), 

2002. 363-82 

[24] Min-You Wu, Wei Shu, H. Zhang, “Segmented min-min: a static mapping 

algorithm for meta-tasks on heterogeneous computing systems”, Heterogeneous 

Computing Workshop, 2000 

[25] Shanshan Song, Yu-Kwong Kwok, Kai Hwang, “Security- Driven Heuristics 

and A Fast Genetic Algorithm for Trusted Grid Job Scheduling Parallel and 

Distributed Processing Symposium”, 19th IEEE International 04-08 April 2005 

[26] R. Buyya, M. Murshed, D. Abramson, “A Deadline and Budget Constrained 

Cost-Time Optimization Algorithm for Scheduling Task Farming Applications on 

Global Grids”, Proceedings of the 2002 International Conference on Parallel and 

Distributed Processing Techniques and Applications(PDPTA702), 2002 

[27] R. Buyya, D. Abramson, S. Venugopal, “The Grid Economy”, Proceedings of 

the IEEE Volume 93, Issue 3, pp. 698-714, Mar 2005 

[28] Li Kenli, Tang Xiaoyong, Zhaohuan, “Grid Classified Optimization 

Scheduling Algorithm under the Limitation of Cost and Time”, Proceedings of 

the Second International Conference on Embedded Software and Systems 

(ICESS’05), 0-7695-2512-1/05 IEEE 

[29] Jorge Cardoso, Amit Sheth and John Miller, “Workflow Quality of Service”, 

Proceedings of the International Conference on Enterprise Integration and 

Modeling Technology and International Enterprise Modeling Conference 

(ICEIMT/IEMC’02), Kluwer Publishers, April 2002 

[30] J. Cardoso, J. Miller, A. Sheth, J. Arnold, “Modeling Quality of Service for 

Workflows and Web Service Processes”, Technical Report, LSDIS Lab, 

Department of Computer Science University of Georgia, 2002 

[31] D. Angulo, I. Foster, C. Liu, and L. Yang, "Design and Evaluation of a 

Resource Selection Framework for Grid Applications", Proceedings of IEEE 

International Symposium on High Performance Distributed Computing (HPDC-

11), Edinburgh, Scotland, 2002 

[32] Jahanzeb Sherwani, Nosheen Ali, Nausheen Lotia, Zahra Hayat, and 

Rajkumar Buyya, “Libra: A Computational Economy based Job Scheduling 



ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

94 

 

System for Clusters”, International Journal of Software: Practice and Experience, 

Volume 34, Issue 6, Pages: 573-590, Wiley Press, USA, May 2004 

[33] R. Buyya, J. Giddy, D. Abramson, An Evaluation of Economy-based Resource 

Trading and Scheduling on Computational Power Grids for Parameter Sweep 

Applications, The Second Workshop on Active Middleware Services, In 

conjunction with HPDC 2001, 2000, Pittsburgh, USA (Kluwer Academic Press) 

[34] R. Buyya, D. Abramson, and J. Giddy, A Case for Economy Grid Architecture 

for Service-Oriented Grid Computing, 10th IEEE International Heterogeneous 

Computing Workshop, with IPDPS 2001, SF, California, USA, April 2001 

[35] R. Buyya, D. Abramson, J. Giddy, “An Economy Driven Resource 

Management Architecture for Computational Power Grids”, International 

Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, 

Las Vegas, USA., 2000 

[36] DAGMan, http://www.cs.wisc.edu/condor/dagman/ 

[37] C. Weng, X. Lu, “Heuristic scheduling for bag-of-tasks applications in 

combination with QoS in computational grid”, Future Generation Computer 

Systems, pp. 271-280, 2005 

[38] V. Subramani, R. Ketiimuthu, S. Srinivasan, P. Sadayappan, “Distributed job 

scheduling on computational grids using multiple simultaneous requests”, 

Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on High Performance 

Distributed Computing, pp. 359-367, Edinburgh, Scotland, 2002 

[39] Xiaoshan He, Xian-He Sun, and Gregor von Laszewski, "QoS Guided Min-

Min Heuristic for Grid Task Scheduling", Journal of Computer Science and 

Technology, Special Issue on Grid Computing, 18(4), 2003 

[40] L. Carrington, A. Snavely, N. Wolter, “A performance prediction framework 

for scientific applications”, Future Generation Computer Systems 22 (2006) 336–

346 

[41] R. Wolski, N. Spring, and J. Hayes, “The Network Weather Service: A 

Distributed Resource Performance Forecasting Service for Metacomputing”, 

Future Generation Computer Systems, Vol. 15, (1999),  pp. 757-768 

[42] D. Abramson, R. Sosic, J.Giddy and B. Hall, “Nimrod: A Tool for Performing 

Parametised Simulations using Distributed Workstations”, The 4th IEEE 

Symposium on High Performance Distributed Computing, Virginia, August 1995 

[43] The Unicore project, http://www.unicore.org/forum.htm 

http://www.cs.wisc.edu/condor/dagman/
http://www.unicore.org/forum.htm


ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δμαξηήζεηο ζηηο Ρνέο Δξγαζίαο ζε Πεξηβάιινληα Πιέγκαηνο 

95 

 

[44] J. Frey, T. Tannenbaum, I. Foster, M. Livny, and S. Tuecke, “Condor-G: A 

computation management agent for multiinstitutional grids”, Cluster Computing 

5 (2002), 237-246 

[45] Dimosthenis Kyriazis, Konstantinos Dolkas, Andreas Menychtas and 

Theodora Varvarigou, “A new Workflow Mapping Mechanism for Grids”, IST 

Mobile & Wireless Communication Summit 2006, Myconos - Greece, 04-08 June 

2006 

[46] Dimosthenis Kyriazis, Konstantinos Tserpes, Andreas Menychtas, Antonios 

Litke and Theodora Varvarigou, “An innovative Workflow Mapping Mechanism 

for Grids in the frame of Quality of Service”, Future Generation Computer 

Systems (The International Journal of Grid Computing), Elsevier, 2007 


