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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάζεζε 

δηθηπαθψλ πφξσλ ζε εηθνληθνπνηεκέλα πεξηβάιινληα. Πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ έγηλε κειέηε ηεο εηθνληθνπνίεζεο δηθηχσλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ζπγθεθξηκέλσλ πινπνηήζεσλ πάλσ ζε απηή. Οη πινπνηήζεηο πνπ κειεηψληαη είλαη ε 

αξρηηεθηνληθή CABO (Concurrent Architectures Better than One), ε πιαηθφξκα 

Planetlab (Open Platform for Developing and accessing planetary-scale services), ε 

ππνδνκή VINI (Virtual Internet Infrastructure), ε εθαξκνγή VIOLIN (Virtual 

Internetworking on overlay infrastructures), ε ππνδνκή FEDERICA (Federated E-

infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network 

Architectures) θαη ε ππνδνκή GENI (Global Environmet for Network Innovations). 

Αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ εηθνληθψλ δηθηχσλ θαη θαηφπηλ κειέηεο ππάξρνλησλ 

κεραληζκψλ αλάζεζεο πφξσλ αλαπηχζζεηαη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ αλάζεζε πφξσλ 

κηαο εληαίαο εηθνληθνπνηεκέλεο πιαηθφξκαο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο αγνξάο. 
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Abstract 

 

The scope of this thesis was the developmet of a methodology in order to allocate 

network resources in virtualized environments. To serve this scope network 

virtualization and a number of network virtualization‟s projects are studied. The 

projects involve CABO architecture (Concurrent Architectures Better than One), 

Planetlab platform (Open Platform for Developing and accessing planetary-scale 

services), VINI infrastructure (Virtual Internet Infrastructure), VIOLIN application 

(Virtual Internetworking on overlay infrastructures), FEDERICA infrastructure 

(Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in 

Computing network Architectures) and GENI infrastructure (Global Environmet for 

Network Innovations). 

Having understood the special needs of virtual networks and studied existing resource 

allocation mechanisms, it is developed a methodology for allocation of a single 

virtualized platform‟s resources, that can be used in a market-based environment. 
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1. Δηζαγσγή 

Σν Γηαδίθηπν ζήκεξα έρεη θαηαζηεί αλαληηθαηάζηαην θαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

ιέμε πιεξνθνξία, ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ θαζψο θαη ηελ δηαλνκή ηεο. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη απνδείμεη ηελ αμία ηεο ζην πέξαζκα ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ ππνζηεξίδνληαο πνιιέο θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο θαη 

κηα επξεία πνηθηιία δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη.  Ζ 

δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ δεκηνπξγεί ζπλερψο θαηλνχξγηεο πξνθιήζεηο θαη ζπλεθδνρηθά 

ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ αξρηηεθηνληθψλ φπνπ ην Γηαδίθηπν θξίλεηαη 

αλεπαξθέο ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ. Ζ εκπνξηθή θχζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ιεηηνπξγεί σο 

ηξνρνπέδε γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ αξρηηεθηνληθψλ θαζψο νπνηαδήπνηε ξηδηθή αιιαγή 

ζηελ ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή νθείιεη λα βξεη ζχκθσλνπο φινπο ηνπο αληαγσληζηέο  

παξφρνπο αλά ηνλ θφζκν. Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ππεξεζηψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ 

φπσο  secure routing protocols (Secure Border Gate Protocol
3
)έρνπλ πεληρξφ κέιινλ 

εμαηηίαο ηεο εκπνξηθήο κνξθήο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δθαξκνγέο φπσο ε θνηλή ρξήζε 

αξρείσλ κεηαμχ νκνηίκσλ (peer-to-peer file sharing), ηα δίθηπα δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ 

(content distribution networks) πεξηνξίδνληαη θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο ζε testbeds 

κηθξήο θιίκαθαο, ελψ εμ νξηζκνχ ζα είραλ κεγάιν φθεινο αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ζε testbeds παγθφζκηαο θιίκαθαο θαη πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

1.1 Δηθνληθνπνίεζε Γηθηύσλ 

Ζ εηθνληθνπνίεζε δηθηύωλ 
4
(network virtualization) δχλαηαη λα δψζεη ιχζε ζηελ 

ηεικάησζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη δίλεη ην θίλεηξν γηα θαηλνηνκίεο θαζψο θαζηζηά εθηθηή 

ηελ ζπλχπαξμε πνιιαπιψλ εηεξνγελψλ δηθηπαθψλ αξρηηεθηνληθψλ πάλσ απφ έλα 

κνηξαδφκελν θπζηθφ ππφζηξσκα.  

Ο φξνο «εηθνληθνπνίεζε»
5
  (virtualization) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νξνινγία 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο κεραληζκνχ αθαίξεζεο ν νπνίνο 

απνθξχπηεη ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο νξηζκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ πειάηεο ησλ πφξσλ απηψλ (π.ρ. εθαξκνγέο, άιια 

ζπζηήκαηα, ρξήζηεο θιπ). Ζ αθαίξεζε απηή κπνξεί είηε λα αλαγθάδεη έλαλ πφξν λα 

ζπκπεξηθέξεηαη σο πιεηάδα πφξσλ (π.ρ. κία ζπζθεπή απνζήθεπζεο ζε δηαθνκηζηή 

ηνπηθνχ δηθηχνπ), είηε πνιιαπινχο πφξνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη σο έλαο (π.ρ. ζπζθεπέο 

απνζήθεπζεο ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα). Ζ εηθνληθνπνίεζε δεκηνπξγεί κία 

εμσηεξηθή δηαζχλδεζε ε νπνία απνθξχπηεη ηελ ππνθείκελε πινπνίεζε (π.ρ. 

πνιππιέθνληαο ηελ πξφζβαζε απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο). Απηή ε πξνζέγγηζε ζηελ 

εηθνληθνπνίεζε αλαθέξεηαη σο εηθνληθνπνίεζε πφξσλ.  

Με ηνλ φξν εηθνληθνπνίεζε δηθηύσλ
6
 ελλννχκε έλα δηθηπαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

επηηξέπεη πνιιαπινχο παξφρνπο ππεξεζίαο λα ζπλζέηνπλ δπλακηθά πνιιαπιά 

εηεξνγελή εηθνληθά δίθηπα, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ φληαο απνκνλσκέλα ην έλα απφ ην 

άιιν, θαη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ππεξεζίεο απφ άθξν ζε άθξν θαηά 

βνχιεζε, θαζψο επίζεο θαη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη πάλσ ζε απηά ηα εηθνληθά δίθηπα εθ 

κέξνπο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ κνηξαδφκελνη απνηειεζκαηηθά θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CE%B1
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ηνπο ππνθείκελνπο δηθπηαθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο εθκηζζψλνπλ απφ πνιιαπινχο 

παξφρνπο ππνδνκήο.  

Δμ νξηζκνχ ζεκειηψδεο  ηδέα ζηελ εηθνληθνπνίεζε δηθηχσλ είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

δηηηνχ ξφινπ ελφο παξαδνζηαθνχ παξφρνπ ISP ζε δχν θαη ε δεκηνπξγία δχν εηδψλ  

παξφρσλ: Οη πάξνρνη ππνδνκήο (infrastructure providers) δηαρεηξίδνληαη ηελ θπζηθή 

ππνδνκή. Οη  παξόρνη ππεξεζηώλ (service providers) δεκηνπξγνχλ εηθνληθά δίθηπα 

ζπλδένληαο ηνπο πφξνπο 

δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ 

ππνδνκήο θαη 

πξνζθέξνπλ ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο 

ππεξεζίεο ζεκείνπ πξνο 

ζεκείν (end-to-end 

services).  

Έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

ηεκαρίδνληαο πεξαηηέξσ 

ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα 

κηθξφηεξν εηθνληθφ 

δίθηπν θαη λα  ιάβεη ξφιν 

παξφρνπ ππνδνκήο.  Οη 

ηειηθνί ρξήζηεο  ραίξνπλ ηεο επηινγήο αλάκεζα ζε κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ θαζψο 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε πνιιαπινχο παξφρνπο. Σν ξφιν ησλ ελδηακέζσλ κεηαμχ 

ησλ παξφρσλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ αλαιακβάλνπλ πξάθηνξεο 

brokers.  

ε έλα δηθηπαθφ πεξηβάιινλ εηθνληθνπνίεζεο ε βαζηθή νληφηεηα είλαη ην εηθνληθό 

δίθηπν (virtual network). Κάζε εηθνληθφ δίθηπν ζπληίζεηαη θαη ιεηηνπξγείηαη απφ έλαλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα πιήζνο εηθνληθώλ θόκβωλ (virtual nodes) πνπ 

ζπλδένληαη κέζσ εηθνληθώλ δεύμεωλ (virtual links) ζρεκαηίδνληαο κηα εηθνληθή 

ηνπνινγία (virtual topology) θαη‟αληηζηνηρία κε ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο θπζηθήο 

ηνπνινγίαο. Μάιηζηα, ν ηειηθφο ρξήζηεο ελφο εηθνληθνχ δηθηχνπ ην εθιακβάλεη ζαλ 

θπζηθφ δίθηπν ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη θάπνηα δηαθνξά. Έλαο εηθνληθφο θφκβνο 

κπνξεί λα είλαη εηθνληθό host (virtual host) ή εηθνληθόο δξνκνινγεηήο (virtual 

router). Έλα εηθνληθφ host κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ πεγή ή θαηαβφζξα παθέησλ 

θαη δελ βξίζθεηαη πνηέ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εηθνληθνχ δηθηχνπ. Αληίζεηα, έλαο 

εηθνληθφο δξνκνινγεηήο ζπκπεξηθέξεηαη αθξηβψο φπσο έλαο θιαζηθφο δξνκνινγεηήο, 

εθηειεί δειαδή πξνψζεζε  παθέησλ κε βάζε, φκσο,  ηα πξσηφθνιια πνπ δηέπνπλ ηα 

εηθνληθά δίθηπα. Μηα εηθνληθή δεχμε κπνξεί λα εθηείλεηαη πάλσ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

θπζηθέο δεχμεηο, θαη ραξαθηεξίδεηαη φπσο θαη κηα θπζηθή δεχμε απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο (εχξνο δψλεο, θαζπζηέξεζε θηι.) 

Δηθόλα 3.1.α-ζρέζεηο κεηαμύ ζπκκεηέρνλησλ νληνηήησλ ζε 

εηθνληθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 
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ηελ εηθφλα 1.1.β θαίλνληαη ζρεκαηηθά αξρηηεθηνληθή ζηελ εηθνληθνπνίεζε δηθηχσλ. 

 

Δηθόλα 1.1.β-αξρηηεθηνληθή εηθνληθνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

1.1.1 Σρεδηαζηηθέο αξρέο εηθνληθνπνίεζεο δηθηύσλ 

Σπλύπαξμε (Concurrence): Ζ ζπλχπαξμε ησλ εηθνληθψλ δηθηχσλ νξίδεη φηη έλα 

πάξνρνο ππνδνκήο κπνξεί λα παξέρεη πφξνπο ζε πνιινχο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη 

έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί πφξνπο 

πνιιψλ παξφρσλ ππνδνκήο. 

Αλαδξνκή (Recursion):  ηελ αλαδξνκή ή αιιηψο 

θψιηαζκα, φπσο δείρλεη θαη ε εηθφλα 1.1.1,  έλαο 

πάξνρνο ππεξεζίαο ιακβάλεη πφξνπο απφ έλαλ 

πάξνρν ππνδνκήο θαη ηνπο κηζζψλεη ζε άιινλ, 

ζηνλ νπνίν θαίλεηαη ζαλ λα είλαη νη ίδηνο πάξνρνο 

ππνδνκήο. 

Κιεξνδόηεζε (Inheritance):Άκεζε ζπλέπεηα ηεο 

αλαδξνκήο είλαη φηη πιενλεθηηθά ή κεηνλεθηηθά 

αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εηθνληθνχ 

δηθηχνπ θιεξνδνηνχληαη ζε έλα κεγαιχηεξνπ 

επηπέδνπ ζηελ ηεξαξρία. 

(Revisitation): Έλαο θπζηθφο θφκβνο κπνξεί λα θηινμελεί πνιιαπινχο εηθνληθνχο 

θφκβνπο ελφο εηθνληθνχο δηθηχνπ. 

 

 

 

Δηθόλα 1.1.1-Αλαδξνκή εηθνληθώλ 

δηθηύσλ 
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1.1.2 Σρεδηαζηηθνί ζηόρνη εηθνληθνπνίεζεο δηθηύσλ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο εηθνληθνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη 

λα πιεξνχληαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Επειημία: Έλα δίθηπν εηθνληθνπνίεζεο πξέπεη λα παξέρεη επειημία ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δηθηχσζεο. Κάζε πάξνρνο ππεξεζίαο πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απζαίξεηε 

ηνπνινγία δηθηχνπ, ιεηηνπξγίεο δξνκνιφγεζεο ή πξνψζεζεο θαζψο θαη 

πξνζαξκνζκέλα πξσηφθνιια ειέγρνπ αλεμάξηεηα απφ ην θπζηθφ δίθηπν πνπ 

ππφθεηηαη ή άιια εηθνληθά δίθηπα πνπ ζπλππάξρνπλ. 

Δηαρεηξηζηκόηεηα: Ο δηαρσξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο θπζηθήο ππνδνκήο απφ απηήλ 

ηνπ εηθνληθνχ δηθηχνπ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηνηρα απφ ηνπο παξφρνπο ππνδνκήο 

θαη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ, επηηξέπεη  ηνλ νινθιεξσηηθφ έιεγρν απφ άθξν ζε άθξν 

ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, θαζηζηά πεξηηηφ ηνλ ζπληνληζκφ θαηά κήθνο ησλ νξίσλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ φπσο ζπκβαίλεη κε ην ππάξρνλ Γηαδίθηπν. 

Κιηκάθωζε: Ζ θιηκάθσζε είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο ζπλχπαξμεο πνιιαπιψλ 

δηθηχσλ. Οη πάξνρνη ππνδνκήο νθείινπλ λα πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, δειαδή, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλππάξρνλησλ εηθνληθψλ 

δηθηχσλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε θαλελφο απφ απηά θαζψο επίζεο θαη ηελ 

απφζβεζε ησλ εμφδσλ θεθαιαίνπ θαη ιεηηνπξγίαο (capex,opex).  

Απνκόλωζε, Αζθάιεηα, θαη ηδηωηηθόηεηα: Ζ εηθνληθνπνίεζε δηθηχνπ νθείιεη λα 

παξέρεη απνκφλσζε (ινγηθή θαη θπζηθψλ πφξσλ) κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπλππάξρνλησλ εηθνληθψλ δηθηχσλ, ψζηε απηά λα είλαη αλζεθηηθά ζε ζθάικαηα θαη 

επηζέζεηο. Σπρφλ παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ζε θάπνην εηθνληθφ δίθηπν, ιάζνο 

παξακεηξνπνηήζεηο ησλ δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ ή ηνί (bugs) δελ πξέπεη λα 

επεξεάδoπλ θαη ηα ππφινηπα δίθηπα. Μάιηζηα, ν θίλδπλνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

κεηαθνξά αλαμηφπηζησλ ππεξεζηψλ θαη απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα κεησζεί 

κε ηε ρξήζε μερσξηζηψλ εηθνληθψλ δηθηχσλ γηα θαζέλα απφ απηά. 

Πξνγξακκαηηζηκόηεηα: Γηα λα είλαη έλα δίθηπν επέιηθην θαη δηαρεηξίζηκν πξέπεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ. Έηζη γίλεηαη εθηθηή ε πξνζαξκνγή 

ησλ πξσηνθφιισλ αλά πεξίζηαζε θαη ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε (deployment) 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ.  

Εηεξνγέλεηα: Ο φξνο εηεξνγέλεηα αθνξά ηφζν ηελ ππνθείκελε δηθηπαθή ηερλνινγία 

(πρ νπηηθή, αζχξκαηε θηι.) φζν θαη ηα δηαθνξεηηθά εηθνληθά δίθηπα πνπ «ζηήλνληαη» 

πάλσ ζε απηή. Οη πάξνρνη ππεξεζίαο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλζέηνπλ  θαη λα 

«ηξέρνπλ» εηθνληθά δίθηπα απφ άθξν ζε άθξν ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη απφ ηνκέα ζε 

ηνκέα (domain) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξέκβαζε εηδηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ. Οη 

ππνθείκελεο ππνδνκέο πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ εηεξνγελή πξσηφθνιια 

θαη αιγνξίζκνπο πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Σέινο, πξέπεη 

λα παξαθακθζεί θαη ε εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 
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Δηεπθόιπλζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πεηξακάηωλ: Κάζε γεσγξαθηθά 

θαηαλεκεκέλε δηθηπαθή ππεξεζία πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

αμηνινγείηαη ππφ πεηξακαηηθέο. Οη ζπλζήθεο είλαη αδχλαην λα ηαπηίδνληαη, θαζψο δελ 

ππάξρεη θαλέλα θαηάιιειν ππνθαηάζηαην ηεο πξαγκαηηθήο θίλεζεο, νπφηε ζπλήζσο ε 

κεηάβαζε απφ ην πεηξακαηηθφ ζην ζηάδην ρξήζεο δελ γίλεηαη αβίαζηα. Σν πξφβιεκα 

εμνκαιχλεηαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί εμ‟αξρήο έλα μερσξηζηφ εηθνληθφ δίθηπν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο.  

Υπνζηήξημε θιεξνδόηεζεο: Ζ εηθνληθνπνίεζε δηθηχνπ νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ην 

ππάξρνλ Γηαδίθηπν ρσξίο λα ην θαηαζηξέςεη. Θεσξεηηθά, ε θιεξνδφηεζε είλαη εθηθηή 

αλ ην ππάξρνλ Γηαδίθηπν ζεσξεζεί σο έλα αθφκε εηθνληθφ δίθηπν. Έηζη εμαζθαιίδεηαη 

φηη νη ππάξρνπζεο θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο, ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο δελ ζα 

αρξεζηεπηνχλ νχηε ζα ρξεηαζηεί λα αιιαρζνχλ ή λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ. Αληίζεηα, 

ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη φζν ηα ζπζηαηηθά ηνπο κέξε είλαη δηαζέζηκα ή ζα 

πξνσζνχληαη ζηα θαηλνχξηα δίθηπα. 

 

1.2 Τερληθέο εηθνληθνπνίεζεο  

Οπζηαζηηθά ε αλάπηπμε εηθνληθνπνηεκέλσλ δηθηχσλ βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

ηεκαρηζκνχ (partitioning) ελφο θπζηθνχ θφκβνπ θαη ησλ πφξσλ ηνπ  πξνο ζρεκαηηζκφ 

απζαίξεηνπ αξηζκνχ εηθνληθψλ θφκβσλ θαη πιεηάδωλ πόξωλ (resource pools). ηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο εηθνληθνπνίεζεο ελφο host. 

 

1.2.1 Δηθνληθνπνίεζε θηινμελνύκελνπ Λεηηνπξγηθνύ Σπζηήκαηνο (Guest 

Operating System Virtualization ) 

ηελ ηερληθή απηή εηθνληθνπνίεζεο
7
 ην ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ηνπ θπζηθνχ host 

«ηξέρεη» έλα ακεηάβιεην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα φπσο είλαη ηα Windows, Linux, Unix, 

MacOS X. ε έλα ηέηνην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ε εηθνληθνπνίεζε εθηειείηαη ζρεδφλ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη θαη νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή ζην ζχζηεκα. 

Μέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο εηθνληθνπνίεζεο δεκηνπξγνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

εηθνληθέο κεραλέο νη νπνίεο ηξέρνπλ ην 

θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ host. Ζ εθαξκνγή 

εηθνληθνπνίεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

έλαξμε, ηελ παχζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

εηθνληθψλ κεραλψλ θαη ηνλ νπζηαζηηθφ 

έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο ηνπ πιηθνχ (physical hardware 

resources) εθ κέξνπο ηεο θάζε εηθνληθήο 

κεραλήο. Ζ εθαξκνγή εηθνληθνπνίεζεο 

δεζκεχεηαη επίζεο κε κηα δηεξγαζία γλσζηή 

σο “binary rewriting”, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αλίρλεπζε ηεο ξνήο 

εληνιψλ πνπ εθηειείηαη ζην θηινμελνχκελν 

ζχζηεκα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 

Δηθφλα 1.2.1-Δηθνληθνπνίεζε 

Φηινμελνχκελνπ Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο 

http://www.virtuatopia.com/index.php/Image:Guest_os_diagram.jpg
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ζπγθεθξηκέλσλ εληνιψλ κε αζθαιείο εμνκνηψζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη 

ε ςεπδαίζζεζε ζην θηινμελνχκελν ζχζηεκα φηη «ηξέρεη» απεπζείαο ζην πιηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη φρη ζε κηα εηθνληθή κεραλή εληφο ηεο εθαξκνγήο.  

Παξαδείγκαηα ηερλνινγηψλ εηθνληθνπνίεζεο θηινμελνχκελσλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ απνηεινχλ ηα VMware Server θαη VirtualBox. 

ηελ εηθφλα 1.2.1 παξνπζηάδεηαη κηα απεηθφληζε ηεο ηερληθήο απηήο εηθνληθνπνίεζεο.  

χκθσλα κε ην δηάγξακκα απηφ, ην θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί 

ζε εηθνληθέο κεραλέο εληφο ηεο εθαξκνγήο εηθνληθνπνίεζεο, ε νπνία, 

αιιεινδηαδφρσο, «ηξέρεη» ζηελ θνξπθή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ host κε ηνλ 

ίδην ηξφπν φπσο θάζε άιιε εθαξκνγή. Σα πνιιαπιά επίπεδα αθαίξεζεο κεηαμχ ηνπ 

θηινμελνχκελνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ππνθείκελνπ πιηθνχ ηνπ host δελ 

ελδείθλπληαη γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ απφδνζεο ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ. Ζ 

ηερληθή απηή, σζηφζν, πιενλεθηεί ζην φηη δελ ρξεηάδεηαη θακία αιιαγή νχηε ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ host νχηε ζην θηινμελνχκελν θαη επηπιένλ δελ απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε ππνζηήξημε εηθνληθνπνίεζεο απφ ην πιηθφ ηεο ΚΜΔ.  

1.2.2 Δηθνληθνπνίεζε κνηξαδόκελνπ ππξήλα (Shared Kernel Virtualization)   

Ζ εηθνληθνπνίεζε κνηξαδφκελνπ ππξήλα (shared kernel virtualization) ή αιιηψο 

εηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ ζπζηήκαηνο ή επηπέδνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

εθκεηαιιεχεηαη ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 

βαζηζκέλσλ ζην Linux θαη ην UNIX. Σα βαζηθά ζηνηρεία ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Linux ή UNIX είλαη ν ππξήλαο (kernel) θαη ην αξρείν ζπζηήκαηνο (root file system). Ο 

ππξήλαο ρεηξίδεηαη ηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

θπζηθνχ πιηθνχ. Σν αξρείν ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο βηβιηνζήθεο, ηα αξρεία 

θαη ηα utilities πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηελ εηθνληθνπνίεζε κνηξαδφκελνπ ππξήλα ηα θηινμελνχκελα εηθνληθά ζπζηήκαηα 

έρνπλ ην θαζέλα ην δηθφ ηνπ αξρείν ζπζηήκαηνο αιιά κνηξάδνληαη ηνλ ππξήλα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ host. Ζ δνκή 

απηή απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 1.2.2.  

Απηφ ην είδνο εηθνληθνπνίεζεο είλαη εθηθηφ 

ράξε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππξήλα λα αιιάδεη 

δπλακηθά ην ηξέρνλ αξρείν ζπζηήκαηνο 

(chroot) ζε έλα δηαθνξεηηθφ αξρείν 

ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

επαλεθθίλεζε (reboot) νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ εηθνληθνπνίεζε κνηξαδφκελνπ 

ππξήλα είλαη, ινηπφλ, επέθηαζε ηεο ηδηφηεηαο 

απηήο. 

Μεηνλέθηεκα ηεο εηθνληθνπνίεζεο απηνχ ηνπ είδνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 

θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ έθδνζε ηνπ 

κνηξαδφκελνπ ππξήλα.  Γελ είλαη δπλαηφλ, γηα παξάδεηγκα, λα «ηξέμνπλ» Microsoft 

Windows σο θηινμελνχκελν ζχζηεκα ζε ζχζηεκα Linux κε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο 

Δηθφλα 1.2.2-Δηθνληθνπνίεζε 

κνηξαδφκελνπ ππξήλα 

http://www.virtuatopia.com/index.php/Image:Shared_kernel_diagram.jpg
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κνηξαδφκελνπ ππξήλα, νχηε έλα θηινμελνχκελν ζχζηεκα Linux ζρεδηαζκέλν γηα 

έθδνζε 2.6 ηνπ ππξήλα λα κνηξάδεηαη ππξήλα έθδνζεο 2.4. 

Παξαδείγκαηα ηερλνινγίαο εηθνληθνπνίεζεο κνηξαδφκελνπ ππξήλα απνηεινχλ ηα 

Linux VServer, Solaris Zones θαη Containers, FreeVPS θαη OpenVZ. 

1.2.3 Δηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ ππξήλα (Kernel Level Virtualization) 

ηελ εηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ ππξήλα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ host «ηξέρεη» ζε 

έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν ππξήλα πνπ πεξηέρεη επεθηάζεηο ζρεδηαζκέλεο εηδηθά γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πνιιαπιψλ εηθνληθψλ κεραλψλ, ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ 

πεξηέρεη έλα θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. ε αληίζεζε κε ηελ εηθνληθνπνίεζε 

κνηξαδφκελνπ ππξήλα ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θάζε θηινμελνχκελν ζχζηεκα 

«ηξέρεη» ην δηθφ ηνπ ππξήλα, αλ θαη επηβάιινληαη παξφκνηνη πεξηνξηζκνί ζην φηη ηα 

θηινμελνχκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ κεηαθξαζηεί (compiled) γηα 

ην ίδην πιηθφ φπσο ν ππξήλαο ζηνλ νπνίν 

ηξέρνπλ. Παξαδείγκαηα ηερλνινγηθψλ 

εηθνληθνπνίεζεο επηπέδνπ ππξήλα απνηεινχλ 

ηα User Mode Linux (UML) θαη Kernel-based 

Virtual Machine (KVM).  

Ζ εηθφλα 1.2.3 απεηθνλίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηεο εηθνληθνπνίεζεο επηπέδνπ ππξήλα. 

 

 

 

1.2.4  Δηθνληθνπνίεζε Πιαηθόξκαο (Hypervisor Virtualization)  

Ζ ζεκειηψδεο ινγηθή πίζσ απφ ηελ εηθνληθνπνίεζε πιαηθφξκαο είλαη ε αξρή πσο 

νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία κπνξεί λα εθηειεζηεί είηε απφ ινγηζκηθφ είηε απφ 

εμεηδηθεπκέλν πιηθφ. Οη κφλεο δηαθνξέο αθνξνχλ ηελ επειημία θαη ηελ απφδνζε. Δίλαη 

δπλαηφλ λα πξνζνκνηψλνληαη ηαπηφρξνλα πνιιαπιέο εηθνληθέο κεραλέο, εληειψο 

απνκνλσκέλεο κεηαμχ ηνπο, απφ ην ίδην ινγηζκηθφ ειέγρνπ. 

Ζ νηθνγέλεηα x86 ησλ ΚΜΔ παξέρεη έλα ζχλνιν επηπέδσλ πξνζηαζίαο, πνπ ιέγνληαη 

rings φπνπ κπνξεί λα εθηειείηαη θψδηθαο. Σν Ring 0 απνηειεί ην κεγαιχηεξν επίπεδν 

θαη είλαη ην ring ζην νπνίν «ηξέρεη» ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ν  ππξήλαο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο θψδηθαο πνπ εθηειείηαη ζην ring 0 ζεσξείηαη πσο 

«ηξέρεη» ζην ρψξν ηνπ ζπζηήκαηνο (system space), kernel mode ή supervisor mode. Ο 

ππφινηπνο θψδηθαο φπσο νη εθαξκνγέο πνπ «ηξέρνπλ» ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί ζε θαηψηεξα rings, ηππηθά ζην 3. 

Έλα ινγηζκηθφ ειέγρνπ πνπ ιέγεηαη επφπηεο (hypervisor) (ή type 1 Virtual Machine 

Monitor ή VMM) εθηειείηαη απεπζείαο ζην πξαγκαηηθφ πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

host ζην ring 0. Πξνζνκνηψλεη έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, κία «εηθνληθή κεραλή», 

επάλσ απφ ην νπνίν κπνξεί λα ηξέμεη θάπνην θηινμελνχκελν ινγηζκηθφ (ζπλήζσο έλαο 

Δηθφλα 1.2.3-Δηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ 

ππξήλα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://www.virtuatopia.com/index.php/Image:Kernel_level_diagram.jpg
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πιήξεο ππξήλαο), απνκνλσκέλν απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

hypervisor είλαη λα ρεηξίδεηαη ηελ αλάζεζε ησλ πφξσλ θαη ηεο κλήκεο ζηηο εηθνληθέο 

κεραλέο θαη επηπιένλ λα παξέρνληαη interfaces γηα ηε δηαρείξηζε (administration) 

αλσηέξνπ επηπέδνπ θαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο (monitoring). 

Καζψο ην πξφγξακκα-επφπηεο απαζρνιεί ην ring 0 ηεο KME, νη ππξήλεο γηα ηα 

θηινμελνχκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ «ηξέρνπλ» ζην ζχζηεκα πξέπεη λα 

εθηεινχληαη ζε θαηψηεξα rings ηεο ΚΜΔ. Γπζηπρψο, νη πεξηζζφηεξνη ππξήλεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά λα «ηξέρνπλ» ζην ring 0 γηα ηνλ ιφγν 

φηη ρξεηάδνληαη λα εθηεινχλ ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο κφλν ζην ring απηφ, φπσο ε δπλαηφηεηα 

εθηέιεζεο αλψηεξσλ εληνιψλ ΚΜΔ θαη ν 

απεπζείαο ρεηξηζκφο ηεο κλήκεο. Γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ έρνπλ πξνηαζεί νη  ιχζεηο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

ηελ εηθφλα 1.2.4 παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε  

εηθνληθνπνίεζεο πιαηθφξκαο. Όπσο θαίλεηαη, 

επηπξφζζεηα κε ηηο εηθνληθέο κεραλέο, έλα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο (administrative 

operating system) θαη/ή κηα θνλζφια δηεχζπλζεο (management console) «ηξέρνπλ» 

επηπιένλ ζηελ θνξπθή ηνπ hypervisor επηηξέπνληαο ζηηο εηθνληθέο κεραλέο λα ηεινχλ 

ππφ ηε δηαρείξηζε ελφο δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο (system administrator). Σερλνινγίεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ εηθνληθνπνίεζε πιαηθφξκαο είλαη νη  Xen, VMware ESX Server 

θαη Microsofts‟s Hyper-V technology.  

 

1.2.4.1 Παξαεηθνληθνπνίεζε (Paravirtualization)  

ηελ πξνζέγγηζε ηεο παξαεηθνληθνπνίεζεο ε εηθνληθή κεραλή δελ πξνζνκνηψλεη 

επαθξηβψο ην πιηθφ αιιά παξέρεη ζηηο εηθνληθέο κεραλέο κία πξνγξακκαηηζηηθή 

δηαζχλδεζε, API (application programming interface), ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

επάλσ ηεο ελφο ηξνπνπνηεκέλνπ, θηινμελνχκελνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζρεδηαζκέλνπ γηα εθηέιεζε απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν επφπηε (π.ρ. Denali, XEN). Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή πεξηιακβάλεη ηππηθά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ «ηξέρνπλ» κφλν ζην ring 0 ηεο KME κε θιήζεηο ζην hypervisor, πνπ 

ιέγνληαη ππεξθιήζεηο, ελψ ην πξναλαθεξζέλ API νλνκάδεηαη διαζύνδεζη 

σπερκλήζεων. Έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ξεηά ζε έθδνζε 

θαηάιιειε γηα εθηέιεζε απφ έλα ζχζηεκα παξαεηθνληθνπνίεζεο, ψζηε ν 

θηινμελνχκελνο ππξήλαο αληί λα πξνζπειαχλεη ην πιηθφ άκεζα λα εθηειεί 

ππεξθιήζεηο θαη λα αλακέλεη απαληήζεηο ή αζχγρξνλεο εηδνπνηήζεηο απφ ηνλ επφπηε. 

Σν φθεινο απφ ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ απινπνίεζε ηεο γξαθήο ηνπ 

επφπηε είλαη κεγάιν. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε απφδνζε 

ζπγθξηηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε. 

 

 

Δηθφλα 1.2.4-Δηθνληθνπνίεζε 

Πιαηθφξκαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82%29
http://www.virtuatopia.com/index.php/Image:Hypervisor_diagram.jpg
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1.2.4.2 Πιήξεο εηθνληθνπνίεζε (Full Virtualization)  

Ζ πιήξεο εηθνληθνπνίεζε παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηα κε ηξνπνπνηεκέλα 

θηινμελνχκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Ο φξνο αηξνπνπνίεηα αλαθέξεηαη ζηνπο 

ππξήλεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί  ψζηε λα 

«ηξέρνπλ» πάλσ ζε έλαλ επφπηε θαη έηζη εμαθνινπζνχλ λα εθηεινχλ αλψηεξεο 

ιεηηνπξγίεο κέζσ ηνπ ring 0 ηεο ΚΜΔ. Ζ εηθνληθή κεραλή πξνζνκνηψλεη επαξθέο 

ηκήκα ηνπ πξαγκαηηθνχ ππνθείκελνπ πιηθνχ ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε επάλσ 

ηεο ελφο κε ηξνπνπνηεκέλνπ, θηινμελνχκελνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζρεδηαζκέλνπ γηα ηνλ ίδην ηχπν επεμεξγαζηή κε ηελ πξαγκαηηθή ΚΜΔ (π.ρ. VirtualPC, 

VMWare, Win4Lin θιπ). ηελ πιήξε εηθνληθνπνίεζε δελ ρξεηάδεηαη εμνκνίσζε ηνπ 

ζπλφινπ εληνιψλ ηνπ επεμεξγαζηή θαη κάιηζηα έλα ηκήκα ηνπ θψδηθα ηνπ 

θηινμελνχκελνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθηειείηαη απεπζείαο απφ ην 

πιηθφ, ρσξίο κεζνιάβεζε ηνπ επφπηε, αξθεί λα κελ επεξεάδεη ππνζπζηήκαηα εθηφο 

ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ. Σα θξίζηκα ζεκεία ηνπ θηινμελνχκελνπ θψδηθα 

σζηφζν, φπσο απηά πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην πιηθφ (π.ρ. 

θιήζεηο ζπζηήκαηνο), ζπιιακβάλνληαη απφ ην ινγηζκηθφ ειέγρνπ θαη 

πξνζνκνηψλνληαη, αθνχ ηα απνηειέζκαηα θάζε ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειείηαη ζε κία 

εηθνληθή κεραλή δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε άιισλ εηθνληθψλ 

κεραλψλ, ηνπ επφπηε ή ηνπ πιηθνχ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο απαηηεί ρξφλν θαη 

πφξνπο ζπζηήκαηνο γηα λα εθηειεζηεί νδεγψληαο έηζη ζε ρακειφηεξα επίπεδα 

απφδνζεο ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ηερληθή παξαεηθνληθνπνίεζεο.  

Αλ ην πξαγκαηηθφ πιηθφ βνεζά θαη επηηαρχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ ειέγρνπ 

ηφηε ε πιήξεο εηθνληθνπνίεζε νλνκάδεηαη εγγελήο (native). Ζ βνήζεηα απηή αθνξά 

θπξίσο ζε εχθνιε δηάθξηζε κεηαμχ εληνιψλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απεπζείαο 

θαη εληνιψλ πνπ πξέπεη λα πξνζνκνησζνχλ απφ ην ινγηζκηθφ. Ζ εηθνληθή κεραλή 

παξέρεη ζην θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κία αθαίξεζε ηεο κλήκεο, ησλ 

ζπζθεπψλ Δηζφδνπ/Δμφδνπ θιπ, ελψ ε εγγελήο εθηέιεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ θψδηθα 

παξέρεη πνιχ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εηθνληθνπνίεζε πιηθνχ. 

1.2.4.3 Δηθνληθνπνίεζε Υιηθνύ (Hardware Virtualization)  

Ζ εηθνληθή κεραλή πξνζνκνηψλεη εμνινθιήξνπ κία αξρηηεθηνληθή πιηθνχ, πηζαλψο 

δηαθνξεηηθή απφ ην πξαγκαηηθφ ππνθείκελν πιηθφ, επηηξέπνληαο έηζη λα εθηειεζηεί 

επάλσ ηεο έλα κε ηξνπνπνηεκέλν, θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν 

γηα ηνλ εμνκνησκέλν επεμεξγαζηή (π.ρ. QEMU, έθδνζε γηα PowerPC ηνπ VirtualPC 

θιπ). Ζ εμνκνίσζε πιηθνχ είλαη δηεξκελεία ζε ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ θψδηθα ηνπ 

θηινμελνχκελνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε έλαλ θχθιν αλάγλσζεο-

απνθσδηθνπνίεζεο-εθηέιεζεο φπνπ θάζε εληνιή πνπ αλήθεη ζην ζχλνιν εληνιψλ ηνπ 

επεμεξγαζηή-πεγή κεηαθξάδεηαη ζε κία εληνιή ηνπ ζπλφινπ εληνιψλ ηνπ 

επεμεξγαζηή-ζηφρνπ. Παξάιιεια, ε εηθνληθή κεραλή παξέρεη κία αθαίξεζε ηεο 

κλήκεο, ησλ ζπζθεπψλ Δηζφδνπ/Δμφδνπ θιπ, θξνληίδνληαο ψζηε θάζε κεηαθξαζκέλε 

εληνιή πνπ απεπζχλεηαη ζε απηά ηα ππνζπζηήκαηα λα ηξνπνπνηεί κφλν ηηο 

αθαηξέζεηο/ινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο, νη νπνίεο θαηεπζχλνληαη θαη πινπνηνχληαη 

απφ ην ινγηζκηθφ ειέγρνπ, θαη φρη ην πξαγκαηηθφ πιηθφ. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη 

επηδφζεηο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί δπλακηθή κεηάθξαζε αληί γηα απιή 

εμνκνίσζε, φπνπ νη κεηαθξαζκέλεο εληνιέο απνζεθεχνληαη ζε θξπθή κλήκε θαη 

κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα ρσξίο εθ λένπ κεηάθξαζε, ή δπλακηθή 

επαλακεηαγιψηηηζε, φπνπ εθηφο ηεο ρξήζεο θξπθήο κλήκεο γίλεηαη θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=PowerPC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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βειηηζηνπνίεζε θξίζηκσλ ηκεκάησλ ηνπ θψδηθα (παξφκνηα κε ηε κεηαγιψηηηζε JIT 

ηεο Java, ηνπ .NET θαη άιισλ παξφκνησλ πιαηθνξκψλ πςεινχ επηπέδνπ). 

Οη επεμεξγαζηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εηθνληθνπνίεζε πιηθνχ παξέρνπλ έλα επηπιένλ 

privilege mode πάλσ απφ ην ring 0 κέζα ζην νπνίν ν επφπηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 

νπζηαζηηθά αθήλνληαο ην ring 0 δηαζέζηκν γηα ην αηξνπνπνίεην θηινμελνχκελν 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

1.3 Υινπνηήζεηο εηθνληθνπνίεζεο 

 Ζ ηδέα ηεο εηθνληθνπνίεζεο δηθηχσλ ζπλαληάηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

πινπνηήζεσλ: 

1.3.1 Δηθνληθά Τνπηθά Γίθηπα (Virtual Local Area Network) 

Έλα VLAN είλαη έλα ζχλνιν hosts ινγηθά δηαζπλδεδεκέλσλ κε έλα single broadcast 

domain αλαθνξηθά κε ηε θπζηθή ηνπο δηαζχλδεζε. Όια ηα πιαίζηα (frames) ζε έλα 

VLAN θέξνπλ έλα VLAN ID ζηελ επηθεθαιίδα MAC (medium access control), θαη ηα 

VLAN-enabled switches ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηελ δηεχζπλζε MAC πξννξηζκνχ φζν 

θαη ην VLAN ID γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πιαίζηα. Καζψο ηα VLANs βαζίδνληαη ζε 

ινγηθέο αληί γηα θπζηθέο ζπλδέζεηο, ε δηαρείξηζε δηθηχνπ (network administration), ε 

δηεχζπλζε (management), θαη επαλαπαξακεηξνπνίεζε (reconfiguration) ησλ VLANs 

είλαη απινχζηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηθά αλάινγα. Δπηπιένλ, ηα VLANs 

παξέρνπλ πςειά επίπεδα απνκφλσζεο. 

1.3.2 Ηδησηηθά Δηθνληθά Γίθηπα (Virtual Private Network-VPN) 

 Έλα ηδησηηθφ εηθνληθφ δίθηπν είλαη έλα αθηεξσκέλν δίθηπν επηθνηλσληψλ κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ (enterprises) πνπ είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε πνιιέο 

γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο (sites) θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ θαλαιηψλ πάλσ ζε 

έλα κνηξαδφκελν ή δεκφζην δίθηπν επηθνηλσληψλ φπσο ην Γηαδίθηπν. Αλ φιεο νη 

ηνπνζεζίεο ζε έλα VPN είλαη ππφ ηελ ηδηνθηεζία θνηλήο επηρείξεζεο ηφηε ην VPN 

ιέγεηαη corporate Intranet, αλ είλαη ππφ ηελ ηδηνθηεζία δηαθνξεηηθψλ ιέγεηαη 

Extranet. Πξαθηηθά ηα πεξηζζφηεξα VPNs είλαη παξαδείγκαηα intranets πνπ ζπλδένπλ 

γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλεο ηνπνζεζίεο κεγάισλ εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Κάζε ηνπνζεζία VPN (site) πξέπεη λα πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ηεξκαηηθέο 

ζπζθεπέο πειάηε (Customer Edge (CE) devices) (πρ. Hosts ή δξνκνινγεηέο).  Κάζε 

ηέηνηα ζπζθεπή πξνζαξκφδεηαη κέζσ θάπνηνπ είδνπο θπθιψκαηνο ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δξνκνινγεηέο παξφρνπ ( Provider Edge (PE) routers). Γξνκνινγεηέο 

κέζα ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ πνπ δελ πξνζθνιιψληαη ζε θάπνηα ζπζθεπή πειάηε 

είλαη γλσζηνί σο «P» δξνκνινγεηέο. πλήζσο έλα ηδησηηθφ εηθνληθφ δίθηπν ηειεί ππφ 

ηε δηαρείξεζε θάπνηνπ παξφρνπ γλσζηνχ σο Provider-provisioned VPN(PPVPN). Με 

βάζε ην πξσηνθφιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην VPN data plane  δηαθξίλνληαη νη εμήο 

ηερλνινγίεο PPVPN: 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7_JIT&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Java
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=.NET&action=edit&redlink=1
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Layer 3 PPVPN: Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

πξσηνθφιισλ ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ (πρ IP,MPLS) γηα ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξίαο 

κεηαμχ ησλ CEs εληφο ηνπ κνηξαδφκελνπ ππνζηξψκαηνο. Σα L3VPNs 

ππνθαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα CE-based θαη ζηα PE-based VPNs. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία ν πάξνρνο ηνπ δηθηχνπ αγλνεί ηελ χπαξμε ηνπ VPN θαη ε δεκηνπξγία, 

δηαρείξηζε θαη δηαρσξηζκφο ησλ θαλαιηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απν ηηο ζπζθεπέο ηνπ 

πειάηε. Σν δίθηπν αληηκεησπίδεη ηα παθέηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ή πξννξίδνληαη γηα 

ην VPN ζαλ θαλνληθά παθέηα IP. Ζ δηαζχλδεζε επνκέλσο απαηηεί ηελ ρξήζε 

πξσηνθφιινπ ελζπιάθσζεο ησλ παθέησλ ηνπ VPN. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, 

αληίζεηα, νη ζπζθεπέο ησλ παξφρσλ γλσξίδνπλ νηη ζπγθεθξηκέλε θίλεζε αθνξά ζην 

VPN θαη ηελ αληηκεησπίδνπλ αλάινγα. 

Layer 2 VPN: Σα Layer 2 VPN κεηαθέξνπλ πιαίζηα δεχηεξνπ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπνζεζηψλ (ηππηθά Ethernet αιιά θαη ATM θαη Frame Relay). Σν 

πιενλέθηεκα ελφο Layer 2 VPN είλαη νηη είλαη αδηάθνξν (agnostic) σο πξνο ηα 

πξσηφθνιια ησλ κεγαιχηεξσλ επηπέδσλ θαη απινχζηεξν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ 

ππάξρεη control plane γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο θαηά κήθνο ηνπ VPN.  

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά δηαθνξεηηθά είδε Layer 2 VPN ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνλ 

πειάηε έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ: Virtual Private Wire Service (VPWS), δειαδή 

ππεξεζία L2 ζεκείνπ πξνο ζεκείν θαη Virtual Private LAN Service (VPLS), δειαδή 

ππεξεζία L2 ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία πνπ πξνζνκνηψλεη ππεξεζία LAN πάλσ 

ζε WAN. Τπάξρεη επίζεο ε πηζαλφηεηα ελφο IP-only LAN-like Service(IPLS), 

ππεξεζίαο φκνηαο κε ηελ VPLS κε ηε δηαθνξά φηη αληί γηα switches νη ζπζθεπέο 

πειάηε είλαη δξνκνινγεηέο ή hosts.  

Layer 1 VPN: Με ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ζην SONET/SDH (Sychronous Optical 

Networking/Sychronous Digital Hierarchy) λέαο γεληάο θαη ζην optical switching καδί 

κε ην GMPLS control, ην Layer 1 VPN αλέθπςε σο αλάγθε γηα επέθηαζε ηνπ L2/L3 

packet-switching VPN ζε πξνρσξεκέλνπο ηνκείο (domains) κε circuit-switching. Ζ 

βαζηθή δηαθνξά κε ηα L2 θαη L3 VPNs είλαη νηη ζηα L1 VPNs ε δηαζπλδεζηκφηεηα 

ζην data plane δελ εγγπάηαη θαη δηαζπλδεζηκφηεηα ζην control plane θαη ην 

αληίζηξνθν. 

 

1.3.3 Δλεξγά θαη Πξνγξακκαηίζηκα Γίθηπα (Active and Programmable Networks) 

Γηα λα γίλνπλ εθηθηέο νη θαη‟ απαίηεζε ππεξεζίεο απαηηείηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

πιηθνχ επηθνηλσληψλ απφ ην ινγηζκηθφ ειέγρνπ. Έηζη, ην ινγηζκηθφ ζα κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ ψζηε λα εμππεξεηνχληαη απαξαίηεηεο 

ιεηηνπξγίεο. Σα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνχ δηθηχνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θαηαζθεπή δηθηχσλ θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ δπλακηθή εθαξκνγή (deployment) ησλ 

δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη πξσηνθφιισλ. Πξνζθέξνπλ έλα ζχλνιν αλνηρηψλ interfaces 

θαη ππεξεζηψλ ψζηε  λα πξνγξακκαηίδνληαη πξνζαξκνζκέλεο αξρηηεθηνληθέο δηθηχσλ. 
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Οη δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηθηχσλ απηψλ είλαη ηα Open Signaling 

(Opensig) θαη  Active Networks (AN). 

1.3.4 Overlay Networks  

Έλα overlay δίθηπν είλαη έλα εηθνληθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί κηα 

εηθνληθή ηνπνινγία πάλσ απφ κηα θπζηθή ελφο άιινπ δηθηχνπ. Οη θφκβνη ζε έλα 

overlay δίθηπν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ εηθνληθψλ δεχμεσλ πνπ κπνξεί λα 

αληηζηνηρνχλ ζε έλα κνλνπάηη πνιιαπιψλ θπζηθψλ δεχμεσλ ζην ππνθείκελν δίθηπν. 

Σα overlays δελ πεξηνξίδνληαη γεσγξαθηθά θαη ε ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή, έηζη δελ 

πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο δαπάλεο.  Δπηπιένλ, ηα δίθηπα απηά είλαη επέιηθηα, 

πξνζαξκφζηκα ζε αιιαγέο θαη εχθνια εθαξκφζηκα (deployable) ζπγθξηηηθά κε άιια 

δίθηπα. αλ ζπλέπεηα, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ γηα λα δνθηκάδνληαη λέα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δηνξζψζεηο ηνπ ππάξρνληνο Γηαδηθηχνπ. ην πξφζθαην παξειζφλ 

έρεη πξνηαζεί κηα πιεζψξα ζρεδηαζκψλ overlay δηθηχσλ ψζηε λα δηεπζεηεζνχλ 

ζέκαηα φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο απφδνζεο, ε δηαζεζηκφηεηα  ηεο δξνκνιφγεζεο ζην 

Γηαδίθηπν, λα γίλεη εθηθηφ ην multicasting, ε παξνρή εγγπήζεσλ QoS, ε πξνζηαζία 

απφ άξλεζε ζε επηζέζεηο ππεξεζηψλ,  δηαλνκή πεξηερνκέλνπ, θνηλή ρξήζε αξρείσλ 

(file sharing) θαη ηέινο ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο (storage systems).  

χκθσλα κε ηε κειέηε Detour
8
 , ε επαλαδξνκνιφγεζε παθέησλ κέζσ εηθνληθψλ 

θαλαιηψλ ζπρλά κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε απφ  άθξν ζε άθξν ζε φξνπο 

απψιεηαο, ιαλζάλνληνο (latency) θαη ζπλνιηθνχ ρξφλνπ (throughput), ζε ζρέζε κε ην 

απεπζείαο θαλάιη ηνπ Γηαδηθηχνπ.Σν Resilient Overlay Network (RON) project
9
 

απέδεημε πεηξακαηηθά φηη έλα δίθηπν overlay πνπ δηαηεξεί ηηο δηθέο ηνπ κεηξήζεηο ζην 

δίθηπν, κπνξεί λα παξέρεη γξεγνξφηεξε αλάθηεζε απφ απνηπρία, βειηησκέλν 

ιαλζάλνληα ρξφλν θαη ξπζκφ απσιεηψλ αθφκε θαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα κηθξήο 

δηάξθεηαο. Σν overlay-based Internet Indirection Infrastructure (i3) 
10

 απινπνηεί  ηελ 

εθαξκνγή (deployment) θαη δηαρείξηζε δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, δηαρσξίδνληαο ηηο 

ελέξγεηεο απνζηνιήο απφ ηηο ιήςεο.  ην i3 νη πεγέο ζηέιλνπλ παθέηα ζε έλαλ logical 

identifier θαη νη παξαιήπηεο δειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα παθέηα πνπ έρνπλ ζηαιεί 

ζηνλ identifier. Απηφ ην επηπξφζζεην ζηάδην επηηξέπεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ 

θίλεζε ησλ θφκβσλ θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο. Καη ζηηο 

ηξεηο πεξηπηψζεηο, ε απφδνζε ηεο δξνκνιφγεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ επλνείηαη απφ ηελ 

εηζαγσγή ελφο overlay δηθηχνπ ζηελ θνξπθή ηνπ ππάξρνληνο ππνζηξψκαηνο 

δξνκνιφγεζεο. 

Σν “Routing as a Service” 
11

 εηζάγεη ηξίηνπο Routing Service Providers (RSPs), νη 

νπνίνη αγνξάδνπλ εηθνληθέο δεχμεηο απφ δηαθνξεηηθνχο ASes πνπ ζπλδένπλ έλαλ 

αξηζκφ εηθνληθψλ δξνκνινγεηψλ. Σα hosts πνπ επηζπκνχλ πξνζαξκνζκέλνπο 

δξνκνινγεηέο, απεπζχλνληαη ζε θάπνην RSP, πνπ έπεηηα αλαιακβάλεη λα ζηήζεη ην 

θαηάιιειν overlay κνλνπάηη, απφ άθξν ζε άθξν, θαηά κήθνο εηθνληθψλ δεχμεσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παγθφζκηα ηνπνινγία. Σν OverOoS
12

 παξέρεη έλα κεραληζκφ 

εγθαηάζηαζεο overlay δεχμεσλ κε ζπγθεθξηκέλε απψιεηα θαη εγγπήζεηο 

θαζπζηεξήζεσλ.  Σν Service Overlay Network (SON) ζρεδηάδεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεί 
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overlay ηερληθή γηα λα παξέρεη  Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  Έλα 

SON κπνξεί λα αγνξάδεη εχξνο δψλεο κε ζπγθεθξηκέλν QoS απφ δηαθνξεηηθνχο 

παξφρνπο ISP γηα λα ρηίζεη έλα ινγηθφ απφ άθξν ζε άθξν service delivery overlay. 

1.4 Πξνγξάκκαηα ζηελ εηθνληθνπνίεζε δηθηύσλ 

Σα ηξέρνληα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εηθνληθνπνίεζε δηθηχσλ δηαθξίλνληαη 

ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 Δηθηπαθή ηερλνινγία (Networking Technology) 

Πξνγξάκκαηα φπσο ην Υ-Bone (IP) θαη ην Tempest (ATM) ζρεδηάδνληαη ζηνρεχνληαο 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηπαθψλ 

ηερλνινγηψλ φπσο ΗP θαη ΑΣΜ. 

 Σηξώκα εηθνληθνπνίεζεο (Layer of Virtualization) 

Γηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα κειεηνχλ ηελ εηθνληθνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζηξσκάησλ 

ηεο ζηνίβαο δηθηχνπ, μεθηλψληαο απφ ην θπζηθφ ζηξψκα σο ην ζηξψκα εθαξκνγψλ. 

Σέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη: UCLP (θπζηθφ ζηξψκα), VNET (ζηξψκα δεχμεο), 

ΑGAVE (ζηξψκα δηθηχνπ),VIOLIN (ζηξψκα εθαξκνγψλ). 

 Τνκέαο αξρηηεθηνληθήο (Architectural domain) 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο αξρηηεθηνληθήο. Παξαδείγκαηα είλαη ηα VNRMS (δηαρείξηζε δηθηχνπ), Darwin 

(Γηαρείξηζε πφξσλ), Netscript (Δηθνληθά Δλεξγά Γίθηπα- Virtual Active Networks), 

Genesis (Spawning Networks). 

 Επίπεδν εηθνληθνπνίεζεο (Level of Virtualization) 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηθνληθνπνίεζεο δηθηχνπ, πξέπεη λα εηθνληθνπνηεζνχλ νη θφκβνη, 

νη δεχμεηο, θαη θάζε άιινο πφξνο ζε έλα δίθηπν. Ζ εηθνληθνπνίεζε θφκβσλ δεκηνπξγεί 

εηθνληθά δίθηπα κε δηαζχλδεζε εηθνληθψλ κεραλψλ δηαθνξεηηθψλ θφκβσλ (πρ 

Planetlab). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πιήξεο εηθνληθνπνίεζε αθνξά ζε νιφθιξεξε ηελ 

δηθηπαθή ππνδνκή (πρ CABO). 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη κηα κειέηε πάλσ ζε θάπνηεο 

αξρηηεθηνληθέο εηθνληθψλ δηθηχσλ θαη ζε ζρεηηθά έξγα.  
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2. CABO: Concurrent Architectures Better Than One
13

 

Ζ αξρηηεθηνληθή CABO, πηνζεηψληαο ηελ πινπξαιηζηηθή θηινζνθία, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εηθνληθνπνίεζε γηα λα επηηξέςεη ζε έλαλ πάξνρν ππεξεζηψλ λα «ηξέρεη» ηαπηφρξνλα 

πνιιαπιέο ππεξεζίεο απφ άθξν ζε άθξν πάλσ απφ εμνπιηζκφ δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ 

ππνδνκήο. 

Ζ CABO ππνζηεξίδεη ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία πνιιαπιψλ εηθνληθψλ δηθηχσλ πάλσ 

απφ κηα κνλαδηθή θπζηθή ππνδνκή, δηαρείξηζε αηηήζεσλ απφ παξφρνπο ππεξεζίαο γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ππνζηαζηνπνίεζε (instantiate) εηθνληθψλ δηθηχσλ θαη δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζε παξφρνπο ππνδνκήο λα αλαθαιχςνπλ, λα εθθηλνχλ (bootstrapping) θαη 

λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θπζηθή ππνδνκή. Τπνδνκέο φπσο απηή ηνπ Planetlab θαη ηνπ 

GENI κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζην ππάξρνλ Γηαδίθηπν γηα λα επηηχρνπλ πξφζβαζε 

ζηνπο θπζηθνχο ηνπο θφκβνπο. Ζ αξρηηεθηνληθή CABO, αληίζεηα, νξίδεη ηνλ έιεγρν 

απφ άθξε ζε άθξε ζην δίθηπν. Μηα αθαηξεηηθή απεηθφληζή ηεο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2. 

2.1 Υπνζηήξημε Σπλππάξρνλησλ Γηθηύσλ 

Ζ ζπλχπαξμε δηθηχσλ πάλσ απφ κία θπζηθή ππνδνκή βαζίδεηαη ζηελ εηθνληθνπνίεζε 

ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ δηθηχνπ, ηφζν ησλ θφκβσλ φζν θαη ησλ δεχμεσλ, ε νπνία 

νθείιεη λα επηηπγράλεη απνκφλσζε ινγηθή (πρ δηαθνξεηηθά namespaces) θαη πφξσλ 

(ψζηε ηα δίθηπα λα κελ παξεκβαίλνπλ ην έλα ζην άιιν). 

Δηθνληθνί δξνκνινγεηέο ζηελ αξρηηεθηνληθή CABO είλαη απαξαίηεηνη θαζψο 

επηηξέπνπλ ζε πνιινχο παξφρνπο ππεξεζηψλ λα κνηξάδνληαη ηνπο ίδηνπο θπζηθνχο 

δξνκνινγεηέο. Δπηπιένλ επηηξέπνπλ ηελ απινπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ ησλ points-of-

presence (PoPs) ηνπ δηθηχνπ. Δθηφο απφ ηελ εηθνληθνπνίεζε ησλ θφκβσλ, ε CABO 

εηθνληθνπνηεί θαη ηηο δεχμεηο κεηαμχ ελφο δεχγνπο εηθνληθψλ θφκβσλ. Ζ δπλαηφηεηα 

ηεο δεκηνπξγίαο ηέηνησλ θαλαιηψλ ππάξρεη ήδε ζε πνιιέο κνξθέο, ζην ζηξψκα 

δηθηχνπ θαη ρακειφηεξα. Οη εηθνληθέο δεχμεηο ηεο CABO κνηάδνπλ κε ηα θαλάιηα ησλ 

VPNs, ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ επηπιένλ 

ελζπιάθσζε. Ζ CABO 

παξέρεη πεξηζζφηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζε έλα 

πάξνρν ππεξεζίαο απφ έλα 

VPN, ην νπνίν απιά 

παξέρεη δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ ηνπνζεζηψλ 

ζηα άθξα πάλσ απφ ην 

δίθηπν ελφο ISP. Πξψηνλ, 

ε CABO δίλεη ζηνπο 

παξφρνπο ππεξεζίαο άκεζν έιεγρν πάλσ ζηα πξσηφθνιια θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

«ηξέρνπλ» ζηνπο εηθνληθνχο θφκβνπο. Γεχηεξνλ, επηηξέπεη ζε έλα πάξνρν ππεξεζίαο 

Δηθφλα 4-Αξρηηεθηνληθή CABO 
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λα δεκηνπξγεί κηα ππνζηαζηνπνίεζε ελφο εηθνληθνχ δηθηχνπ πάλσ απφ κηα ππνδνκή 

πνπ αλήθεη ζε πνιινχο παξφρνπο. 

Ζ CABO  πξνγξακκαηίδεη ηελ πξφζβαζε ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, φπσο ηε ΚΜΔ, ηε 

κλήκε, ην ζθιεξφ δίζθν, θαη ην εχξνο δψλεο δεχμεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζε θάζε 

πάξνρν ππεξεζίαο ηελ αίζζεζε ελφο αθηεξσκέλνπ δηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, θάζε 

πάξνρνο ππεξεζηψλ απαηηεί εγγπήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεχμεσλ, πνπ 

πνηθίινπλ απφ ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο έσο εγγπεκέλε ππεξεζία 

ζπγθεθξηκέλεο θαζπζηέξεο θαη απσιεηψλ. Ζ CABO εθκεηαιιεχεηαη ηελ ππάξρνπζα 

ππνζηήξημε γηα πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΚΜΔ θαη ησλ δεχμεσλ γηα λα παξέρεη εγγπήζεηο 

πφξσλ ζε θάζε εηθνληθφ κέξνο. Κάζε θπζηθφ Interface κπνξεί λα δηαηεξεί κηα 

μερσξηζηή νπξά γηα θάζε εηθνληθφ interface κε έλα πξνγξακκαηηζηή, ν νπνίνο 

εμππεξεηεί απηέο ηηο νπξέο γηα λα επηηχρεη ηελ εγγπεκέλε απφδνζε. 

2.2 Υπνζηαζηνπνίεζε εηθνληθώλ δηθηύσλ 

Ζ αξρηηεθηνληθή CABO πξέπεη λα επηηξέπεη ζε έλαλ πάξνρν ππεξεζίαο λα αηηείηαη 

εηθνληθψλ πφξσλ απφ παξφρνπο ππνδνκήο θαη αλ είλαη δπλαηφλ νη αηηήζεηο λα 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ππνδνκήο. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί έλα interface 

ψζηε λα γίλνληαη νη αηηήζεηο, έλα “signaling band” πάλσ απφ ην νπνίν απηέο νη 

αηηήζεηο επηθνηλσλνχληαη, έλα κεραληζκφ πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο ππνδνκήο 

λα ππνινγίδνπλ αλ είλαη εθηθηή ε ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη αιγνξίζκνπο γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Ηδαληθά ζα ήηαλ δπλαηφ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο λα θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο 

κε φξνπο ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ, φπσο ηνπνζεζία ησλ εηθνληθψλ θφκβσλ θαη εχξνο 

δψλεο θαη θαζπζηέξεζε ησλ εηθνληθψλ δεχμεσλ, αληί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαζνξηζκφ 

δξνκνινγεηψλ θαη δεχμεσλ. Ζ αξρηηεθηνληθή CABO απαηηεί δπλαηφηεηεο 

bootstrapping πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο λα θνξηψλνπλ ινγηζκηθφ 

ζηνπο εηθνληθνχο θφκβνπο κφιηο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

πάξνρνο ππνδνκήο κπνξεί λα «ηξέρεη» έλα εηθνληθφ δίθηπν πνπ λα παξέρεη βαζηθή 

πξνζβαζηκφηεηα θαη λα πξνζθέξεη επηπιένλ ππεξεζίεο γηα θφξησζε ινγηζκηθνχ ζηνπο 

θφκβνπο, ζπιινγή δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ, θαη ηελ θξάηεζε θφκβσλ θαη δεχμεσλ. 

Γηα λα εθδίδνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηνπο παξφρνπο ππνδνκήο, νη πάξνρνη ππεξεζίαο, 

πξέπεη λα έρνπλ ήδε δηαζχλδεζε κε απηνχο, δειαδή απαηηείηαη δηθηπαθή 

δηαζπλδεζηκφηεηα γηα λα απνθηεζεί δηθηπαθή δηαζπλδεζηκφηεηα. Γηα ηελ επίιπζε 

απηνχ ηνπ θαχινπ θχθινπ, ε αξρηηεθηνληθή CABO πξνηείλεη απφιπηε 

δηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ θφκβσλ. Μέρξη απηφ λα είλαη εθηθηφ, έλαο 

πάξνρνο ππεξεζίαο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε παξαδνζηαθφηεξνπο ηξφπνπο κε ηνλ 

πάξνρν ππνδνκήο.  

Ζ εγγπεκέλε παξνρή πφξσλ απαηηεί απφ ηνπο παξφρνπο λα κελ πξνβαίλνπλ ζε 

ππεξάξηζκεο θξαηήζεηο. Οπφηε, ην δίθηπν πξέπεη λα δηαηεξεί αθξηβείο ινγαξηαζκνχο 

θξαηήζεσλ πφξσλ θαη λα αζθεί έιεγρν εηζφδνπ γηα λα βεβαηψλεη φηη ην εχξνο δψλεο 
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πνπ αλαηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ εηθνληθψλ δηθηχσλ δελ ππεξβαίλεη ηελ πξαγκαηηθή 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ.  

Καζψο κία εηθνληθή δεχμε κπνξεί λα εθηείλεηαη πάλσ απφ πνιιαπιά θπζηθά hops, 

κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλέο επηινγέο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εηθνληθνχ 

δηθηχνπ, εηδηθά φηαλ πνιινί πάξνρνη ππνδνκήο πξνζθέξνπλ εηθνληθνχο πφξνπο. Ζ 

CABO εθκεηαιιεχεηαη ηερληθέο ηαηξηάζκαηνο ησλ εηθνληθψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

πξνο κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεχηεξσλ. 

2.3 Αλαθάιπςε Φπζηθήο Υπνδνκήο 

 Έλαο πάξνρνο ππνδνκήο κπνξεί λα «ηξέρεη» έλα “discovery plane”. Οη θπζηθνί πφξνη 

κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο ζε έλα ζηνηρείν ιήςεο απνθάζεσλ, θαη νη 

γεηηνληθνί θφκβνη κπνξνχλ λα επαλαπξνσζνχλ απηά ηα αλαγλσξηζηηθά, 

επηζπλάπηνληαο κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά ζην κήλπκα γηα λα θαηαζηήζνπλ δπλαηφ ζηα 

ζηνηρεία ιήςεο απνθάζεσλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κνλνπάηη πξνο ηα πίζσ ζηνλ 

θαηλνχξγην θφκβν. Οη πάξνρνη ππνδνκήο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία 

ιήςεο απνθάζεσλ ψζηε λα ππνζηαζηνπνηνχλ ηα εηθνληθά ζηνηρεία θαη λα παξέρνπλ 

έλα interface ζηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο, είηε κέζσ απηψλ ησλ ίδησλ δηαδξνκψλ είηε 

κεζσ ησλ ππάξρνλησλ out-of-band κεραληζκψλ. Γχν παξαθείκελνη πάξνρνη ππνδνκήο 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα εγθαζηζηνχλ δεχμεηο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ηνπο. Ζ αλαθάιπςε 

ησλ δεχμεσλ απηψλ πεξηιακβάλεη ηελ νλνκαηνδνζία (naming) ησλ ηεξκαηηθψλ 

ζεκείσλ (endpoints)θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ πξφζβαζεο.  Κάζε ηεξκαηηθφ ζεκείν 

πξέπεη λα έρεη κνλαδηθφ φλνκα, θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ παγθνζκίσο, 

ηα interfaces κπνξνχλ λα νλνκαηίδνληαη κε έλα δεχγνο ηηκψλ <πάξνρνο ππνδνκήο, 

ηνπηθφ ID>. 

Πηζαλέο απνηπρίεο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηέο ζηα αληίζηνηρα 

εηθνληθά δίθηπα. Ζ ππνθείκελε ππνδνκή πξέπεη λα ελεκεξψλεη γηα ηελ απνηπρία θάζε 

εηθνληθφ δίθηπν πνπ επεξεάδεηαη. Αλ απνηχρεη θάπνην interface, ν αληίζηνηρνο θπζηθφο 

θφκβνο πξέπεη λα εηδνπνηεί θαζέλαλ απφ ηνπο εηθνληθνχο θφκβνπο πνπ έρνπλ έλα 

εηθνληθφ interface πνπ ηξέρεη ζηνλ ελ ιφγν θπζηθφ interface. Γηα ηνλ εληνπηζκφ 

απνηπρεκέλσλ θπζηθψλ δεχμεσλ, νη εηθνληθνί θφκβνη κπνξνχλ λα ηξέρνπλ έλα απιφ 

«heartbeat” πξσηφθνιιν. Δλαιιαθηηθά, έλαο πάξνρνο ππνδνκήο κπνξεί λα ηξέρεη έλα 

πξσηφθνιιν ζην ππνθείκελν ζηξψκα δεχμεο πνπ αληρλεχεη απηφκαηα απνηπρεκέλεο 

δεχμεηο (φπσο γίλεηαη ζην SONET ε αλίρλεπζε «απψιεηαο ζήκαηνο»), θαη εηδνπνηεί ηα 

εηθνληθά ζπληζηψληα κέξε πνπ επεξεάδνληαη. Ζ απνηπρία ελφο θπζηθνχ θφκβνπ είλαη 

παξφκνηα κε ηελ απνηπρία φισλ ησλ κεζνξηαθψλ θπζηθψλ δεχμεσλ, εθηφο απφ ην φηη 

ην ινγηζκηθφ πνπ ηξέρεη ζηνλ θπζηθφ θφκβν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

επαλεγθαηαζηαζεί. Ζ αξρηηεθηνληθή CABO εκπηζηεχεηαη ζηα ζηνηρεία ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ παξφρσλ  ππνδνκήο, ηελ αλίρλεπζε ησλ απνηπρεκέλσλ θφκβσλ θαη 

ηελ επαλεγθαηάζηαζε ησλ εηθνληθψλ θφκβσλ φηαλ ν θπζηθφο θφκβνο απνθαζίζηαηαη.  
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3. Planetlab
14

-An open platform for developing, and 

accessing planetary-scale services 

Ζ θνηλνπξαμία Planetlab πεξηιακβάλεη αθαδεκατθά, βηνκεραληθά θαη θπβεξλεηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ην Planetlab 

overlay network. Δπζχλεηαη λα επηβιέπεη ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο 

ηνπ Planetlab, λα ζρεδηάδεη θαη λα εμειίζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ παξέρνληαο 

ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε θαη νξίδνληαο ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζσζηή ηνπ ρξήζε. Σν 

Planetlab δηεπζχλεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Princeton, ην Παλεπηζηήκην ηεο 

California ζην Berkeley θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Washinghton.  

3.1 Ζ ππνδνκή Planetlab 

Ζ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ Planetlab πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο κεραλψλ θαηαλεκεκέλσλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη πεξηζζφηεξεο κεραλέο θηινμελνχληαη ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, 

αλ θαη κεξηθέο βξίζθνληαη ζε θέληξα ζπκπαξάζεζεο θαη δξνκνιφγεζεο (co-location 

θαη routing centers) (πρ ζην Abilene backbone ηνπ Internet2). Όιεο νη κεραλέο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην Γηαδίθηπν. 

Απηή ηε ζηηγκή ην Planetlab έρεη 1098 θφκβνπο ζε 511 ηνπνζεζίεο. Όιεο νη κεραλέο 

ηνπ Planetlab «ηξέρνπλ» έλα θνηλφ software package πνπ πεξηιακβάλεη έλα Linux-

based ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, κεραληζκνχο γηα bootstrapping ησλ θφκβσλ θαη ηε 

δηαλνκή ησλ ελεκεξψζεσλ ινγηζκηθνχ, κηα ζπιινγή εξγαιείσλ δηαρείξηζεο γηα 

παξαθνινχζεζε ησλ θφκβσλ, ιεηηνπξγία αθξφαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξακέηξνπο 

ειέγρνπ ζπζηήκαηνο θαη κηα ιεηηνπξγία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηζκψλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηεο δηαλνκήο θιεηδηψλ. Απηφ ην ινγηζκηθφ δηαλέκεηαη ζαλ παθέην 

(package), πνπ ιέγεηαη MyPLC θαη  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ρηίζνπλ άιινη ηα 

δηθά ηνπο ηδησηηθά Planetlabs.  

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη φηη ππνζηεξίδεη θαηαλεκεκέλε 

εηθνληθνπνίεζε (distributed virtualization), ηελ δπλαηφηεηα δειαδή, λα αλαηείζεηαη 

έλα slice  ησλ πιηθψλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ Planetlab ζε θάπνηα εθαξκνγή. Έηζη ε 

Δηθφλα 3.1-Ζ ππνδνκή ηνπ Planetlab 
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εθαξκνγή απηή κπνξεί λα ηξέρεη ζε φιεο ή ζε θάπνηεο απφ ηηο κεραλέο πνπ βξίζθνληαη 

ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, πνιιέο άιιεο εθαξγκνγέο λα ηξέρνπλ 

ζε δηαθνξεηηθά slices ηνπ Planetlab. 

3.2 Οη εθθάλζεηο ηνπ Planetlab 

3.2.1 Τν Planetlab σο overlay network testbed  

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Planetlab είλαη λα εμππεξεηήζεη σο testbed γηα ovelay networks. 

Οκάδεο εξεπλεηψλ κπνξνχλ λα αηηεζνχλ έλα slice Planetlab ζην νπνίν λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ εχξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θνηλήο ρξήζεο αξρείσλ θαη network-embedded 

απνζήθεπζε, δηθηχσλ δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ (content distribution networks), routing 

θαη multicast overlays, QoS overlays, θαη εξγαιείσλ δηθηπαθψλ κεηξήζεσλ. Απηή ηε 

ζηηγκή ππάξρνπλ πάλσ απφ 600 ελεξγά πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζην Planetlab.  

Σν πιενλέθηεκα γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Planetlab είλαη φηη κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιν πιήζνο κεραλψλ γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλσλ θαη λα 

πεηξακαηηζηνχλ πάλσ ζε θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο ππφ πξαγκαηηθέο ζε κεγάιν βαζκφ 

ζπλζήθεο.  Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο επσθεινχληαη απφ ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ 

ζεκείσλ απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ θαη 

λα αληηδξνχλ αλαιφγσο, απφ ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη θνληά ζε πνιιέο πεγέο θαη 

πξννξηζκνχο πιεξνθνξίαο θαη απφ ην λα είλαη θαηαλακεκεκέλεο  θαηά κήθνο ησλ 

νξίσλ πνιιψλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ.    

3.2.2 To Plantelab σο πιαηθόξκα εθαξκνγήο 

Σν Planetlab ππνζηεξίδεη ηφζν βξαρππξφζεζκεο φζν θαη καθξνπξφζεζκεο ππεξεζίεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ κηα πειαηεηαθή βάζε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα testbed αιιά θαη 

πιαηθφξκα εθαξκνγήο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κεηάβαζε κηαο εθαξκνγήο απφ ην 

δνθηκαζηηθφ ζηάδην απεπζείαο ζε κηα ππεξεζία πνπ εμειίζζεηαη ζπλερψο. Μεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηξέρνπλ ζπλερψο ζην Planetlab είλαη νη:  CoDeeN and Coral CDNs, the 

ScriptRoute network measurement service θαη CoMon network monitoring services.  

3.2.3 Τν Plantelab σο αληηπξνζώπεπζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ηνπ κέιινληνο 

Απφ ηνπο εξεπλεηέο, πνπ κέζσ ηνπ Planetlab δνθηκάδνπλ ππεξεζίεο ηειηθψλ ρξεζηψλ, 

αλακέλεηαη, επίζεο, ε αλάπηπμε ππν-ππεξεζηψλ πνπ κε επαλάδξαζε ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ίδην ην Planetlab γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ. Μαθξνπξφζεζκνο 

ζηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ππεξεζίεο θνηλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ 

νπνίσλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ άιιεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο , δειαδή κε 

άιια ιφγηα, ε θαηαλφεζε ηνπ πσο ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαιχηεξα 

overlays.  

Ζ πξννπηηθή απηή έρεη ζαλ θίλεηξν ηελ γεληθή δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή επίδξαζε ηεο δηθηπαθήο εξεπλεηηθήο θνηλσλίαο ζην παγθφζκην Γηαδίθηπν. Ζ 

εκπνξηθή επηηπρία ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ πεγάδεη απφ ηελ ζπλερψο απμαλφκελε 

εμάξηεζή καο απφ απηφ, έρεη κεηψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ 

ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή ψζηε λα θαιπθζνχλ λέεο αλάγθεο θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ 

αδπλακίεο.  



30 
 

Σα overlay δίθηπα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αλαηξεπηηθψλ ηερλνινγηψλ. Οη 

θφκβνη ησλ δηθηχσλ απηψλ κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ λέεο 

δπλαηφηεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηφπηλ αθήλεηαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο θφκβνπο ε 

παξνρή ηεο ππνθείκελεο ζχλδεζεο.  

Τν Planetlab απνηειεί πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο λα εηζαρζνύλ ξεθηηθέο ηερλνινγίεο 

ζην Δηαδίθηπν κέζω ηεο αλάπηπμεο ηωλ δηθηύωλ overlay.  

3.3 Οξγαλσηηθέο Αξρέο
15

 

Σν Planetlab ζρεδηάζηεθε βάζε πέληε νξγαλσηηθψλ αξρψλ, πνπ πεγάδνπλ είηε απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ είηε απφ πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί. 

Καηαλεκεκέλε εηθνληθνπνίεζε (Distributed Virtualization ή Sliceability): 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ PlanetLab είλαη λα παξέρεη κηα παγθφζκηα πιαηθφξκα πνπ 

λα ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο επξείαο-θάιπςεο πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ χπαξμε 

πνιιαπιψλ points-of-presence ζην δίθηπν. Σo Planetlab ππνζηεξίδεη ηαπηφρξνλα δχν 

κνληέια ρξήζεο.  Οη ρξήζηεο ηνπ Planetlab-πνπ είλαη ηππηθά εξεπλεηέο ή δεκηνπξγνί  

ππεξεζηψλ – είηε δνθηκάδνπλ βξαρππξφζεζκα πεηξάκαηα, είηε αλαπηχζζνπλ (deploy) 

ππεξεζίεο πνπ ηξέρνπλ δηαξθψο θαη εμππεξεηνχλ ζηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ 

πειαηψλ.  Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Planetlab ππνζηεξίδεη θαηαλεκεκέλε 

εηθνληθνπνίεζε
16

. Κάζε ππεξεζία ηξέρεη ζε δηαθνξεηηθφ slice ησλ πφξσλ ηνπ 

Planetlab, δειαδή, ζε έλα ζχλνιν εηθνληθψλ κεραλψλ γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλσλ.  

Δπνκέλσο, ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα ηνπ PlanetLab νθείιεη λα απνκνλψλεη ην έλα slice 

απφ ην άιιν αιιά θαη απφ ην ππφινηπν Γηαδίθηπν, ην νπνίν επίζεο κπνξεί λα 

απνδεηρζεί  επάισην  ζην θνξηίν θίλεζεο πνπ παξάγνπλ νη ππεξεζίεο παγθνζκίαο 

θιίκαθαο (planetary-scale services).  

Δηαρωξηζκέλε Δηαρείξηζε (Unbundled Management): Σν Planetlab είλαη 

ζρεδηαζκέλν λα ππνζηεξίδεη ηελ έξεπλα ζε ππεξεζίεο ζε επξείαο-θάιπςεο δίθηπν, 

σζηφζν ην επίπεδν δηαρείξηζεο (management plane) είλαη κηα επξέσο θαηαλεκεκέλε 

ππεξεζία. Ήηαλ απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ην Planetlab θαη λα απνθηεζεί εκπεηξία 

πάλσ ζηηο ππεξεζίεο δηθηχνπ πξηλ θαζνξηζηεί αθξηβψο ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα  

ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πιαηθφξκαο. αλ απνηέιεζκα, ην Planetlab 

είλαη ζρεδηαζκέλν κε ζαθή ππνζηήξημε εμέιημεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ , ην Planetlab δηαρσξίδεη ηε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ζε κηα ζπιινγή 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο  ( Infrastructure services), θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

ηξέρεη ζην δηθφ ηεο slice θαη αλαπηχζζεηαη απφ ηξίηνπο , φπσο θαη θάζε άιιε 

ππεξεζία. Απηφο ν δηαρσξηζκφο αλαθέξεηαη σο αδεζκνπνίεηε δηαρείξηζε. Γηα 

παξάδεηγκα κηα ππεξεζία ππνδνκήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί slices ζε έλα ζχλνιν 

θφκβσλ, λα αγνξάδεη, λα πνπιάεη θαη λα αληαιιάζζεη πφξνπο θφκβσλ, λα δηαηεξεί ηνλ 

θψδηθα πνπ ηξέρεη ζε έλα slice ελεκεξσκέλν, λα παξαθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξά ελφο 

slice, λα δηαλέκεη ινγηζκηθφ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ εχξεζε πφξσλ θαη ηνπνινγηψλ . 
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Οη ππεξεζίεο απηέο βξίζθνληαη «πάλσ» απφ ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα θαη ε 

επηθνηλσλία ηνπο κε απηφ γίλεηαη κέζσ ελφο interface πνπ κπνξνχλ φιεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηέηνηα ππεξεζία είλαη ε δεκηνπγία ησλ slices 

θαη απαηηεί απφ ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα λα παξέρεη έλα low-level interface γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο εηθνληθήο κεραλήο, πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία δεκηνπξγίαο slices. 

Αιπζίδα Επζπλώλ (Chain of responsibility) : Σν Planetlab εθκεηαιιεχεηαη ηνπο 

θφκβνπο πνπ ζπλεηζθέξνληαη απφ εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη 

απηνί νη θφκβνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο ππεξεζίεο ππνινγηζηψλ ππεξεζίαο (host services) 

εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ άιισλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Οη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο  

δελ είλαη γλσζηνί ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θφκβσλ θαη επηπιένλ, νη ππεξεζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη  θαη εθαξκφδνληαη είλαη πηζαλφ λα ζηέιλνπλ ξεθηηθά παθέηα ζην 

Γηαδίθηπν. Σν Planetlab Consortium (PLC) παίδεη ην ξφιν ελφο έκπηζηνπ ελδηάκεζνπ, 

απνδεζκεχνληαο έηζη ηνπο ηδηνθηήηεο απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ρξήζηεο.  Μηα 

ζεκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ Planetlab είλαη λα δηαηεξεί ηελ αιπζίδα επζπλψλ αλάκεζα 

ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο αξρέο.  

Απνθεληξωκέλνο έιεγρνο (Decentralized Control): To Planetlab είλαη κηα πιαηθφξκα 

παγθφζκηαο έθηαζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο δηαθνξεηηθψλ 

απηφλνκσλ νξγαληζκψλ.  Κάζε νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαηεξεί έλα βαζκφ ειέγρνπ 

πάλσ ζηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ πφξσλ, θαη ην Planetlab ζαλ ζχλνιν πξέπεη λα 

δίλεη ζηηο αλεμάξηεηεο ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φζε πεξηζζφηεξε απηνλνκία 

είλαη δπλαηή ζηνλ νξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  Έηζη ππνζηεξίδεη 

απνθεληξσκέλν έιεγρν, ην νπνίν κε ηε ζεηξά απαηηεί ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηπρψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη παγθφζκηα ζπκθσλία. Έηζη επηηξέπεηαη ζηνπο 

απηφλνκνπο νξγαληζκνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ελνπνίεζε (federate)  γηα ην  ζρεκαηηζκφ 

κηαο παγθφζκηαο εγθαηάζηαζεο (facility) θαη λα νξίδνπλ ηηο ζρέζεηο αληαιιαγήο 

θίλεζεο (peering) κεηαμχ ηνπο. 

Απνηειεζκαηηθό κνίξαζκα πόξωλ (Efficient Resource Sharing): To Planetlab 

ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθφ κνίξαζκα πφξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε slice 

ζα έρεη εγγπεκέλα ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεηαη. Σν Planetlab έρεη κηα ζηξαηεγηθή 

αλάζεζεο πφξσλ δχν απνιήμεσλ. Αξρηθά, δηαρσξίδεη ηελ δεκηνπξγία slices (slices) 

απφ ηελ αλάζεζε πφξσλ. Όηαλ δεκηνπξγνχληαη ηα slices ιακβάλνπλ εγγπήζεηο 

κεγίζηεο πξνζπάζεηαο. Έπεηηα απνθηνχλ κε ην ρξφλν πφξνπο κε ηε βνήζεηα brokerage 

ππεξεζηψλ.  Αθφκε, πξέπεη λα παξέρεη κεραληζκνχο πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ κεγάιε 

πηζαλφηεηα ππεξβνιηθήο δήηεζεο.  

3.3.1 Δκπιεθόκελεο αξρέο 

Σν Plantelab αλαγλσξίδεη ηξεηο βαζηθέο αξρέο: Ο θάηνρνο (owner) είλαη έλαο 

νξγαληζκφο πνπ δηαζέηεη  έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο Planetlab θαη δηαηεξεί 

απφιπην έιεγρν πάλσ ζε απηνχο αιιά αλαζέηεη ηελ δηαρείξηζε ησλ θφκβσλ ζηνλ 

έκπηζην ελδηάκεζν PLC (Planetlab Consortium). Σν PLC παξέρεη ηνπο κεραληζκνχο 
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πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηφρνπο λα νξίζνπλ ηηο αξρέο αλάζεζεο ησλ πφξσλ ηνπο. Ο 

ρξήζηεο (user) είλαη έλαο εξεπλεηήο πνπ εθαξκφδεη κηα ππεξεζία ζε έλα ζχλνιν 

θφκβσλ ηνπ Planetlab. Οη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ slices κέζσ ησλ θφκβσλ Planetlab πνπ 

παξέρνληαη απφ ην PLC.  

3.4 Σηνηρεία αξρηηεθηνληθήο (Architectural Components) 

3.4.1 Κόκβνο 

Έλαο θόκβνο (node) είλαη κηα κεραλή ηθαλή λα θηινμελήζεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

εηθνληθέο κεραλέο (virtual machines). Έλαο θφκβνο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία κε-

κνηξαδφκελε δηεχζπλζε IP. Κάζε θφκβνο αλαγλσξίδεηαη απφ έλα κνλαδηθφ node_id, ην 

νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ γηα ηνλ θφκβν,πρ ην hosting site 

(πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ην network prefix), ηελ ηξέρνπζα δηεχζπλζε IP ηνπ θφκβνπ, ηε 

δηεχζπλζε MAC ηνπ θφκβνπ θηι. Οη ηδηφηεηεο απηέο -πιελ ηνπ site network prefix- 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Έηζη γίλεηαη εθηθηφ λα 

αληηθαηαζηαζεί ην hardware ηνπ θφκβνπ είηε ελ κέξεη είηε εμ νινθιήξνπ, αιιά ν ίδηνο 

ν θφκβνο (θαη ην node_id) δελ γίλεηαη λα κεηαθηλεζεί απφ ηνπνζεζία  ζε ηνπνζεζία.  

Γελ ππάξρεη ε απαίηεζε λα είλαη ε IP δηεχζπλζε ελφο θφκβνπ παγθφζκηα 

δξνκνινγήζηκε αιιά φινη νη θφκβνη πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ ην site φπνπ 

ηξέρνπλ ηα PLC components. πλήζσο ππάξρεη αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ θαη ησλ θπζηθψλ κεραλψλ ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαίηεην. Δίλαη δπλαηφ έλαο 

θφκβνο λα εγθαηαζηαζεί εληφο κηαο εηθνληθήο κεραλήο, αθφκε θαη κηαο πνπ 

κεηαλαζηεχεη απφ κηα θπζηθή κεραλή ζε άιιε φπσο ζπκβαίλεη ζε έλα cluster. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, κηα κε-κνηξαδφκελε δηεχζπλζε IP πξέπεη λα αλαηεζεί ζηνλ 

θφκβν.  Γελ ππάξρεη απαίηεζε φινη νη θφκβνη λα έρνπλ ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή 

κεραλήο, σζηφζν ε ηξέρνπζα εγθαηάζηαζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζε x86 επεμεξγαζηέο. 

 Ζ αξρηηεθηνληθή ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο κέζνπ κε ην νπνίν κπνξεί ην PLC λα 

θάλεη επαλεθθίλεζε ζε έλα θφκβν απφ απφζηαζε. Ζ επηζπκεηή εγθαηάζηαζε είλαη κηα 

δπλαηφηεηα επαλεθθίλεζεο ζηε κεραλή (πρ HP‟s Lights-Out product)(Ο κεραληζκφο 

επίζεο κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θιείδσκα θνλζφιαο.)  Έλαο θφκβνο έρεη ηξία ζηνηρεία 

θαηάζηαζεο ζε έλα αλζεθηηθφ, πξνζηαηεπκέλν απφ εγγξαθή αξρείν: έλα αξρείν 

εθθίλεζεο (bootfile), έλα αξρείν παξακεηξνπνίεζεο δηθηχνπ (network configuration 

file) πνπ ιέγεηαη plnode.txt, θαη έλα δεκφζην θιεηδί γηα ην  PLC.Σα ηξία ζηνηρεία 

πιεξνθνξίαο δεκηνπξγνχληαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο εθηφο ζχλδεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ θάηνρν θαη ην PLC θαη εγθαζίζηαληαη ζηνλ θφκβν.  

Σν αξρείν εθθίλεζεο είλαη έλα εθηειέζηκν image ην νπνίν ν θφκβνο είλαη 

ζπληνληζκέλνο λα ηξέμεη φηαλ εθθηλείηαη. Έηζη πξνθαιείηαη ε επηθνηλσλία κε ην PLC 

ψζηε ν θφκβνο λα θαηεβάζεη φια ηα απαξαίηεηα  modules ινγηζκηθνχ. Σν plnode.txt 

είλαη έλα εηδηθφ textfile θφκβσλ πνπ δηαβάδεηαη απφ ην εθηειέζηκν booted απφ ην 

bootfile. Πξνζδίδεη πιήζνο ηδνηήησλ ζηνλ θφκβν κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην node_id, ην 

DNS name , ηε δηεχζπλζε IP θαη έλα κνλαδηθφ nodekey πνπ παξάγεη ην PLC θαη 

αλαζέηεη ζε θάζε θφκβν, θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απφδεημε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ 

θφκβνπ. 

3.4.2 Δηθνληθή Μεραλή 

 Μηα εηθνληθή κεραλή (virtual machine) είλαη έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ζην νπνίν 

ηξέρεη έλα slice ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν. Οη εηθνληθέο κεραλέο ηππηθά ηίζεληαη 
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ζε εθαξκνγή απφ έλα virtual machine monitor (VMM) πνπ ηξέρεη ζηνλ θφκβν. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή, ε αξρηηεθηνληθή θάλεη ηηο εμήο παξαδνρέο ζρεηηθά κε 

ηηο εηθνληθέο κεραλέο πνπ θηινμελεί έλαο θφκβνο. 

 Οη ΔΜ είλαη απνκνλσκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε, δειαδή νη πφξνη πνπ 

θαηαλαιψλνληαη απφ ηε κία δελ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο άιιεο, κηα ΔΜ 

δελ κπνξεί λα θξπθαθνχεη ηελ δηθηπαθή θίλεζε απφ θαη πξφο άιιε , θαη κηα 

ΔΜ δελ έρεη πξφζβαζε ζε αληηθείκελα (πρ αξρεία, πχιεο, δηεξγαζίεο) πνπ 

αλήθνπλ ζε άιιε 

 Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αζθαινχο πξφζβαζεο (remotely log into) ζε 

ΔΜ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα απηνχο 

 Ζ ΔΜ εθηειεί έλα bootscript πνπ παξέρεηαη απφ ην ρξήζηε θάζε θνξά πνπ 

εθθηλείηαη. 

 Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγθαζηζηνχλ software packages ζηηο ΔΜ ρσξίο λα 

απαζρνινχληαη γηα ηα packages πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε άιιεο ΔΜ ηνπ 

θφκβνπ. 

 Ζ εμεξρφκελε δηθηπαθή θίλεζε κπνξεί λα ειεγρζεί ψζηε λα δχλαηαη λα 

θαζνξηζηεί ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα θαη ε ξνή (source/destination addresses and 

ports) ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ ΔΜ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξηρζνχλ ππεξεζίεο ππνδνκήο πνπ 

απαηηνχλ πξφζβαζε κηαο ΔΜ ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία άιιεο, ε πξφζβαζε 

πξέπεη λα παξέρεηαη πάληα κε βάζε ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ πξνλνκίσλ. 

Κάζε  ΔΜ αλαγλσξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ, ην resource specification 

(RSpec). Έλα RSpec νξίδεη πφζνη απφ ηνπο πφξνπο ελφο θφκβνπ ζα δηαηεζνχλ ζε κηα 

ΔΜ θαη θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο ΔΜ. Σν Planetlab ππνζηεξίδεη έλα single Linux-based 

VMM θαη έηζη νξίδεη έλα single VM type(linux-vserver-x86). Ωζηφζν, θαη άιινη ηχπνη 

ΔΜ είλαη δπλαηνί(linux-xen-x86). 

Γεληθά, ην αθξηβέο πεξηβάιινλ εθηέιεζεο πνπ παξέρεη κηα ΔΜ κπνξεί λα νξηζηεί ζε 

ηξεηο δηαζηάζεηο, νπφηε ν ηχπνο ζπζηήκαηνο γηα ηηο ΔΜ κπνξεί λα είλαη απζαίξεηα 

πνιχπινθνο. Απηφ είλαη αλεπηζχκεην δεδνκέλνπ φηη ην Planetlab επηζπκεί νκνηνγέλεηα 

γηα ηηο ΔΜ. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (ην νπνίν νξίδεη ην 

δηαζέζηκν programming interface), ην ππνθείκελν VMM (πνπ ππνδεηθλχεη αλ ν 

ρξήζηεο επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηήζεη θαηλνχξγην ινγηζκηθφ ζηνλ ππξήλα θαη 

κεζνιαβεί ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ΔΜ), θαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο κεραλήο (πνπ 

νξίδεη ηα binaries πνπ ηξέρνπλ ζηελ ΔΜ). 

Μηα θπζηθή κεραλή κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηχπνπο ΔΜ. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη κηα κεραλή ηξέρεη Xen ζαλ VMM θαη θηινμελεί πνιιαπιέο ΔΜ ηχπνπ 

linux-xen-x86, θαη κηα απφ ηηο κεραλέο Xen domains ηξέρεη έλα Linux-based VMM 

πνπ είλαη ηθαλφ λα ηνπνζεηήζεη ΔΜ ηχπνπ linux-vserver-x86,ηφηε απηή ε θπζηθή 

κεραλή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ έλαο απιφο θφκβνο πνπ θηινμελεί δχν ηχπνπο 

ΔΜ, αιιά κηαο θαη ην Xen ηνπνζεηεί κηα κνλαδηθή δηεχζπλζε ζε θάζε domain, είλαη 

αθξηβέζηεξν λα ζεσξεζεί σο  δχν μερσξηζηνί θφκβνη: έλαο εηθνληθφο πνπ ππνζηεξίδεη 

ΔΜ ηχπνπ linux-vserver-x86 θαη έλα θπζηθφο πνπ ππνζηεξίδεη ΔΜ ηχπνπ linux-xen-

x86. 

Μηα ΔΜ εθθηλείηαη κε δχν θνκκάηηα θαηάζηαζεο (pieces of state), πνπ παξέρνληαη ζην 

RSpec πνπ δίλεηαη φηαλ δεκηνπξγείηαη ε ΔΜ: έλα ζχλνιν θιεηδηψλ θαη έλα bootscript. 

Καη ηα δχν εγθαζίζηαληαη φηαλ δεκηνπξγείηαη ε ΔΜ, θαη παξακέλνπλ κφληκα κέρξη ηελ 
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θαηαζηξνθή ηεο.Σα θιεηδηά επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ έλα slice λα 

έρνπλ εμ απνζηάζεσο πξφζβαζε ζηελ ΔΜ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν 

κεραληζκφ (πρ ssh). Σν bootscript εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ εθθηλείηαη ε ΔΜ. Σέινο, 

ζε θάζε θφκβν, κηα μερσξηζηή ΔΜ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηφρνπ θαη ηνπ 

παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ θφκβν. 

3.4.3 Γηαρεηξηζηήο θόκβνπ 

Ο δηαρεηξηζηήο θόκβνπ (node manager-ΝΜ) είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ηξέρεη ζε θάζε 

θφκβν, δεκηνπξγεί ΔΜ θαη ειέγρεη ηνπο πφξνπο πνπ αλαηίζεληαη ζε απηέο. Ο 

δηαρεηξηζηήο θφκβνπ εθηειεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ρεηξηζκνχ ησλ ΔΜ ζε έλα θφκβν. 

Τπάξρεη αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα αλάκεζα ζηνπ θφκβνπο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο 

θφκβσλ. Οη ΔΜ δεκηνπξγνχληαη απφ απφζηαζε, έκκεζα κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ππεξεζηψλ ππνδνκήο πνπ ηξέρνπλ ζε κηα θαλνληθή (κε εμνπζηνδνηεκέλε) ΔΜ. Σν ΝΜ 

interface κπνξεί λα θιεζεί κφλν ηνπηθά θαη ηππηθά ηξέρεη ζε μερσξηζηή 

(εμνπζηνδνηεκέλε) ΔΜ ηνπ ππνθείκελνπ VMM. 

Σν ΝΜ παξέρεη έλα interface κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ππεξεζίεο ππνδνκήο πνπ ηξέρνπλ 

ζηνλ θφκβν δεκηνπξγνχλ ΔΜ θαη ζπλδένπλ πφξνπο ζε απηέο. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη 

αθαίξεζε πιεηάδαο πφξσλ (resource pool abstraction): κηα ζπιινγή πφξσλ κε 

δηαηεζεκέλσλ (αθφκε) ζε θάπνηα ΔΜ. Οη ΔΜ θαη νη πιεηάδεο πφξσλ πεξηγξάθνληαη 

απφ ην resource specification (RSpec). 

Κάζε ππνζηήξηδφκελν αληηθείκελν απφ ην ΝΜ, δειαδή νη EM θαη νη πιεηάδεο πφξσλ, 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ σο δπλαηφηεηα πφξσλ (resource capability -rcap). Έλα rcap 

είλαη έλα 128-bit ηπραίν string θαη ε γλψζε ηνπ rcap ελφο ζπγθεθξηκέλνπ RSpec 

επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγίαο ππνζηεξίδεηαη απφ ην RSpec. 

Σέινο, ν δηαρεηξηζηήο θφκβνπ πξέπεη λα έρεη έλα δηαξθψο ελεκεξσκέλν πίλαθα 

αληηζηνίρηζεο rcap-RSpec.  

„Δλα slice (slice) είλαη έλα ζχλνιν ΔΜ, φπνπ θάζε ζηνηρείν ζηνπ ζπλφινπ ηξέρεη ζε 

κνλαδηθφ θφκβν. Οη ΔΜ πνπ ζπλζέηνπλ έλα slice δελ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ππφινηπεο ΔΜ ηνπ ζπλφινπ, εθηφο αλ απηφ νξίδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα ππεξεζία. 

Σα slices έρνπλ έλα κνλαδηθφ φλνκα. Σα νλφκαηα είλαη ηεξαξρηθά θαη θάζε επίπεδν ηεο 

ηεξαξρίαο δειψλεη ηελ slice authority πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά φισλ 

ησλ ρακειφηεξσλ ζηελ ηεξαξρία slices. Αξρηθά ην PLC είλαη ε θνξπθαία 

αλαγλσξηζκέλε αξρή ζην Planetlab. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη νη εμήο δχν δπλαηφηεηεο: ε 

πξψηε είλαη λα αλαθχπηνπλ ελαιιαθηηθέο «παγθφζκηεο» αξρέο ηεκαρηζκνχ γηα ηελ 

εμνπζηνδφηεζε εκπνξηθψλ slices. Ζ δεχηεξε είλαη  θάζε ηνπνζεζία κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη  slices πνπ λα αλαγλσξίδνληαη κφλν εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεζίαο (private Planetlab). Φπζηθά, ην PLC εμαζθαιίδεη ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ 

νλνκάησλ. 

 

3.4.4 Υπεξεζία δεκηνπξγίαο slices 

Ζ ππεξεζία δεκηνπξγίαο slices (slice creation service –SCS) είλαη κηα ππεξεζία 

ππνδνκήο πνπ ηξέρεη ζε θάζε θφκβν. Δίλαη ηππηθά ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ηνπηθήο ππνζηαζηνπνίεζεο (instanstiation) ελφο slice, ην νπνίν επηηπγράλεηαη 

θαιψληαο ην ηνπηθφ ΝΜ γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ΔΜ ζηνλ θφκβν. Δπηπιένλ, εθθηλεί 



35 
 

ηα θιεηδηά θαη ην bootscript πνπ ζρεηίδνληαη κε ην slice ζηελ ζπγθεθξηκέλε ΔΜ, 

δίλνληαο έηζη ζηνπο ρξήζηεο πξφζβαζε ζηελ ΔΜ. 

3.4.5 Υπεξεζία αθξόαζεο 

Σν PLC παξαθνινπζεί ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ slices, θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θάζε θφκβνο ηξέρεη κηα ππεξεζία αθξόαζεο (auditing service-AS). Ζ 

ππεξεζία αθξφαζεο θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παθέηα πνπ κεηαδίδνληαη 

απφ ηνλ θφκβν θαη είλαη ππέζπλε γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο κε ην 

slice πνπ ηε δεκηνπξγεί. Με ιίγα ιφγηα, ν θάηνρνο ηνπ θφκβνπ εκπηζηεχεηαη ζην PLC 

λα εμαζθαιίζεη φηη κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην slice 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ αληίζηνηρε ΔΜ, λα αθξναζηεί ηελ δηθηπαθή θίλεζε 

θάζε ΔΜ, λα αληηζηνηρίζεη κηα ΔΜ ζε έλα κνλαδηθφ φλνκα slice θαη λα αληηζηνηρίζεη 

ην φλνκα slice ζε έλα ζχλνιν ππεχζπλσλ ρξεζηψλ. 

Ζ ππεξεζία αθξφαζεο παξέρεη έλα δεκφζην, web-based interface ζε θάζε θφκβν, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ νπνηνζδήπνηε έρεη ιάβεη αλεπηζχκεηε δηθηπαθή θίλεζε απφ ηνλ θφκβν 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ππεχζπλνπο ρξήζηεο. Σν Planetlab εμάγεη έλα SQL-based 

interface κέζσ ηεο πχιεο 80 θαη αξρεηνζεηεί ηηο πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαο πεξηνδηθά 

έλαλ πίλαθα MySQL απφ θάζε θφκβν. Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη νπδέηεξε αλαθνξηθά κε 

ηνλ ηξφπν θιήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο.  

3.4.6 Αξρή slices 

To PLC, δξψληαο σο αξρή slices (slice authority-SA), δηαηεξεί ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαηά κήθνο ηνπ ζπζηήκαηνο slices γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλν.  Με ηνλ 

φξν αξρή slices ελλνείηαη ε αξρή αιιά θαη ν server πνπ ηελ πινπνηεί.  Σν PLC 

δηαηεξεί κηα βάζε δεδνκέλσλ φπνπ θαηαγξάθεη δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε ελφο slice, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θάζε αξρή πνπ έρεη πξφζβαζε 

ζην slice.  

Ζ αξρή slices παξέρεη έλα interface κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο θαηαρσξνχλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εαπηνχο ηνπο, δεκηνπξγνχλ slices, αηληζηνηρνχλ ηνπο 

ρξήζηεο κε ηα slices θαη αηηνχληαη ηελ ππνζηαζηνπνίεζε ελφο slice πάλσ ζε θάπνηνπο 

θφκβνπο.  

 

3.4.7 Αξρή δηαρείξηζεο 

Σν PLC σο αξρή δηαρείξηζεο (management authority-ΜΑ), δηαηεξεί έλαλ server πνπ 

εγθαζηζηά θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζκηθφ (πρ VMM, NM, SCS) πνπ ηξέρεη ζηνπο 

θφκβνπο πνπ δηαρεηξίδεηαη. Διέγρεη επίζεο κέζσ παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηνπο 

θφκβνπο γηα ζσζηή ζπκπεξηθνξά, θαη ιακβάλεη ηελ αξκφδνπζα δξάζε αλ ζπκβνχλ 

ιάζε ή απνηπρίεο. Με ηνλ φξν «αξρή δηαρείξηζεο» ραξαθηεξίδεηαη ηφζν ε αξρή φζν 

θαη ν αληίζηνηρνο server. Κάζε MA δηαηεξεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε θαηαρσξεκέλνπο 

θφκβνπο. Κάζε θφκβνο ζπλδέεηαη κε έλαλ νξγαληζκφ (ηδηνθηήηε) θαη ηνπνζεηείηαη ζε 

κηα ηνπνζεζία πνπ αλήθεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. 

Ζ αξρή δηαρείξηζεο ππνζηεξίδεη δχν interfaces. Σν πξψην –ην νπνίν είλαη ην δεκόζην 

interface (public interface)- ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαηφρνπο θφκβσλ γηα λα 

θαηαρσξήζνπλ ηνπο θφκβνπο ηνπο ζην PLC. Έλαο νξγαληζκφο εηζάγεηαη ζε κηα 

ζπκθσλία κε ην Planetlab κέζσ δηαδηθαζίαο εθηφο ζχλδεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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νπνίαο ην Planetlab εμαθξηβψλεη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ αξρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

νξγαληζκφ: ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη ηερληθέο επαθέο. Έπεηηα επηηξέπεηαη ζηηο αξρέο 

απηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν interface γηα λα απνζεθεχζνπλ ηα 

δεκφζηα θιεηδηά ηνπο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο αξρήο δηαρείξηζεο, θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηνπο θφκβνπο ηνπο. 

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δεχηεξν interface ηεο MA (Boot manager interface) γηα 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην PLC θαηά ηελ εθθίλεζε. πγθεθξηκέλα, ην αξρείν εθθίλεζεο 

(bootfile) πνπ δηαζέηεη θάζε θφκβνο πεξηέρεη έλα minimal Linux system πνπ εθθηλεί ην 

πιηθφ ηνπ θφκβνπ, δηαβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο δηθηχνπ ηνπ θφκβνπ 

απφ ην plnode.txt θαη επηθνηλσλεί κε ην PLC. Ζ αξρή δηαρείξηζεο επηζηξέθεη έλα 

εθηειέζηκν πξφγξακκα, ην boot manager, ην νπνίν επηθαιείηαη ακέζσο ν θφκβνο. Σν 

boot manager δηαβάδεη ην nodekey  απφ ην plnode.txt, θαη ρξεζηκνπνηεί HMAC (Hash-

based Message Authentication Code) γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ γλεζηφηεηα ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ζηελ αξρή δηαρείξηζεο κε απηφ ην θιεηδί. Κάζε θιήζε ζηελ αξρή 

δηαρείξηζεο πηζηνπνηείηαη αλεμάξηεηα κέζσ HMAC. Κάζε θφκβνο ελεκεξψλεηαη γηα 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ (install,boot,debug) απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη δξά 

αλάινγα. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Planetlab παξέρεη ζηνπο θαηφρνπο ηε κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θφκβσλ ηνπο κέζσ ηνπ owner script πνπ ηξέρεη ζηελ εηδηθά αθηεξσκέλε εηθνληθή 

κεραλή ζε θάζε θφκβν θαη θαιεί ηνλ node manager. 

Σν resource specification (RSpec) είλαη έλα απζαίξεην αληηθείκελν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην Planetlab. Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφ αληηθείκελν πνπ δηαηεξεί ν 

δηαρεηξηζηήο θφκβνπ θαη ε ππεξεζία δεκηνπξγίαο slices (αληηπξνζσπεχνληαο  θαη ηηο 

εηθνληθέο κεραλέο θαη ηηο πιεηάδεο πφξσλ), θαη ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηνπ αξρείνπ 

πνπ δηαηεξεί γηα θάζε slice ε αξρή slices (αληηπξνζσπεχνληαο ηηο ηδηφηεηεο ελφο slice 

κε εχξνο ζε φιν ην Planetlab). 

3.4.8 Αξρηηεθηνληθή Αζθάιεηαο (Security Architecture) 

 Ζ αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

θφκβνη εθθηλνχληαη κε αζθάιεηα, νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ θαη πξνζβαίλνπλ ζηα slices, 

θαη νη ππεξεζίεο πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο  κεηαμχ ηνπο θαη κε ην PLC. 

 

3.4.8.1 Υπνδνκή ζηαηηθνύ θιεηδηνύ (Static Key Infrastructure) 

 Έλαο κηθξφο αξηζκφο δεπγαξηψλ δεκνζίσλ θιεηδηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα θαηαλεκεζνχλ αλάκεζα ζε δηάθνξα ζπζηαηηθά ππνδνκήο γηα λα 

εγθαζηδξπζεί ην βαζηθφ πιαίζην εμαθξίβσζεο γλεζηφηεηαο (authentication 

framework). Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη δχν απαηηήζεηο: 

 Πξέπεη λα είλαη γλσζηφ έλα ζχλνιν δεκνζίσλ θιεηδηψλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

σο root keys, θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πηζηνπνηήζεη 

πηζηνπνηεηηθά πςεινχ επηπέδνπ. Απηφ ην ζχλνιν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

γλσζηά εκπνξηθά θιεηδηά ή θιεηδηά αθηεξσκέλα ζην Planetlab (ην παγθφζκην ή 

ηηο ηδησηηθέο εθδνρέο ηνπ). 

 Κάζε αξρή - δηαρείξηζεο ή slices -πνπ παξέρεη θάπνην interface γηα πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο, πξέπεη λα έρεη έλα δεπγάξη δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θαη 
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έλα πηζηνπνηεηηθφ ππνγεγξακκέλν απφ κία απφ ηηο αξρέο πηζηνπνίεζεο, πνπ λα 

κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ε γλεζηφηεηά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην αληίζηνηρν 

γλσζηφ θιεηδί. 

3.4.8.2 Πηζηνπνηεηηθά (Certificates) 

 Σν certificate format είλαη έλα απιφ αξρείν XML φπσο νξίδεηαη απφ ην XML-SEC 

standard. Σν αξρείν πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: 

Σν subject αλαγλσξίδεη ην certificate subject θαη πεξηιακβάλεη κηα PEM (Privacy –

enhanced mail) αληηπξνζψπηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ ππνδεηθλχεη ζηνλ παξαιήπηε φηη ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ εμαθξηβψζεθε απφ ην certificate issuer 

ρξεζηκνπνηψληαο out-of-band κεζφδνπο. 

Σν issuer είλαη δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ , είηε έλαο identifier ελφο γλσζηνχ δεκνζίνπ θιεηδηνχ-πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη ην ελ ιφγν πηζηνπνηεηηθφ είλαη top-level- είηε έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

πεξηιακβάλεη ην δεκφζην θιεηδί γηα ηελ αξρή πνπ ππέγξαςε ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Σν signature είλαη έλα ζηνηρείν ζε XML-SEC format πνπ πξνζδηνξίδεη έλαλ αξηζκφ 

παξακέηξσλ ππνγξαθψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ππνγξαθήο θξππηνγξάθεζεο γηα 

ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ.  Μηα αξρή ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο ζην authenticator 

element-είηε έλα δεκφζην θιεηδί πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα embedded cert ή έλα 

γλσζηφ θιεηδί-γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ππνγξαθήο. 

3.4.8.3 Δθθίλεζε ελόο θόκβνπ 

 Κάζε δηαρεηξηζηηθή αξρή «ηξέρεη» έλαλ boot server κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχλ νη 

θφκβνη ησλ πειαηψλ φπνηε θάλνπλ επαλεθθίλεζε. Κάζε θφκβνο εθθηλείηαη απφ έλα 

ακεηάβιεην αξρείν ζπζηήκαηνο (πρ έλα CD-ROM) πνπ «θνξηψλεη» έλα boot manager 

ζηνλ θφκβν. O boot manager, κε ηε ζεηξά ηνπ, επηθνηλσλεί κε ηνλ boot server ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο γηα λα ιάβεη φιν ηνλ απαξαίηεην θψδηθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

παξακεηξνπνίεζεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα «θνξηψζεη» ν θφκβνο πιήξσο. Σν 

ακεηάβιεην αξρείν ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη επηπιένλ έλα ζχλνιν πηζηνπνηεηηθψλ 

ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην γλσζηφ root public keys. Απηφ ην ζχλνιν 

πηζηνπνηεηηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ boot manager γηα λα πηζηνπνηήζεη ηνλ boot 

server. Ο bootstraping θψδηθαο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ 

ειεχζεξα γηα ην boot νπνηνπδήπνηε θφκβνπ, θαζψο νη πιεξνθνξίεο είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο σο πξνο ηελ αξρή θαη φρη σο πξνο ηνλ θφκβν. 

Όηαλ ν θφκβνο θαηαρσξείηαη ζηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή, έλα κπζηηθφ θιεηδί 

δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ θφκβν, απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο, θαη έπεηηα 

εμάγεηαη ζηνλ θφκβν σο κέξνο ηνπ αξρείνπ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ θφκβνπ. Σν θιεηδί 

ηνπ θφκβνπ κπνξεί ζπλεθδνρηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κνηξαδφκελν κπζηηθφ απφ ηνλ 

boot manager γηα λα πηζηνπνηήζεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ θφκβνπ ζηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή. 

Ο θάηνρνο ηνπ θφκβνπ πξέπεη λα αληηγξάςεη ην αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ζε κηα 

ζπζθεπή πξνζηαηεπκέλεο εγγξαθήο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

Όηαλ έλαο θφκβνο εθθηλείηαη, ν boot manager επηθνηλσλεί κε αζθάιεηα κε ηελ 

δηαρεηξηζηηθή αξρή (κε ρξήζε SSL)  γηα λα ιάβεη φινλ ηνλ απαξαίηεην θψδηθα θαη ηηο 

ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο. Ο θφκβνο ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν απφ 
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πηζηνπνηεηηθά ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ 

boot server ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηεί ην κπζηηθφ θιεηδί ηνπ 

θφκβνπ γηα λα απνδείμεη ηελ γλεζηφηεηά ηνπ ζην boot server κέζσ ηνπ HMAC. Ο 

θφκβνο ηφηε ξσηά ηνλ boot server γηα λα θαζνξίζεη αλ πξέπεη λα εθθηλήζεη ζηελ 

θαλνληθή κνξθή εθηέιεζεο ή ζε κηα πεξηνξηζκέλε “debug” κνξθή φπνπ έρνπλ 

πξφζβαζε κφλν νη δηαρεηξηζηέο. 

3.4.8.4 Γεκηνπξγία ελόο slice 

 Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο slice εκπιέθεη ηνλ θάηνρν ηνπ θφκβνπ, ηελ ππεξεζία 

δεκηνπξγίαο slices θαη ηελ αξρή slices θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 Ο θάηνρνο ηνπ θφκβνπ απνθηά έλα SSL πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ PLC αξρή slices 

θαη/ή νπνηαδήπνηε άιιε έκπηζηε αξρή slices κέζσ κηαο εθηφο ζχλδεζεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα θάζε αξρή slices, ν θάηνρνο δεκηνπξγεί έλα αξρείν 

παξακεηξνπνίεζεο πνπ ππνδεηθλχεη έλαλ server γηα ηελ αξρή slices θαη 

πεξηιακβάλεη έλα SSL πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αξρή. Σν owner 

script πνπ ηξέρεη απφ ηνλ node manager φπνηε εθθηλείηαη ν θφκβνο 

ρξεζηκνπνηεί απηά ηα αξρεία παξακεηξνπνίεζεο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ 

αξηζκφ απφ slice pool RSpecs θαη επίζεο λα αλαγλσξίδεη ηελ ππεξεζία 

δεκηνπξγίαο slices ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ε δεκηνπξγία slices. Μφλν κηα 

ζπγθεθξηκέλε ΔΜ πνπ αλήθεη ζηνλ θάηνρν επηηξέπεηαη λα εθθηλήζεη κηα 

ππεξεζία δεκηνπξγίαο slices κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 Μφιηο μεθηλήζεη, ε ππεξεζία δεκηνπξγίαο slice, πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ 

πιεηάδσλ slices πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ θφκβνπ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία. Δπηπιένλ, δεκηνπξγεί έλα δεπγάξη δεκνζίνπ-

ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θαη ν node manager ππνγξάθεη έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

ζπλδέεη ην δεκφζην θιεηδί κε ηελ ππεξεζία slices. Γηα θάζε ζχλνιν, ε 

ππεξεζία δεκηνπξγίαο slices ρξεζηκνπνηεί ην ζρεηηθφ SSL πηζηνπνηεηηθφ γηα 

λα εμαθξηβψζεη ηελ γλεζηφηεηα ηεο αληίζηνηρεο  αξρήο slices, απνδεηθλχεη ηελ 

δηθή ηνπ γλεζηφηεηα ζηελ αξρή slices ρξεζηκνπνηψληαο έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

έρεη ιάβεη απφ ηνλ node manager, ρξεζηκνπνηεί ην API ηεο αξρήο slices γηα λα 

επηβεβαηψζεη ην ζχλνιν ησλ slices πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θφκβν, θαη ηειηθά δεκηνπξγεί κηα εηθνληθή κεραλή γηα θάζε slice πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ελ ιφγσ θφκβν. 

 Μηα αξρή slices κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη  ην ηδησηηθφ θιεηδί, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην δεκφζην θιεηδί, ζην SSL πηζηνπνηεηηθφ ηνπ γηα λα ππνγξάθεη 

tickets. Απηά παξέρνπλ ζηνλ θνκηζηή ην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν slice (θαη ην δηθαίσκα λα παξαρσξήζεη πφξνπο ζε έλα slice). 

Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα ηέηνην ππνγεγξακκέλν ticket ζηελ 

ππεξεζία δεκηνπξγίαο slices πνπ ηξέρεη ζηνλ θφκβν, θαη ρξεζηκνπνηεί ην 

δεκφζην θιεηδί πνπ πεξηέρεηαη ζην SSL πηζηνπνηεηηθφ  γηα λα γλεζηνπνηήζεη ην 

ticket. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα απνθεχγνπλ λα πεξηκέλνπλ πεξηνδηθέο 

ελεκεξψζεηο απφ ηελ ππεξεζία δεκηνπξγίαο slices θαη λα δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη 

ηα slices κέζα ζηα φξηα πνπ νξίδεη ε αξρή slices ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε 

πφξσλ. 
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3.4.8.5 Δλεξγνπνίεζε ελόο ρξήζηε 

 Σν PLC εμνπζηνδνηεί κηα ηνπνζεζία, θαη ην PI ηεο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο εθηφο 

ζχλδεζεο. Έπεηηα δεκηνπξγείηαη έλαο ινγαξηαζκνο PLC γηα ην PI, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

slice PLC θαη ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο. Σν PI ρξεζηκνπνηεί κηα αζθαιή ζχλδεζε κε ην 

PLC γηα λα «αλεβάδεη» έλα δεκφζην ssh θιεηδί, ην νπνίν κεηά εγθαζίζηαηαη ζηηο 

εηθνληθέο κεραλέο ηνπ θαηφρνπ ζηνπο θφκβνπο ηεο ηνπνζεζίαο. 

Οη ρξήζηεο ζηελ ηνπνζεζία δεκηνπξγνχλ έλα ινγαξηαζκφ PLC ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία, αιιά εγθξίλεηαη απφ ην PI ηεο ηνπνζεζίαο. Έπεηηα νη ρξήζηεο 

«θνξηψλνπλ» ηα δεκφζηα ssh θιεηδηά ηνπο. Όηαλ ζρεηίδεηαη έλαο ρξήζηεο κε έλα slice, 

ην ssh θιεηδί ηνπ ρξήζηε εγθαζίζηαηαη ζηελ ΔΜ ζε θάζε θφκβν ηνπ slice. Οη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ ΔΜ ηνπο κέζσ ssh. 

Interfaces: ηελ παξάγξαθν απηή απαξηζκνχληαη ηα interfaces πνπ είλαη νξαηά απέμσ, 

ηα data formats (interface specifications) θαη ηα εζσηεξηθά (ηδησηηθά) interfaces πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Plantelab: 

 Node manager: Παξέρεη έλα interface πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

ππνδνκήο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ θαη ησλ 

πιεηάδσλ πφξσλ. 

 Υπεξεζία δεκηνπξγίαο slice: Παξέρεη έλα πξνζβάζηκν απφ απφζηαζε interface 

πνπ θαιείηαη απφ ηηο αξρέο slices θαη ηνπο ρξήζηεο γηα ηε δεκηνπξγία slices. 

 Αξρή Slice: Παξέρεη έλα interface πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

αλαδήηεζεο γηα λα θαηαρσξήζνπλ ηνπο ρξήζηεο, απφ ηνπο ρξήζηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ slices θαη απφ ηηο αξρέο δηαρείξηζεο ( ή ηξίηνπο) γηα λα κάζνπλ 

γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα slice. 

 Αξρή δηαρείξηζεο: Παξέρεη δχν interfaces: 

 Έλα δεκφζην interface πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

αλαδήηεζεο γηα λα θαηαρσξνχλ ηνπο θφκβνπο ηνπο κε κηα αξρή 

δηαρείξηζεο θαη επίζεο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο αξρέο slices γηα λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ θφκβσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε αξρή. 

 Έλα ηδησηηθφ interface πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θφκβνπο γηα λα 

«θαηεβάζνπλ» θαη λα εγθαηαζηήζνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπ Planetlab θαη ηα 

αξρεία παξακεηξνπνίεζεο ηνπ θφκβνπ. 

 PlanetFlow Archiving Service: Παξέρεη έλα interface αλά θφκβν θαη έλα 

archive-wide interface ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ νη ρξήζηεο γηα λα 

κάζνπλ πνην slice είλαη ππεχζπλν γηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε παθέησλ θαη έλα 

interface κέζσ ηνπ νπνίνπ έλαο θφκβνο θνξηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θίλεζήο 

ηνπ ζε έλα αξρείν. 
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4. VINI- Virtual Internet Infrastructure 

Σν VINI
17

 είλαη κηα ππνδνκή εηθνληθνχ δηθηχνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο 

δηθηχσλ λα εθηηκνχλ ηα πξσηφθνιια θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κηα επξεία πεξηνρή θαη 

ππν πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε πξαγκαηηθφ ινγηζκηθφ δξνκνιφγεζεο, θνξηίν θίλεζεο 

θαη ηπραία ζπκβάληα δηθηχνπ. Γηα λα παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο επειημία ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ πεηξακάησλ ηνπο, ην VINI ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε δηαθνξεηηθψλ 

πεηξακάησλ κε  απζαίξεηεο δηθηπαθέο ηνπνινγίεο πάλσ απφ κηα κνηξαδφκελε θπζηθή 

ππνδνκή. 

Σν VINI έρεη δεκηνπξγήζεη: 

 Έλα testbed πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην δεκφζην PlanetLab. To VINI είλαη 

κηα έθδνζε (instance) ελφο «ηδησηηθνχ δηθηχνπ PlanetLab» πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

MyPLC γηα λα ρεηξηζηεί ηνπο θφκβνπο. Οη θφκβνη VINI παξέρνπλ πεξηζζφηεξν 

εχξνο δψλεο (1Gbps) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο ηνπ 

PlanetLab. 

 Έλα ζχλνιν επεθηάζεσλ ηνπ ππξήλα θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ PlaneLab πνπ 

νλνκάδεηαη Trellis. Σν Trellis ελζσκαηψλεη ηνπνινγίεο θαη slices εηθνληθψλ 

δηθηχσλ. Σν ηξέρνλ Trellis «ηξέρεη» ζηελ ππνδνκή VINI πνπ αλαθέξζεθε πην 

πάλσ θαη φρη ζην PlanetLab. 

 Έλα εξγαιείν (toolkit), πνπ ιέγεηαη PL-VINI, θαη  ρξεζηκνπνηεί ηα Click, 

User-Mode Linux, XORP, θαη Quagga γηα λα ρηίζεη  routing overlays εληφο 

slices ζην δεκφζην PlanetLab.  

Σν VINI testbed απνηειείηαη απφ 42 θφκβνπο ζε 27 ηνπνζεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

National LambdaRail, ην Internet2, θαη ην CESNET. ηνπο θφκβνπο «ηξέρεη» ην 

ινγηζκηθφ Trellis. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ VINI θαιχπηεη ηηο εμήο πηπρέο: 

 «Τρέτει» πραγμαηικό λογιζμικό δρομολόγηζης: Οη εξεπλεηέο, δειαδή, κπνξνχλ 

λα «ηξέρνπλ» ζπκβαηηθφ ινγηζκηθφ δξνκνιφγεζεο ζηα πεηξάκαηά ηνπο, γηα λα 

εθηηκήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επεθηάζεσλ ησλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ λέσλ 

ππεξεζηψλ πάλσ ζηηο ζπληζηψζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ. 

 Εκθέηει ρεαλιζηικές ζσνθήκες δικηύοσ: Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπάδνπλ πεηξάκαηα ζε ξεαιηζηηθέο ηνπνινγίεο θαη παξακεηξνπνηήζεηο 

δξνκνιφγεζεο (routing configurations). Σα πεηξάκαηα κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κπξνζηά ζε εμσγελή γεγνλφηα, φπσο 

κελχκαηα πξσηνθφιισλ δξνκνιφγεζεο απφ ην «πξαγκαηηθφ» Γηαδίθηπν. 

 Ελέγτει ζσμβάνηα ζηο δίκησο: Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ δηθηπαθά 

γεγνλφηα, φπσο απνηπρίεο δεχμεο θαη flash crowd, πνπ δελ ζπκβαίλνπλ ζπρλά 

ζηελ πξάμε, γηα λα θάλνπλ εθηθηά ειεγρφκελα πεηξάκαηα θαη ιεπηνκεξείο 

κεηξήζεηο ησλ ζπκβάλησλ απηψλ. 

 Έτει πραγμαηική κίνηζη: Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα εθηηκνχλ ηα πξσηφθνιιά 

ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο θίλεζεο κεηαμχ ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηεξκαηηθψλ hosts, ψζηε λα θάλνπλ δπλαηέο ηηο κεηξήζεηο 

απφδνζεο ηειηθνχ ζεκείνπ πξνο ηειηθνχ ζεκείνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλάδξαζεο ζηα ηειηθά ζπζηήκαηα. 
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Ζ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζπλδπαζκφ ηφζν εξγαιείσλ 

γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ δηθηχσλ, φπσο είλαη ηα X-bone θαη Violin, φζν θαη 

ππνδνκήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο φπσο είλαη ην PlanetLab. 

 

4.1 PL-VINI 

Σν PL-VINI
18

 είλαη έλα αξρηθφ πξφηππν ηνπ VINI «ρηηζκέλν» πάλσ ζηνπο θφκβνπο 

ηνπ PlanetLab ζην Abilene backbone. Ζ εθαξκνγή απηή ηνπ VINI επεθηείλεη ην 

PlanetLab κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ βειηηψλνπλ ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα ππνζηεξίδεη 

δηθηπαθά πεηξάκαηα. Παξεθθιίλεη κεξηθψο απφ ηελ απζεληηθή ηδέα ηνπ PlanetLab, ε 

νπνία είλαη ε επξεία αλάπηπμε ησλ θαηαλεκεκέλσλ overlays ζπζηεκάησλ, πνπ φπσο 

ηα δίθηπα κπνξεί λα δξνκνινγνχλ παθέηα αιιά επηθνηλσλνχλ κέζσ sockets. Σν PL-

VINI, σζηφζν δηαηεξεί ην φξακα ηνπ Planetlab θαζηζηψληαο δπλαηφ λα δνθηκάδνληαη 

ζε έλα overlay θαηλνηνκηθά δηθηπαθά πξσηφθνιια θαη ππεξεζίεο, φπσο είλαη ε 

δηθηπαθή αξρηηεθηνληθή IIAS. 

4.1.1 Planetlab: Slices θαη Απνκόλσζε Πόξσλ 

Σν PlanetLab ελδείθλπηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ VINI, ράξε ζηελ κεγάιε 

θπζηθή ππνδνκή ηνπ θαη ηελ εηθνληθνπνίεζε πνπ ήδε παξέρεη θαη είλαη θαζνξηζηηθή 

απαίηεζε θαη ηνπ VINI. Σν PlanetLab απνκνλψλεη ηα πεηξάκαηα ζε εηθνληθνχο servers 

(Vservers). Κάζε VServer είλαη έλα ειαθξχ «slice» ηνπ θφκβνπ κε ην δηθφ ηνπ 

namespace. Ζ απνκφλσζε πνπ πξνζθέξεη ην PlanetLab επηηξέπεη ζε πνιιαπιά 

πεηξάκαηα PL-VINI λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ζε δηαθνξεηηθά slices ηνπ 

ίδηνπ θφκβνπ. Σν VINI επίζεο εθκεηαιιεχεηαη ηελ ππνδνκή δηαρείξηζεο ησλ slices ηνπ 

PlanetLab. 

Οη εηθνληθνί Servers επηηξέπνπλ ζηελφ έιεγρν ησλ πφξσλ, φπσο ηελ ΚΜΔ θαη ην εχξνο 

δψλεο ηνπ δηθηχνπ, ζε θάζε slice (αληί ζε θάζε δηεξγαζία ή θάζε ρξήζηε).  Ο 

πξνγξακκαηηζηήο ηεο ΚΜΔ ηνπ PlanetLab παξαρσξεί ζε θάζε slice έλα «δίθαην 

κεξίδην» ηεο δηαζέζηκεο ΚΜΔ ηνπ θφκβνπ, θαη ππνζηεξίδεη ηελ πξνζσξηλή αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ (κέζσ Sirius). Με παξφκνην ηξφπν, ην Linux hierarchical token bucket 

(HTB) scheduler  παξέρεη δίθαην κνίξαζκα θαη εγγπήζεηο γηα ειάρηζην ξπζκφ ηνπ 

εχξνπο δψλεο ηεο εμεξρφκελεο θίλεζεο. Ζ δηθηπαθή απνκφλσζε ζην PlanetLab 

παξέρεηαη απφ έλα module, ην VNET, πνπ παξαθνινπζεί θαη πνιππιέθεη ηελ 

εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε θίλεζε. Σν VNET παξέρεη ζε θάζε slice ηελ 

ςεπδαίζζεζε πξφζβαζεο ζην θαηψηεξν επίπεδν ηεο ππνθείκελεο δηθηπαθήο ζπζθεπήο. 

Κάζε slice έρεη πξφζβαζε κφλν ζηε δηθή ηνπ θίλεζε θαη κπνξεί λα δεζκεχζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πχιεο. 

4.1.2 Βειηησκέλε Απνκόλσζε ηεο ΚΜΔ 

Σν PlanetLab παξέρεη δίθαην κνίξαζκα ηεο ΚΜΔ ζε θάζε slice, σζηφζν δηαθπκάλζεηο 

ζηηο απαηηήζεηο ζε ΚΜΔ απφ άιια slices κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα. Αλ 

έλαο θφκβνο θηινμελεί κεγάιν αξηζκφ slices, ηφηε κπνξεί θάπνηα δηεξγαζία 

δξνκνιφγεζεο πνπ «ηξέρεη» ζε έλα slice λα κελ έρεη αξθεηνχο πφξνπο γηα λα 

ζπλερίζεη λα ζηέιλεη κελχκαηα θαη λα απνθξίλεηαη ζε γεγνλφηα, θαη φκνηα είλαη 

πηζαλφ κηα δηεξγαζία πξνψζεζεο λα κελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ επηζπκεηή 

ξπζκναπφδνζε. Δπηπιένλ, ν αληαγσληζκφο γηα ΚΜΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε jitter ζηνλ 
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πξνγξακκαηηζκφ κηαο δηεξγαζίαο πξνψζεζεο, πνπ ζεκαίλεη επηπιένλ ιαλζάλνληα 

ρξφλν γηα έλα overlay δίθηπν. 

Σν PL-VINI εθκεηαιιεχεηαη δχν CPU scheduling knobs ηνπ PlanetLab: ην CPU 

reservations θαη ην Linux real-time priorities. Μηα θξάηεζε (reservation) KME παξέρεη 

ζην slice, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ είλαη ελεξγφ, ηνπιάρηζηνλ ην κέγεζνο ηεο KME γηα 

ηελ νπνία έρεη αηηεζεί, δειαδή αλ δελ ππάξρεη άιιε δήηεζε κπνξεί λα ιάβεη θαη 

παξαπάλσ πφξνπο. Ζ ψζεζε κηαο δηεξγαζίαο κε πξνηεξαηφηεηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

ζην Linux «θφβεη» ην ρξφλν κεηαμχ ηεο ζηηγκήο πνπ κηα δηεξγαζία «μππλά», δειαδή 

ιάβεη θάπνην παθέην, θαη φηαλ «ηξέρεη». Μηα δηεξγαζία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ 

μεθηλά λα «ηξέρεη» εηζέξρεηαη ζηελ αξρή ηεο νπξάο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηξέρνπλ θαη 

παξαθάκπηεη απηέο κε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

4.1.3 Σπζθεπέο Δηθνληθώλ Γηθηύσλ 

Έλα πείξακα πνπ ηξέρεη ζε έλα slice ζην user space ρξεηάδεηαη λα έρεη ηελ 

ςεπδαίζζεζε φηη θάζε εηθνληθφο θφκβνο έρεη πξφζβαζε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

δηθηπαθέο ζπζθεπέο. Σν PL-VINI εθκεηαιιεχεηαη ην User-Mode Linux (UML), έλα 

full-featured Linux ππξήλα πνπ «ηξέρεη» ζαλ user-space δηεξγαζία, γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Γηα θάζε user-space θαλάιη ζηελ overlay ηνπνινγία, ην PL-VINI δεκηνπξγεί έλα 

δεπγάξη interfaces ζε θνηλφ subnet ζηηο UML ππνζηαζηνπνηήζεηο ησλ ηεξκαηηθψλ 

ζεκείσλ ηνπ. Σν ινγηζκηθφ δξνκνιφγεζεο πνπ «ηξέρεη» ζην UML γλσξίδεη, κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ηελ δνκή ηνπ overlay δηθηχνπ. Σφηε ην PL-VINI αληηζηνηρίδεη ηα παθέηα 

πνπ ζηέιλνληαη ζηα interfaces απηά κε ηα θαηάιιεια θαλάιηα ζην επίπεδν θάησ απφ 

ην UML.  

Σν PL-VINI ρξεζηκνπνηεί επίζεο κηα αιιαγκέλε έθδνζε ηνπ TUN/TAP driver ηνπ 

Linux γηα λα επηηξέςεη ζηηο εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζηα slices ησλ δηθηπαθψλ 

πεηξακάησλ λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ παθέηα ζην overlay. Μηα δηεξγαζία πνπ 

«ηξέρεη» ζην user space κπνξεί λα 

δηαβάδεη απφ ην /dev/net/tux γηα λα 

ιάβεη παθέηα πνπ δξνκνινγνχληαη 

απφ ηνλ ππξήλα ζηελ TUN/TAP 

ζπζθεπή. Όκνηα παθέηα πνπ 

γξάθνληαη ζην /dev/net/tunX 

εηζάγνληαη πίζσ ζηελ ζηνίβα 

δηθηχνπ ηνπ ππξήλα θαη πθίζηαληαη 

δηεξγαζία ζαλ λα είραλ θηάζεη απφ 

κηα ζπζθεπή δηθηχνπ. Οη κεηαηξνπέο 

ζην driver πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

δηαηεξεί ηελ απνκφλσζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ slices ζην PlanetLab 

είλαη νη εμήο: θάζε slice βιέπεη έλα 

κνλαδηθφ TUN/TAP interface κε ηελ 

ίδηα IP δηεχζπλζε, αιιά νη αιιαγέο 

επηηξέπνπλ πνιιαπιέο δηεξγαζίεο, 

δηαθνξεηηθψλ slices, λα δηαβάδνπλ 

απφ ην /dev/net/tunX ηαπηφρξνλα, 

θαη ην θαζέλα  βιέπεη κφλν ηα 

παθέηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ην δηθφ 
Δηθφλα 4.1.4-Ζ αξρηηεθηνληθή IIAS 
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ηνπ slice. 

Γηα ην  PL-VINI, δεκηνπξγείηαη κηα εηθνληθή Ethernet ζπζθεπή πνπ ιέγεηαη tap0 ζε 

θάζε θφκβν ηνπ PlanetLab.  ε θάζε tap0 ζπζθεπή δίδεηαη κηα κνλαδηθή IP δηεχζπλζε 

επηιεγκέλε απφ ην 10.0.0.0/8 ηδησηηθφ δηάζηεκα δηεπζχλζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

ππξήλαο θαζελφο θφκβνπ ηνπ PlanetLab  δξνκνινγεί ηα παθέηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζην 

10.0.0.0/8 ζην tap0 θαη πξνο ην overlay δίθηπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ slice. 

4.1.4 IAAS: Internet in Slice Architecture 

Σν IAAS είλαη έλα παξάδεηγκα δηθηπαθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

PL-VINI θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα λα δηεμάγνπλ 

ειεγρφκελα πεηξάκαηα πνπ εθηηκνχλ ηα ππάξρνληα πξσηφθνιια IP δξνκνιφγεζεο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο πξνψζεζεο ππφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Δλαιιαθηηθά, νη εξεπλεηέο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην IIAS σο εθαξκνγή-αλαθνξά, ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ γηα λα εθηηκνχλ ηηο επεθηάζεηο ησλ ζεκεξηλψλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ 

κεραληζκψλ. Σν ΗΗΑS απνηειείηαη απφ πέληε ζπληζηψληα κέξε: 

 κηα κεραλή πξνψζεζεο γηα ηα παθέηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην overlay (έλαλ 

overlay δξνκνινγεηή) 

 κηα έμππλε κέζνδν παξακεηξνπνίεζεο ησλ πηλάθσλ πξνψζεζεο ηεο κεραλήο 

(έλα control plane) 

 έλα κεραληζκφ γηα ηνπο πειάηεο γηα λα ππάγνληαη ζην νverlay θαη λα 

εθηξέπνπλ ηα παθέηα ηνπο ζε απηφ, έηζη ψζηε ην overlay λα κπνξεί λα θέξεη 

πξαγκαηηθή θίλεζε (έλα overlay ingress) 

 έλα κέζν αληαιιαγήο παθέησλ κε servers πνπ αγλννχλ γηα ην overlay, θαζψο 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη έμσ απφ απηφ (έλα overlay egress) 

 κία ζπιινγή θαηαλεκεκέλσλ κεραλψλ πάλσ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην 

overlay, ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ζσζηά θαη λα πξνζειθχεη πξαγκαηηθνχο 

ρξήζηεο. 

Ζ εθαξκνγή IIAS ζπλζέηεη πνιιά ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ δηθηπαθή 

έξεπλα θαη ηηο open source θνηλφηεηεο. Σν IIAS ρξεζηκνπνηεί ηνλ Click modular 

software δξνκνινγεηή σο κεραλή πξνψζεζεο, ην XORP routing protocol suite  σο 

control plane, ην OpenVPN  σο κεραληζκφ ingress θαη εθηειεί ην NAT (εληφο ηνπ 

Click) ζηελ έμνδν (egress).Σν ΗASS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζπζθεπή tap0 ηνπ 

PL-VINI ζαλ κεραληζκφ εηζφδνπ/εμφδνπ (ingress/egress) γηα εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ 

ζε θάπνηνλ θφκβν ηνπ PL-VINI.  

ηελ εηθφλα 4.1.4 θαίλεηαη ν IIAS δξνκνινγεηήο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην PL-VINI. 

Σα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην XORP, θαη ηξέρνπλ 

ακεηάβιεηα ζε κηα UML δηεξγαζία ππξήλα, θαηαζθεπάδνπλ κηα εηθφλα ηεο 

ηνπνινγίαο ηνπ overlay δηθηχνπ πνπ εθηίζεηαη απφ ηα εηθνληθά Ethernet interfaces. 

Έπεηηα, θάζε εθδνρή ηνπ XORP παξακεηξνπνηεί έλα πίλαθα πξνψζεζεο (FIB) πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε κηα Click δηεξγαζία πνπ ηξέρεη έμσ απφ ην UML. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ηα παθέηα πιεξνθνξίαο πνπ πξνσζνχληαη απφ ην overlay δελ εηζάγνληαη ζην UML, 

θαη έηζη βειηηψλεηαη ε απφδνζε αθνχ ηα παθέηα πιεξνθνξίαο ζην ππξήλα ηνπ UML 

ζπλεπάγνληαη επηπξφζζεηε επηβάξπλζε. 
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4.1.5 Click: Εεύμεηο θαη Πξνώζεζε Παθέησλ 

Ο Click modular software δξνκνινγεηήο, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην IIAS σο εηθνληθφ 

data plane, απνηειείηαη απφ πέληε ζπληζηψληα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ 

ςεπδαίζζεζε δεχμεσλ ζεκείνπ πξνο ζεκείνπ ζε άιινπο εηθνληθνχο θφκβνπο θαη ηνπο 

θαζηζηνχλ ηθαλνχο  λα   πξνσζνχλ παθέηα πιεξνθνξίαο: 

 θαλάιηα UDP: Σα θαλάιηα UDP, δειαδή ηα sockets, είλαη νη δεχμεηο ηνπ IIAS 

overlay δηθηχνπ. Κάζε ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ Click παξακεηξνπνηείηαη κε 

θαλάιηα πξνο θαζέλα απφ ηνπο γείηνλέο ηνπ ζην overlay. 

 Local interface: To Click δηαβάδεη θαη γξάθεη Ethernet παθέηα ζην ηνπηθφ tap0 

interface ηνπ PL-VINI. Σα παθέηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηνπηθέο εθαξκνγέο ζηνλ 

πξννξηζκφ 10.0.0.0/8 πξνσζνχληαη απφ ηνλ ππξήλα ζην tap0 θαη ιακβάλνληαη 

απφ ην Click. Παξνκνίσο,ην Click γξάθεη παθέηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ IP 

δηεχζπλζε ηνπ tap0 ζην interface, εηζάγνληαο ηα παθέηα κέζα ζην ππξήλα, ν 

νπνίνο ηα κεηαθέξεη ζηελ θαηάιιειε εθαξκνγή. 

 Πίλαθαο Πξνώζεζεο: Ο πίλαθαο πξνψζεζεο ηνπ Click αληηζηνηρεί ηα 

πξνζέκαηα ησλ IP δηεπζχλζεσλ (εληφο θαη εθηφο ηνπ ηδησηηθνχ δηαζηήκαηνο 

δηεπζχλζεσλ ηνπ IIAS) κε ην επφκελν hop κέζα ζην IIAS. Αξρηθά ν πίλαθαο 

πξνψζεζεο είλαη άδεηνο θαη θαηαιακβάλεηαη απφ ην XORP. Αθνχ ην XORP 

βιέπεη έλα δίθηπν απφ εηθνληθά Ethernet interfaces, ν επφκελνο hop πνπ 

εηζάγεηαη απφ ην XORP είλαη νη IP δηεπζχλζεηο ησλ εηθνληθψλ interfaces ησλ 

γεηηνληθψλ θφκβσλ. 

 UML Switch: Σν Click αληαιιάζζεη Ethernet παθέηα κε ηελ ηνπηθή UML 

εθδνρή κέζσ ελφο εηθνληθνχ switch (uml_switch) πνπ δηαλέκεηαη κε ην UML. 

Ο πίλαθαο πξνψζεζεο ζην IIAS ειέγρεη ηφζν ηελ πξνψζεζε ηεο θίλεζεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο θίλεζεο ειέγρνπ κεηαμχ ησλ IIAS θφκβσλ φζν θαη πσο 

πξνσζείηαη ε θίλεζε ζε πξννξηζκνχο εθηφο (ζην «πξαγκαηηθφ» Γηαδίθηπν). 

Αθφκε, ην ΗΗΑS ζηνλ ηξέρνληα ρξφλν εθηειεί πξνψζεζε IPv4 αιιά κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη θαη λέα πξφηππα πξνψζεζεο πέξαλ ηνπ IP. Γελ ππάξρεη εμάξηεζε απφ 

ην IP θαζψο ην Click αληαιιάζζεη Ethernet frames κε ην UML (κέζσ ηνπ 

εηθνληθνχ switch) θαη ην ηνπηθφ tap0 interface. Γξάθνληαο θαηλνχξγηα ζηνηρεία 

πξνψζεζεο ηνπ πίλαθα ελζειάθσζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θάπνην δηαθνξεηηθφ 

ζρήκα δηεπζπλζηνδφηεηεο ζην IIAS, πρ βαζηζκέλν ζην DHT (Distributed hash 

table). 

4.1.6 XORP: Γξνκνιόγεζε 

Σν IIAS ρξεζηκνπνηεί ην XORP open-source routing protocol suite σο επίπεδν ειέγρνπ 

(control plane). Σν ΥΟRP εθαξκφδεη έλαλ αξηζκφ πξσηνθφιισλ δξνκνιφγεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ BGP, OSPF, RIP, PIM-SM, IGMP θαη MLD. Σν ΥΟRP 

ρεηξίδεηαη δηαδξνκέο ζην επίπεδν δεδνκέλσλ (data plane) κέζσ κηαο Αθαηξεηηθήο 

Μεραλήο Πξνψζεζεο (Forwarding Engine Abstraction-FEA). Οη κεραλέο πξνψζεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πίλαθα δξνκνιφγεζεο ηνπ Linux ππξήλα θαη ην Click modular 

software δξνκνινγεηή. 

Ζ κνλαδηθή δπζθνιία γηα ην XORP λα ηξέρεη ζην PlanetLab είλαη ε έιιεηςε θπζηθψλ 

interfaces ψζηε λα ππάξρεη αληαπφθξηζε γηα θάζε εηθνληθή δεχμε ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε. Σν XORP γεληθά ζεσξεί φηη θάζε δεχμε ζπλδέεηαη κε ην γεηηνληθφ 

δξνκνινγεηή κε έλα θπζηθφ interface. ην επίπεδν δεδνκέλσλ ηνπ Click ηα interfaces 

αληηζηνηρίδνληαη ελλνηνινγηθά κε sockets θαη νη δεχμεηο κε θαλάιηα. Γηα ην ιφγν απηφ, 
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γηα λα παξνπζηαζηεί ην XORP κε έλα πιήζνο θπζηθψλ interfaces «ηξέρεη» ζην UML 

θαη αληηζηνηρίδεη ηα παθέηα απφ ην θάζε UML interface ζην θαηάιιειν θαλάιη UDP 

ηνπ Click. 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ IIAS είλαη φηη δηαρσξίδεη ην επίπεδν ειέγρνπ απφ ην 

επίπεδν δεδνκέλσλ ηνπνζεηψληαο ην πξσηφθνιιν δξνκνιφγεζεο ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ κεραλή πξνψζεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην XORP ζα κπνξνχζε λα «ηξέμεη» ζε δηαθνξεηηθφ slice απφ ην Click ή 

αθφκε θαη ζε δηαθνξεηηθφ θφκβν. 

4.1.7 Open VPN θαη ΝΑΤ: Δμσηεξηθή Σύλδεζε 

Σν IIAS πξννξίδεηαη λα θάλεη δπλαηή ηελ εθηέιεζε ξεαιηζηηθψλ πεηξακάησλ έρνληαο 

πξαγκαηηθή θίλεζε πνπ παξάγεηαη απφ εμσηεξηθά hosts θαη εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ 

ζηνλ ηνπηθφ θφκβν. Σν ΗΗAS ρξεκνπνηεί ην OpenVPN σο κεραληζκφ εηζφδνπ (ingress) 

θαη «ηξέρεη» έλα OpenVPN server ζε έλα ζχλνιν επηιεγκέλσλ θφκβσλ εηζφδνπ. Σα 

hosts ππάγνληαη ζε θαζνξηζκέλε ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ ΗΗΑS ζπλδένληαο έλα πειάηε 

OpenVPN πνπ εθηξέπεη ηελ θίλεζε ζηνλ server. Σν OpenVPN είλαη κηα open-source 

VPN πξφζβαζεο ηερλνινγία πνπ «ηξέρεη» ζε κηα πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ.Γεκηνπξγεί κηα ζπζθεπή TUN/TAP ζηνλ πειάηε γηα λα αλαραηηίδεη ηα 

εμεξρφκελα παθέηα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, φπσο ζπκβαίλεη κε ην PL-VINI θαη 

ην IIAS. 

Σν Click forwarder εθαξκφδεη ην NAPT (Network Address and Port Translation) γηα 

λα επηηξέπεη ζηα hosts λα ζπκκεηέρνπλ ζην IIAS γηα λα αληαιιάζζνπλ παθέηα κε 

εμσηεξηθά hosts πνπ δελ έρνπλ “opted-in” (φπσο έλαο  Web Server). To IIΑS πξνσζεί 

παθέηα πνπ πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθά hosts ζε έλα ζεκείν εμφδνπ, απφ φπνπ 

εμέξρνληαη απφ ην IIAS κέζσ ηνπ NAPT. Απηφ πεξηιακβάλεη επαλεγγξαθή ηεο IP 

δηεχζπλζεο πεγήο ηνπ παθέηνπ ζηελ δεκφζηα IP δηεχζπλζε ηνπ θφκβνπ εμφδνπ, θαη 

επαλεγγξαθή ηεο πχιεο πεγήο ζε κηα ηνπηθή δηαζέζηκε πχιε.  Αθνχ πεξάζεη απφ ην 

ζηνηρείν NAPT ηνπ Click, έλα παθέην απνζηέιιεηαη έμσ θαη πξνσζείηαη ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ κέζσ ηνπ «πξαγκαηηθνχ» Γηαδηθηχνπ. Καζψο ηα παθέηα πνπ θηάλνπλ 

ζην εμσηεξηθφ host θέξνπλ ηελ δηεχζπλζε πεγήο ηνπ θφκβνπ εμφδνπ ηνπ IIAS, ε 

επηζηξεθφκελε θίλεζε ζηέιλεηαη πίζσ ζηνλ θφκβν απηφ, φπνπ εθηξέπνληαη απφ ην 

IIAS θαη πξνσζνχληαη πίζσ ζηνλ πειάηε. 

Σν tap0 interface ηνπ PL-VINI παξέρεη έλαλ άιιν κεραληζκφ εηζφδνπ/εμφδνπ γηα 

άιιεο εθαξγνκέο πνπ ηξέρνπλ ζην ίδην slice ηνπ IIAS.  

 

4.2 Trellis –κία πιαηθόξκα γηα ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ θαη γξήγνξσλ 

εηθνληθώλ δηθηύσλ πάλσ ζε εκπνξηθό πιηθό (Commodity Hardware) 

 

Σν PL-VINI κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ παξάιιειε εθηέιεζε πεηξακάησλ, σζηφζν ε 

πξνψζεζε παθέησλ ζην ρψξν ηνπ ρξήζηε (user space) κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

θιηκάθσζε (scalability). To Trellis έξρεηαη λα πξνζζέζεη ζηηο ξεαιηζηηθέο, 

ειεγρφκελεο πεηξακαηηθέο ξπζκίζεηο έλα testbed πνπ παξέρεη: 
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 Σαρχηεηα: Ζ πιαηθφξκα πξέπεη λα πξνσζεί παθέηα κε κεγάινπο ξπζκνχο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ε πξνψζεζε παθέησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ινγηζκηθνχ, νη 

ξπζκνί πξνψζεζεο πξέπεη λα πιεζηάδνπλ απηνχο ελφο «native» ππξήλα. 

 Δπειημία: Ζ πιαηθφξκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνπο πεηξακαηηζηέο λα 

κεηαβάιινπλ ηα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο, ηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ 

ζπκθφξεζεο, ηνπο πίλαθεο πξνψζεζεο θαη ηνπο αιγνξίζκνπο, θαη αλ είλαη 

δπλαηφ θαη ηε δηάηαμε (format) ησλ ίδησλ ησλ παθέησλ. 

 Απνκφλσζε: Ζ πιαηθφξκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε 

πεηξακάησλ πάλσ ζηελ ίδηα θπζηθή ππνδνκή, απνηξέπνληαο παξάιιεια ηελ 

παξεκβνιή ηνπ ελφο ζην άιιν. 

 

4.2.1 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ Trellis  

Έλα εηθνληθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: ηα εηθνληθά hosts, ηα νπνία 

«ηξέρνπλ» ην ινγηζκηθφ θαη πξνσζνχλ ηα παθέηα, ηηο εηθνληθέο δεχμεηο, νη νπνίεο 

κεηαθέξνπλ ηα παθέηα κεηαμχ ησλ εηθνληθψλ hosts θαη ηνπο ζπλδέζκνπο (connectors) 

πνπ δηαζπλδένπλ ηα εηθνληθά hosts κε ηηο εηθνληθέο δεχμεηο, είηε ζεκείνπ πξνο ζεκείνπ 

είηε ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία. 

Σν Trellis
19

 αθνινπζεί ηηο εμήο ζρεδηαζηηθέο αξρέο: Αξρηθά, νθείιεη λα ζπλδέεη ηα 

εηθνληθά hosts κε ηηο εηθνληθέο δεχμεηο πξνο ζρεκαηηζκφ εηθνληθνχ δηθηχνπ. Γεχηεξνλ, 

«ηξέρεη» ζε εκπνξηθφ hardware (δειαδή, server-class PCs). Σξίηνλ, «ηξέρεη»  έλα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γεληθνχ ζθνπνχ εληφο ησλ εηθνληθψλ hosts πνπ λα κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ην ππάξρνλ ινγηζκηθφ δξνκνιφγεζεο (δειαδή, XORP θαη Quagga) θαζψο 

θαη λα παξέρεη κηα βνιηθή θαη νηθεία πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ. Σέινο, 

ην Trellis νθείιεη λα ππνζηεξίδεη πξνψζεζε παθέησλ εληφο ηνπ ππξήλα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθνχ ζθνπνχ γηα λα κεηψλεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη λα 

επηηπγράλεη κεγαιχηεξνπο 

ξπζκνχο πξνψζεζεο 

παθέησλ. Μηα εθαξκνγή 

πνπ «ηξέρεη» εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηνπ ρξήζηε κέζα ζε 

έλα εηθνληθφ host κπνξεί λα 

αιιειεπηδξά κε ζπζθεπέο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

ηεξκαηηθά ζεκεία ησλ 

εηθνληθψλ δεχμεσλ, θαη 

κπνξεί λα θαηαρσξεί 

εγγξαθέο ηνπ πίλαθα 

πξνψζεζεο (FTEs) ζε έλα 

πίλαθα πξνψζεζεο εληφο 

ηνπ ππξήλα (forwarding 

information base, FIB) γηα 

λα ειέγρεη πσο πξνσζεί ν 

ππξήλαο ηα παθέηα κεηαμχ 

ησλ εηθνληθψλ δεχμεσλ.  Δηθφλα 4.2.1-εηθνληθφ δίθηπν ζην Trellis  
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ηελ εηθφλα 4.2.1 θαίλεηαη έλα εηθνληθφ δίθηπν πνπ θηινμελείηαη ζην Trellis. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ εηθνληθνχ δηθηχνπ δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: ζην ρψξν ηνπ ρξήζηε 

εληφο ελφο εηθνληθνχ host (user space), ζην ππξήλα εληφο ηνπ εηθνληθνχ host (kernel), 

θαη έμσ απφ ην εηθνληθφ host ζε έλα επίπεδν ππνζηξψκαηνο, ην νπνίν κνηξάδνληαη φια 

ηα εηθνληθά δίθηπα πνπ βξίζθνληαη ζε έλα host (substrate layer). ηα ζηνηρεία κέζα ζε 

έλα εηθνληθφ host κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη λα ηα ειέγρεη κηα εθαξκνγή πνπ 

«ηξέρεη» ζην εηθνληθφ host. Σα ζηνηρεία ζην ππφζηξσκα δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ππφ 

δηαρείξηζε άκεζα αιιά παξακεηξνπνηνχληαη απφ ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηνπ Trellis 

εθ κέξνπο ελφο ηδησηηθνχ εηθνληθνχ δηθηχνπ. ην ίδην πξαγκαηηθφ πιηθφ (physical 

hardware) κπνξεί λα «ηξέρνπλ» πνιιαπιά εηθνληθά hosts. 

 Εικονικά Interfaces και κανάλια για κάθε εικονικό host: Κάζε εηθνληθφ host 

είλαη έλαο θφκβνο κηαο κεγαιχηεξεο ηνπνινγίαο εηθνληθνχ δηθηχνπ, έηζη ην 

Trelis νθείιεη λα νξίδεη interfaces θαη αληίζηνηρα θαλάιηα εηδηθά γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εηθνληθφ δίθηπν. 

 Ενηός ηοσ πσρήνα, πίνακες προώθηζης για κάθε εικονικό host: Κάζε εηθνληθφ 

host πξέπεη λα κπνξεί λα νξίζεη πσο ζα πξνσζείηαη ε θίλεζε, γξάθνληαο ηηο 

δηθέο ηνπ θαηαρσξήζεηο ζηνλ πίλαθα πξνψζεζεο. Έλαο πίλαθαο πξνψζεζεο 

εηθνληθνχ host πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ άιινπο πίλαθεο, θαη νη 

δηεξγαζίεο πνπ «ηξέρνπλ» ζε θάπνην εηθνληθφ host δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ή 

λα ειέγρνπλ ηηο εγγξαθέο ζηνλ πίλαθα πξνψζεζεο θάπνηνπ  άιινπ εηθνληθνχ 

host. 

 Διατωριζμός εικονικών interfaces από ηα interfaces ηων καναλιών: Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ εηθνληθψλ interfaces απφ ηα ηεξκαηηθά ζεκεία ηνπ θαλαιηνχ 

θαζηζηά δπλαηή ηε δεκηνπξγία δεχμεσλ ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία 

(δειαδή ηελ πξνζνκνίσζε κηαο broadcast medium). Δπηπξφζζεηα, απηφο ν 

δηαρσξηζκφο επηηξέπεη ηελ επηβνιή ελφο νξίνπ ζην ξπζκφ ζε θάζε εηθνληθή 

δεχμε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνκφλσζε ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εηθνληθψλ δηθηχσλ.    

 

4.2.2 Δηθνληθνπνίεζε ηνπ host 

Σα εηθνληθά hosts πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο εξεπλεηέο λα εθαξκφδνπλ ιεηηνπξγίεο 

ηφζν επηπέδνπ ειέγρνπ φζν θαη επηπέδνπ δεδνκέλσλ, ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζηελ 

ηαρχηεηα (πρ. απφδνζε πξνψζεζεο). Οη πεξηζζφηεξνη ηχπνη εηθνληθνπνίεζεο host 

ππνζηεξίδνπλ πξνζαξκνγή ζην επίπεδν ειέγρνπ αιιά ε πξνζαξκνγή ιεηηνπξγηψλ 

επηπέδνπ δεδνκέλσλ φπσο ε πξνψζεζε κε-IP παθέησλ, ηα νπνία απαηηνχλ αιιαγέο 

ζην network stack ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, είλαη δπζθνιφηεξε. ηελ πιήξε 

εηθνληθνπνίεζε, απηή ε πξνζαξκνγή απαηηεί αιιαγέο ζην  θηινμελνχκελν (guest) 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Ζ Container-based εηθνληθνπνίεζε δελ παξέρεη απηή ηελ 

επειημία επεηδή φια ηα εηθνληθά hosts κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο δνκέο data ζηνλ ππξήλα, 

αιιά παξέρνληαο εληφο-ππξήλα επίπεδν δεδνκέλσλ είλαη δπλαηή ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα κέζσ ηεκαρηζκνχ ηεο κλήκεο ηνπ ππξήλα θαη ησλ δνκψλ 

δεδνκέλσλ.  

Σν Trellis παξέρεη εθηφο απφ ηελ γξήγνξε πξνψζεζε θαη επειημία, θαη θιηκάθσζε, 

δειαδή ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε πνιιψλ δηθηχσλ. Ζ container-based 

εηθνληθνπνηήζε θιηκαθψλεη θαιχηεξα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ελαιιαθηηθέο: 

ζπγθεθξηκέλα, δνζκέλνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιήζνπο θπζηθψλ πφξσλ, κπνξεί λα 
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ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξα ηαπηφρξνλα εηθνληθά hosts ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιήξε 

εηθνληθνπνίεζε. Απηφ είλαη αλακελφκελν αθνχ ζηελ container-based εηθνληθνπνίεζε 

κφλν έλα κέξνο ησλ πφξσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ 

εηθνληθνπνηνχληαη. 

Σα ππάξρνληα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ εηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξεο πηπρέο ησλ πφξσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σα Linux VServers, FreeBSD Jails, θαη Solaris Zones, πξνζζέηνπλ ζηνλ 

ππξήλα δπλαηφηεηεο εηθνληθνπνίεζεο επηπέδνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σεκαρίδνπλ 

κε αζθάιεηα ηνπο πφξνπο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ην ζχζηεκα 

αξρείσλ θαη ν ρξφλνο ηεο ΚΜΔ. Ζ πιαηθφξκα PlanetLab ρξεζηκνπνηεί Linux 

VServers γηα ηελ εηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ δηθηχνπ. Γπζηπρψο πνιιέο απφ απηέο ηηο 

ηερλνινγίεο δελ παξέρνπλ εηθνληθνπνίεζε ηεο ζηνίβαο δηθηχνπ, δειαδή δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ contextualization ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ζηνίβαο δηθηχνπ ζε θάζε 

container. Έηζη, δηαθνξεηηθνί containers κνηξάδνληαη έλα θνηλφ πίλαθα πξνψζεζεο 

ππξήλα θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο γηα λα επηηξέςνπλ ζε 

θάζε ρξήζηε λα νξίζεη κηα πξνζαξκνζκέλε δηθηπαθή ηνπνινγία ή κεραληζκνχο 

πξνψζεζεο. Σν NetNS είλαη κηα πξφηππε ηερλνινγία εηθνληθνπνίεζεο ζηνίβαο πνπ 

εθκεηαιεχεηαη ηα πξφζθαηα εηζαρζέληα ΑPIs εηθνληθνπνίεζεο ζην Linux. To NetNS 

δελ εηθνληθνπνηεί έλα νιφθιεξν host, αιιά παξέρεη ζε θάζε «network container» ηηο 

δηθέο ηνπ εληφο ππξήλα εηθνληθέο ζπζθεπέο, FIB, ξπζκίζεηο ηνπ ip-πίλαθα, κεηαβιεηέο 

παξακεηξνπνίεζεο θαη ηα ινηπά. Μηα δηεξγαζία ζπλδέεηαη ζην network container γηα 

λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνπο εηθνληθνχο πφξνπο πνπ πεξηέρεη. 

Σν Trellis ζπλδπάδεη δχν contained-based πξνζεγγίζεηο , ηηο Linux VServer θαη NetNS 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ virtual hosting πεξηβάιινληνο. Καζψο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ηνπ PlanetLab βαζίδεηαη επίζεο ζην VServer, επηηξέπεηαη λα εθκεηαιιεχεηαη ην 

ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηνπ PlanetLab  γηα λα «ηξέμεη» κηα πιαηθφξκα βαζηζκέλε ζην 

Trellis. Σν NetNS εηθνληθνπνηεί νιφθιεξε ηε Linux ζηνίβα δηθηχνπ, θαη δελ παξέρεη 

απιά ζε θάζε container ην δηθφ ηνπ πίλαθα πξνψζεζεο. Έηζη επηηξέπεηαη ζην Trellis 

λα ππνζηεξίδεη πεηξάκαηα πνπ, γηα παξάδεηγκα, επηδηψθνπλ λα επηβεβαηψζνπλ 

παξακέηξνπο ειέγρνπ TCP ζπκθφξεζεο ή ρεηξηζκνχο IP παθέησλ. Δπηπιένλ, ην 

NetNS έρεη πξφζθαηα πξνζηεζεί ζηε βαζηθή γξακκή ηνπ Linux θάλνληαο ηε ρξήζε 

ηνπ NetNS ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Ηζνδχλακα κε ηηο έλλνηεο ηεο πιήξνπο 

εηθνληθνπνίεζεο ησλ host θαη guest domains, ην VServer παξέρεη επίζεο έλλνηεο root 

context θαη virtual hosts contexts. Ωζηφζν, θαη νη δχν απηέο έλλνηεο ιεηηνπξγνχλ ζε 

mode ππξήλα θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη πεξηζζφηεξν ζαλ namespaces κε πφξνπο πνπ 

ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Σα root contexts έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ ηα 

εηθνληθά host contexts θαη έηζη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ πξνλνκηνχρεο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε δηακφξθσζε ηεο θίλεζεο γηα έλα virtual host context.  

4.2.3 Δηθνληθνπνίεζε  δεύμεο 

Οη εηθνληθέο δεχμεηο πξέπεη λα έρνπλ επειημία: πξέπεη λα επηηξέπνπλ πνιιαπιά 

εηθνληθά hosts ζην ίδην δίθηπν, λα ρξεζηκνπνηνχλ επηθαιππηφκελν ρψξν δηεπζχλζεσλ 

θαη επίζεο λα παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα ηε κεηαθνξά κε-IP παθέησλ.  Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζην Trellis ρξεζηκνπνηείηαη έλα θαηλνχξγην tunneling module γηα Linux, ην 

Ethernet-over-GRE (EGRE). Υξεζηκνπνηεί ην GRE γηα tunneling θαζψο έρεη κηα 

κηθξή, ακεηάβιεηε επηβάξπλζε ελζπιάθσζεο θαη επίζεο ρξεζηκνπνηεί έλα 4-byte 

θιεηδί γηα λα απνπνιππιέμεη ηα παθέηα ζην ζσζηφ tunnel interface. 
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Σα EGRE tunnels παξέρνπλ εηθνληθνπνίεζε δεχμεσλ ζην επίπεδν 2 θαη επηηξέπεηαη ζε 

θάζε εηθνληθφ δίθηπν λα ρξεζηκνπνηεί επηθαιππηφκελν ρψξν IP δηεπζχλζεσλ, αθνχ ηα 

hosts κπνξνχλ λα πνιππιέμνπλ παθέηα βαζηζκέλα ζε κηα MAC δηεχζπλζε 

πξννξηζκνχ Ethernet frame. Υάξε ζηελ εηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ 2, είλαη δπλαηή ε 

πξνψζεζε κε-IP παθέησλ, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζηα εηθνληθά δίθηπα Trellis λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ελλαιιαθηηθά ζρήκαηα δηεπζπλζηνδφηεζεο, αιιεινδηαδφρσο 

παξέρνληαο ππνζηήξημε γηα ηα ππάξρνληα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο πνπ δελ 

ηξέρνπλ πάλσ απφ IP. Ωζηφζν, ε πξνψζεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ κε-IP παθέησλ 

εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ επηινγή ηεο πινπνίεζεο ηεο εηθνληθνπνίεζεο ησλ hosts. 

Οη εηθνληθέο δεχμεηο πξέπεη λα παξέρνπλ ηαρχηεηα: Αξρηθά, ε επηβάξπλζε ηεο 

κεηαθνξάο ελφο παθέηνπ θαηά κήθνο κηαο εηθνληθήο δεχμεο πξέπεη λα είλαη ειάρηζηε 

ζε ζχγθξηζε κε απηή ηεο κεηαθνξάο ελφο παθέηνπ θαηά κήθνο κηαο «native» δεχμεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε ελζπιάθσζε θαη ε πνιππιεμία ησλ ιεηηνπξγηψλ πξέπεη λα είλαη 

απνδνηηθή. Ζ βαζηζκέλε ζην EGRE tunneling πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

Trellis είλαη γξεγνξφηεξε απφ άιιεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλαδήηεζε ζην δεχγνο 

δηεχζπλζεσλ πεγήο-πξννξηζκνχ.  

Οη εηθνληθέο δεχμεηο ηνπ Trellis πξέπεη είλαη απνκνλσκέλεο απφ ηηο δεχμεηο άιισλ 

εηθνληθψλ δηθηχσλ (πρ ε θίλεζε ζε έλα εηθνληθφ δίθηπν δελ κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζην 

άιιν), θαη επίζεο πξέπεη λα είλαη ειαζηηθέο (δειαδή νη ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνπλ πνιιέο πνιηηηθέο). Σν Trellis επηηπγράλεη ηα παξαπάλσ ηεξκαηίδνληαο ηηο 

εηθνληθέο δεχμεηο ζην root context θαη φρη ζηα εηθνληθά host contexts. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηξέπεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ππνδνκήο (infrastructure 

administrator) λα επηβάιιεη επηηαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο εχξνπο δψλεο ζηνπο ρξήζηεο. 

Οη εθαξκνγέο πνπ «ηξέρνπλ» ζε έλα εηθνληθφ host έρνπλ απφιπην έιεγρν πάλσ ζην 

πεξηβάιινλ ζε έλα container, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζην εχξνο δψλεο 

ηνπ δηθηχνπ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνκφλσζεο, ην Trellis πξέπεη λα ελδπλακψζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο scheduling policies έμσ απφ ην container. Σν Trellis ηεξκαηίδεη ηα 

θαλάιηα ζην root context, ζε κηα ελδηάκεζε ζπζθεπή queueing κεηαμχ ηνπ tunnel 

interface θαη ελφο εηθνληθνχ interface ηνπ εηθνληθνχ host πνπ ππάξρεη ζην root context 

θαη ζρεκαηίδεη ηελ θίλεζε ρξεζκηνπνηψληαο tc, έλα Linux module ειέγρνπ θίλεζεο. Ζ 

εηθνληθή ζπζθεπή κέζα ζην context ηνπ εηθνληθνχ host γεθπξψλεηαη κε ην ηειηθφ 

ζεκείν ηνπ tunnel. Απηφο ν δηαθαλνληζκφο επηηξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πνιηηηθέο 

δηακφξθσζεο ηεο θίλεζεο θαη θαλφλεο θηιηξαξίζκαηνο ησλ παθέησλ, θαη, ηειηθά λα 

πινπνηεζνχλ αιγφξηζκνη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ παθέησλ πνπ λα παξέρνπλ εγγπήζεηο 

ππεξεζηψλ γηα θάζε εηθνληθφ interface.  Οη ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αξρέο δηακφξθσζεο ηεο θίλεζεο ζηα interfaces ησλ εηθνληθψλ δηθηχσλ 

κέζα ζηα αληίζηνηρα containers γηα ηελ θίλεζή ηνπο. Ο ηεξκαηηζκφο ησλ θαλαιηψλ 

εθηφο ηνπ container ηνπ δηθηχνπ πξνζθέξεη επίζεο επειημία αλαθνξηθά κε ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ ηνπνινγηψλ. πγθεθξηκέλα, απηή ε επηινγή επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ ηνπνινγίεο ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία θαη ζηα 

containers λα ζπλδένληαη απεπζείαο φηαλ είλαη ζην ίδην host, αληί λα αλαγθάδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα EGRE θαλάιηα. 

4.2.4 Γεθύξσζε (Bridging) 

Ο ηεξκαηηζκφο ησλ θαλαιηψλ ζην root context αληί γηα ην host container δεκηνπξγεί 

ηελ αλάγθε ηεο κεηαθνξάο ησλ Ethernet frames κεηαμχ ηνπ tunnel interface (ζην root 

context) θαη ηνπ εηθνληθνχ interface (ζην εηθνληθφ host). Σν Linux ππνζηεξίδεη ηελ 
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αθαίξεζε (abstraction) ελφο software Ethernet bridge γηα λα ζπλδεζνχλ ηα interfaces 

κέζα ζηνλ ππξήλα ζην επίπεδν 2. ην Trellis ρξεζηκνπνηείηαη ην standard Linux bridge 

module γηα δεχμεηο ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία θαη νη γέθπξεο shortbridges γηα λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ησλ interfaces πνπ ζπλδένληαη ζε δεχμεηο ζεκείνπ πξνο 

ζεκείν. Ζ shortbridge είλαη κηα πξνζαξκνζκέλε ζπζθεπή πςειήο απφδνζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ γεθχξσζε ελφο εηθνληθνχ interface θαηεπζείαλ ζην αληίζηνηρν 

tunnel interface. Οη shortbridges παξέρνπλ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, δειαδή 

κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο πξνψζεζεο παθέησλ ελψ ην standard bridge module πξνζζέηεη 

επειημία ζηνλ νξηζκφ ηεο δηθηπαθήο ηνπνινγίαο. Οη εηθνληθέο δεχμεηο ζεκείνπ πξνο 

πνιιαπιά ζεκεία κπνξνχλ λα εμνκνηψζνπλ ηνπνινγίεο πνπ αλακηγλχνπλ ηειηθά hosts 

θαη δξνκνινγεηέο, ελψ νη εηθνληθέο δεχμεηο ζεκείνπ πξνο ζεκείν ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνπνινγίεο κε δξνκνινγεηέο κφλν. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θάπνηα δίθηπα απαηηνχλ bus-like, δηαθαλείο ηνπνινγίεο 

πνιιαπιψλ ζεκείσλ, φπνπ έλα ζχλνιν interfaces κπνξεί λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη 

βξίζθεηαη ζην ίδην ηνπηθφ δίθηπν ή broadcast medium. Σφηε, ην Trellis ζπλδέεη έλα 

EGRE θαλάιη ζην αληίζηνηρν εηθνληθφ interface ρξεζηκνπνηψληαο etun, έλα δεπγάξη 

ζπζθεπψλ πνπ κεηαθέξεη παθέηα απφ έλα host container ζην root context, θαη ην Linux 

bridge module, ην νπνίν πξνζνκνηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο standard επηπέδνπ 2 

γέθπξαο ζε ινγηζκηθφ θαη ζπλδέεη ηα interfaces κέζα ζην root context. Ζ κία ζπζθεπή 

etun ηνπνζεηείηαη εληφο ελφο container ρξήζηε (etun0) θαη  ε δεχηεξε , ε etun1 

ηνπνζεηείηαη ζην root context. Απηή ε παξακεηξνπνίεζε είλαη αλαγθαία γηαηί ε 

γέθπξα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ container, σζηφζν αθφκε θαη έηζη πξέπεη λα έρεη κηα 

αθαίξεζε (abstraction) ελφο interface γηα λα ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ζπζθεπή 

εληφο ηνπ container. Σν Linux bridge module ζπλδέεη ην ηέξκα ηνπ εηθνληθνχ interface, 

ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηνπ root context, κε ην θαηάιιειν ηεξκαηηθφ ζεκείν ηνπ 

θαλαιηνχ. 

Ζ ρξήζε ηνπ  bridge module επηβξαδχλεη ηελ πξνψζεζε παθέησλ εμαηηίαο 

επηπξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ε αληηγξαθή  ηεο επηθεθαιίδαο ηνπ frame, ε 

εθκάζεζε ησλ δηεπζχλζεσλ MAC, θαη ε εθηέιεζε ηνπ lookup ηνπ πίλαθα δηεπζχλζεσλ 

MAC (δειαδή, ν θαζνξηζκφο ηεο αληηζηνηρίαο ησλ εμεξρφκελσλ interfaces κε ηελ 

ethernet δηεχζπλζε πξννξηζκνχ). Όηαλ νη δεχμεηο είλαη ζεκείνπ πξνο ζεκείνπ, απηή ε 

αλαδήηεζε δελ είλαη αλαγθαία θαη κπνξεί λα γίλεη short-circuited, δειαδή κε 

shortbridge. 

Ζ πξνψζεζε ησλ παθέησλ κεηαμχ ησλ interfaces  ηνπ εηθνληθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ 

interface ηνπ θαλαιηνχ νθείιεη λα είλαη γξήγνξε,  πνπ ζεκαίλεη φηη ε γέθπξα ζα πξέπεη 

λα θαζνξίδεη φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα πην εμεξρφκελν interface πξέπεη λα δερηεί 

ηελ θίλεζε. Οπφηε ε αλαδήηεζε ζηε γέθπξα (δειαδή ε αληηζηνίρηζε ησλ MAC 

δηεπζχλζεσλ πξννξηζκνχ ηνπ Ethernet frame κε κηα εμεξρφκελε πχιε) είλαη γηα ηελ 

θίλεζε ζεκείν ζπκθφξεζεο (bottleneck).  

Έηζη, γηα ηηο δεχμεηο ζεκείνπ πξνο ζεκείνπ ην Trellis ρξεζηκνπνηεί ηε shortbridge πνπ 

είλαη βειηησκέλε εθδνρή ηνπ θιαζηθνχ bridge module. Σν Trellis ρξεζηκνπνηεί επίζεο 

κηα ζπζθεπή, ηελ ztun, ε νπνία, αληίζεηα απφ ηελ etun, είλαη έλα κνλαδηθφ εηθνληθφ 

interface εληφο ηνπ container, ηελ νπνία ε shortbridge κπνξεί λα ζπλδέζεη απεπζείαο 

ζην interface ηνπ θαλαιηνχ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη άιιν interface εληφο ηνπ root context. 

Ζ shortbridge επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο γεθχξσζεο θαη επηηπγράλεη κεγαιχηεξε 

απφδνζε απνθεχγνληαο ηελ αλαδήηεζε ζηνλ πίλαθα ηεο γέθπξαο. Ζ θίλεζε κπνξεί 
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απινχζηεξα λα πξνσζεζεί απφ κηα κνλαδηθή EGRE ζπζθεπή ζηελ κνλαδηθή ztun 

ζπζθεπή, θαη αληίζηξνθα. Ζ ztun ζπζθεπή πάληα ζπλδέεηαη ζε έλα ηεξκαηηθφ ζεκείν 

ηνπ θαλαιηνχ, έηζη ε shotbridge δηαηεξεί έλα πξν-θαζνξηζκέλν ζρήκα device-naming 

πνπ επηηξέπεη ζε θάζε δεπγάξη ztun/etun λα έρνπλ κηα ζηαηηθή αληηζηνηρία, 

απνθεχγνληαο πηζαλέο ρξνλνβφξεο αλαδεηήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε shortbridge 

απνθεχγεη κηα επηπιεφλ ιεηηνπξγία αληηγξαθήο επηθεθαιίδαο, επαλαρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ δνκή πιεξνθνξηψλ παθέηνπ θαη γηα ηηο δχν ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζηελ 

shortbridge. 

 

 

 

5. VIOLIN: Virtual Internetworking on Overlay 

Infrastructure 

To VIOLIN
20

 είλαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ απνκνλσκέλσλ δηθηπαθψλ 

πεξηβάιινλησλ πάλσ ζε overlay ππνδνκέο. Με ηνλ φξν VIOLIN πεξηγξάθεηαη ηφζν ε 

δηθηπαθή απηή ηερληθή φζν θαη ην εηθνληθφ δίθηπν πνπ δεκηνπξγείηαη. Έλα δίθηπν 

VIOLIN απνηειείηαη απφ εηθνληθνχο δξνκνινγεηέο, LANs θαη ηεξκαηηθά hosts πνπ 

είλαη φια νληφηεηεο πνπ θηινμελνχληαη απφ overlay hosts. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην 

VIOLIN θαη ην overlay ζε επίπεδν εθαξκνγψλ είλαη φηη ην VIOLIN επαλαεηζάγεη φξηα 

πνπ επηβάιινληαη απφ ην ζχζηεκα, κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ. Έηζη ην VIOLIN γίλεηαη έλα «βειηησκέλν Γηαδίθηπν» πνπ «ηξέρεη» 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξσηφθνιια επηπέδνπ δηθηχνπ γηα ηε δξνκνιφγεζε, ηελ 

κεηαθνξά θαη ηε δηαρείξηζε. 

Σα πξσηφηππα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ VIOLIN είλαη ηα εμήο: 

 Κάζε VIOLIN είλαη έλαο «εηθνληθφο θφζκνο» κε ην δηθφ ηνπ δηάζηεκα IP 

δηεπζχλζεσλ. Οη παληψο είδνπο ππνινγηζκνί θαη επηθνηλσλίεο πεξηνξίδνληαη 

απζηεξά εληφο ηνπ VIOLIN. 

 Όιεο νη νληφηεηεο ηνπ VIOLIN βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ, πξάγκα πνπ νδεγεί 

ζε κεγάιε επειημία επηηξέπνληαο ηελ θαηά απαίηεζε 

πξνζζήθε/δηαγξαθή/κεηαλάζηεπζε παξακεηξνπνίεζε. 

 Οη δηθηπαθέο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δελ εθαξκφδνληαη επξέσο 

ζην πξαγκαηηθφ Γηαδίθηπν κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζην VIOLIN. 

 Παιηέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα «ηξέρνπλ» ζε έλα VIOLIN ρσξίο αιιαγέο 

θαζψο θαηλνχξγηεο εθαξγκνγέο εθκεηαιιεχνληαη ηηο πξνεγκέλεο δηθηπαθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην VIOLIN. 

Σν VIOLIN ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία testbeds γηα πεηξάκαηα επηπέδνπ 

δηθηχνπ. Έλα ηέηνην testbed πεξηέρεη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθέο νληφηεηεο θαη 

ηνπνινγία, θαη παξέρεη ζηνπ εξεπλεηέο κεγαιχηεξε άλεζε ζην ζηήζηκν θαη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ ηνπο. Δπίζεο, ην VIOLIN ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο IP (εηθνληθνχ) δηθηχνπ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο ππεξεζίεο, κε 

πξνεγκέλεο ππεξεζίεο φπσο ην IP multicast θαη  anycast, ην νπνίν νθειεί ηηο 

θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο φπσο ην video conferencing, ε on-line community θαη ην 

peer-selection. 
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ηελ εηθφλα 5.α θαίλεηαη ε ηδέα ηνπ 

VIOLIN. Σν επίπεδν (plane) ηνπ 

θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο (level) είλαη ην 

πξαγκαηηθφ IP δίθηπν, ην επίπεδν ηνπ 

κεζαίνπ ζηξψκαηνο είλαη κηα ππνδνκή 

overlay φπσο είλαη ην PlanetLab θαη ην 

επίπεδν ζηελ θνξπθή δείρλεη έλα 

VIOLIN «ρηηζκέλν» πάλσ ζηελ 

ππνδνκή. Όιεο νη νληφηεηεο ηνπ 

VIOLIN θηινμελνχληαη απφ overlay 

hosts. Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη 

νληνηήησλ φπσο θαη ζην πξαγκαηηθφ 

δίθηπν: ηα hosts, ην LAN θαη ν 

δξνκνινγεηήο. 

 Έλα εηθνληθφ ηεξκαηηθφ-host 

(vHost) είλαη κηα εηθνληθή κεραλή πνπ 

«ηξέρεη» ζην θπζηθφ overlay host. 

Δίλαη δπλαηφ έλα θπζηθφ overlay host 

λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιά vHosts πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά VIOLINs. 

 Έλα εηθνληθφ LAN (vLAN) θαηαζθεπάδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο εηθνληθνχ 

switch (vSwitch) πνπ ζπλδέεη πνιιαπιά vHosts. 

 Έλαο  εηθνληθφο  δξνκνινγεηήο (vRouter) είλαη επίζεο κηα εηθνληθή κεραλή κε 

πνιιά εηθνληθά NICs (vNICs). Έλαο εηθνληθφο δξνκνινγεηήο ζπλδέεη δχν ή 

πεξηζζφηεξα vLANs. 

 

 

ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα 

VIOLIN πνπ εθαξκφδεηαη 

πάλσ ζην PlanetLab, φπνπ δχν 

εηθνληθά ηνπηθά δίθηπα 

δηαζπλδένληαη απφ έλα 

εηθνληθφ δξνκνινγεηή. Σν έλα 

vLAN πεξηιακβάλεη ην 

VHost1, ην vHost2 θαη ην 

vSwitch1, ελψ ην άιιν 

πεξηιακβάλεη ηα vHost3, 

vHost4 θαη vSwitch2. Οη 

δεχμεηο κεηαμχ απηψλ ησλ 

νληνηήησλ εμνκνηψλνπλ 

θαιψδηα ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ. Σν δηάζηεκα IP 

δηεπζχλζεσλ ηνπ VIOLIN είλαη 

αλεμάξηεην. Γηα ην ιφγν απηφ 

κπνξεί λα επηθαιχπηεη κε αζθάιεηα ην ρψξν δηεπζχλζεσλ άιινπ VIOLIN ή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ Γηαδηθηχνπ.  

 

Δηθφλα 5.α-εθαξκνγή VIOLIN ζε δίθηπν overlay  

Δηθφλα 5.β-Δθαξκνγή ελφο VIOLIN ζην Planetlab 
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5.1 Ζ Υινπνίεζε ηνπ VIOLIN  

5.1.1 Δηθνληθή Μεραλή 

Όιεο νη νληφηεηεο ηνπ VIOLIN εθαξκφδνληαη σο εηθνληθέο κεραλέο (VMs) ζε overlay 

hosts. Ωο ηερλνινγία γηα ηηο VMs ρξεζηκνπνηείηαη ην User-Mode Linux (UML).Σν 

UML επηηξέπεη ηηο πεηξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, πνπ βαζίδνληαη ζην Linux, λα «ηξέρνπλ» 

πάλσ ζε απηφ ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. Βάζεη ηνπ κεραληζκνχ ptrace, ην UML-ην 

θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε κηα εηθνληθή κεραλή, εθηειεί αλαθαηεχζπλζε 

θιήζεο ζπζηήκαηνο θαη ρεηξηζκφ ζήκαηνο γηα λα ππνθαηαζηήζεη ην πξαγκαηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

εηδνπνηείηαη φηαλ θάπνηα εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζηελ εηθνληθή κεραλή πξαγκαηνπνηεί 

θιήζε ζπζηήκαηνο, θαη έπεηηα  θαηεπζχλεη ηελ θιήζε ζηελ δηθή ηνπ εθαξκνγή θαη 

αθπξψλεη ηελ αξρηθή θιήζε. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ UML είλαη φηη 

εθαξκφδεηαη πιήξσο ζην επίπεδν ηνπ ρξήζηε θαη δελ απαηηεί κεηαηξνπέο ζην ππξήλα 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ host. 

Πεξηνξηζκφο ηνπ UML είλαη φηη ηα εηθνληθά NICs θαη νη εηθνληθέο δεχμεηο  ησλ 

εηθνληθψλ κεραλψλ πεξηνξίδνληαη εληφο ηνπ ίδηνπ θπζηθνχ host. Σνλ πεξηνξηζκφ απηφ 

μεπεξλά κηα επέθηαζε ζην UML, ην transport-based interhost tunneling. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη UDP θαλάιηα ζην Γηαδηθηπαθφ domain γηα λα 

ππνθαηαζηαζεί ην θπζηθφ επίπεδν ζην domain ηνπ VIOLIN. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

ππνθαηαζηαζεί ε θπζηθή δεχμε κεηαμχ ελφο vHost θαη ελφο vSwitch, ην 

θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αλνίγεη κηα UDP ζχλδεζε κεηαθνξάο γηα ην 

vNIC θαη απνθηά έλα πεξηγξαθέα αξρείσλ- θαη ηα δχν ζην domain ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ host. Γηα λα ιάβεη δεδνκέλα απφ ην vSwitch, παξάγεηαη έλα SIGIO 

ζήκα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ host γηα ηνλ πεξηγξαθέα αξρείσλ φπνηε είλαη 

δηαζέζηκα δεδνκέλα. Σν vSwitch δηαηεξεί ηελ IP δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ ηεο UDP 

πχιεο, γηα ην vNIC ηνπ vHost, ψζηε ην vSwitch λα κπνξεί ζσζηά λα εμνκνηψλεη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ data link layer frame. Απηή ε εηθνληθνπνίεζε είλαη δηαθαλήο ζηε 

ζηνίβα ηνπ δηθηπαθνχ πξσηνθφιινπ ζην θηινμελνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Σν 

inter-host tunneling θαζηζηά εθηθηφ ην hot plug-and-play ησλ vNICs, θαη δελ εθζέηεη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ MTU φπσο ζηηο EtherIP θαη IP-in-IP πξνζεγγίζεηο. 

5.1.2 Δηθνληθό Switch  

Έλα vSwitch δεκηνπξγείηαη γηα θάζε 

vLAN θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ παθέησλ ζην (εηθνληθφ) 

data link layer.  ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα 

vSwitch πνπ ζπλδέεη πνιιαπιά vHosts. 

Σν vSwitch εμνκνηψλεηαη απφ έλα UDP 

daemon ζην domain ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ host. Σν poll system call 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθεληξψζεη ηελ 

άθημε ησλ δεδνκέλσλ θαη λα παξνπζηάζεη 

νπξά, πξνψζεζε ή απψιεηα δεδνκέλσλ. 

Σν poll system κπνξεί επίζεο λα 
Δηθφλα 5.1.2-Δηθνληθφ Switch ηνπ VIOLIN 
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ελεκεξψλεη ην UDP daemon γηα ηελ άθημε κηαο αίηεζεο γηα ζχλδεζε απφ έλα λέν 

vHost πνπ εηζέξρεηαη ζην vLAN, ψζηε κηα λέα πχιε λα δεκηνπξγεζεί γηα ην λέν 

vHost. 

5.1.3 Δηθνληθόο Γξνκνινγεηήο 

Μεηαμχ ηνπ vHost θαη ηνπ vRouter δελ ππάξρνπλ αμηφινγεο δηαθνξέο πέξαλ ηνπ φηη ν 

δξνκνινγεηήο έρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο παθέησλ θαη ξνπηίλεο επηπέδνπ-

ρξήζηε γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε  ησλ αξρψλ επεμεξγαζίαο ησλ παθέησλ.  

Όηαλ ην UML «θνξηψλεηαη», έλα αλαγλσξίζηκν ζχζηεκα αξρείσλ εληνπίδεηαη θαη 

ζηήλεηαη σο root file system. Βαζηζκέλνο ζην UML, ν εηθνληθφο δξνκνινγεηήο 

απαηηεί ππνζηήξημε επηπέδνπ-ππξήλα γηα ηελ ηδηφηεηα ηεο πξνψζεζεο παθέησλ, θαζψο 

θαη ξνπηίλεο επηπέδνπ-ρξήζηε, ηηο route, iproute2, ifconfig γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε 

ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ interfaces θαη ησλ εγγξαθψλ ησλ πηλάθσλ δξνκνιφγεζεο. Πέξα 

απφ ηελ δπλαηφηεηα πξνψζεζεο παθέησλ είλαη επίζεο εχθνιν λα πξνζηεζεί θάπνην 

firewall, ΝΑΣ, θαη άιιεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ππξήλα ηνπ UML. ην 

VIOLIN ρξεζηκνπνηείηαη ην zebra open-source routing package, ην νπνίν παξέρεη κηα 

θαηαλνεηή ζνπίηα of routing protocol implementations. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ην Click σο ελαιιαθηηθφ παθέην εηθνληθνχ δξνκνινγεηή. 

5.2 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ VIOLIN 

5.2.2 Δηθνληθνπνίεζε θαη απνκόλσζε  

Όκνηα κε ηε ζρέζε κεηαμχ κηαο εηθνληθήο κεραλήο θαη ηεο κεραλήο ηνπ host, ην 

VIOLIN πεξηιακβάλεη δηθηπαθή εηθνληθνπνίεζε θαη νδεγεί ζε απνκφλσζε κεηαμχ ηνπ 

VIOLIN θαη ηνπ ππνθείκελνπ IP δηθηχνπ. Ζ εηθνληθνπνίεζε θαζηζηά εθηθηφ λα 

ηξέρνπλ ζην VIOLIN ακεηάβιεηα πξσηφθνιια ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπηπιεφλ, αλ 

εθηειεζηεί ε εληνιή traceroute απφ ην vHost1 ζην vHost3, ην απνηέιεζκα ζα δψζεη 

κφλν ηνλ εηθνληθφ δξνκνινγεηή θαη φρη φινπο ηνπο πξαγκαηηθά παξεκβαιιφκελνπο 

θφκβνπο ηνπ PlanetLab. Ζ εηθνληθνπνίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλαδξνκηθά θαη 

λα «ρηίδεηαη» έλα VIOLIN  πάλσ ζε θάπνην άιιν θνθ.  

5.2.3 Υπνζηήξημε δηαζηξωκάηωζεο  

Σν VIOLIN, ζε αληίζεζε κε ηα overlays επηπέδνπ-εθαξκνγψλ, ππνζηεξίδεη απζηεξή 

δηαζηξσκάησζε ψζηε λα δηαρσξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο εθαξκνγψλ απφ ηηο δηθηπαθέο 

ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ην OS-enforced layering παξέρεη θαιχηεξε πξνζηαζία ζηηο 

δηθηπαθέο ππεξεζίεο έπεηηα απφ ην ζπκβηβαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ επηπέδνπ εθαξκνγψλ. 

Ζ δηαζηξσκάησζε απφ κφλε ηεο δελ δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζπγθξηηηθά 

κε ηα overlays επηπέδνπ εθαξκνγψλ. Δπίζεο, ε δηαζηξσκάησζε αθνξά ηηο εθαξκνγέο 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο δηθηχνπ θαη φρη ηα πξσηφθνιια δηθηχνπ.  Σν VIOLIN κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο testbed γηα ην πξσηφθνιιν αξρηθηεθηνληθήο ζσξνχ. 

5.2.4 Γίθηπν παξνρήο ππεξεζηώλ θαη Δπθνιία Δπαλαπαξακεηξνπνίεζεο 

Σν VIOLIN παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ πξνεγκέλεο 

ππεξεζίεο δηθηχσλ. Σν VIOLIN είλαη κηα πιαηθφξκα πνπ θάλεη «εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα» πξσηφθνιια κε επξέσο εθαξκνζκέλα.  

Σν VIOLIN, κε ηερληθέο εηθνληθνπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη πιήξσο ζε ινγηζκηθφ, 

επηηπργάλεη εχθνιε επαλαπαξακεηξνπνίεζε. Αληίζεηα κε ην θπζηθφ δίθηπν, νη 
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εηθνληθνί δξνκνινγεηέο, ηα εηθνληθά Switches θαη ηα εηθνληθά Hosts κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ, λα απνκαθξπλζνχλ θαη λα κεηαθηλεζνχλ δπλακηθά. Δπίζεο, ηα εηθνληθά 

NICs κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα απνκαθξπλζνχλ δπλακηθά απφ ηα εηθνληθά Hosts ή 

ηνπο εηθνληθνχο δξνκνινγεηέο, ελψ ν αξηζκφο ησλ ππιψλ πνπ ππνζηεξίδεη έλα 

εηθνληθφ switch δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ.  

 

 

 

 

 

6. FEDERICA - Federated E-infrastructure Dedicated to 

European Researchers Innovating in Computing network 

Architectures 
 

Σν FEDERICA
21

 είλαη έλα EC 7
th

 Framework πξφγξακκα δηάξθεηαο δχνκηζε εηψλ κε 

ζηφρν ηελ πινπνίεζε κηαο επέιηθηεο πεηξακαηηθήο δηθηπαθήο ππνδνκήο επξσπατθήο 

έθηαζεο, ε νπνία λα επηηξέπεη ηελ δνθηκή λέσλ δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, 

αξρηηεθηνληθψλ θαη πξσηνθφιισλ Γηαδηθηχνπ.  

Ζ θνηλνπξαμία FEDERICA πεξηιακβάλεη πνιινχο ζπλεξγάηεο απφ ηνλ αθαδεκατθφ, 

ηνλ εξεπλεηηθφ θαη ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα θαη δηεπζχλεηαη απφ ην ηηαιηθφ εζληθφ 

εξεπλεηηθφ δηθηπαθφ νξγαληζκφ (Italian national research network organization 

Consortium) GARR.  

Ζ ππνδνκή FEDERICA είλαη αδηάθνξε σο πξνο ηνλ ηχπν ησλ πξσηνθφιισλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ ππφ δνθηκή, ελψ ηαπηφρξνλα 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε θαηλνηνκηθψλ πεηξακάησλ. Bαζίδεηαη ζηα Δζληθά Γίθηπα 

Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο (National Research and Education Networks -NRENs) θαη 

ζην παλεπξσπατθφ δίθηπν GEANT2 θαη απνηειείηαη απφ Gigabit Ethernet θπθιψκαηα, 

layer 2 θαη layer 3 switching θαη servers πνπ ππνζηεξίδνπλ εηθνληθνπνίεζε. Σα 

θπθιψκαηα ζπλδένπλ ηα Points of Presence (PoPs) ησλ ζπκκεηερφλησλ NRENs, ηα 

νπνία  θηινμελνχλ ηνπο εηθνληθνχο θφκβνπο (V-nodes) FEDERICA, δεκηνπξγψληαο 

κηα multi-domain ππνδνκή κεγάιεο έθηαζεο πνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πινπνίεζε απφ άθξν ζε άθξν δηθηπαθψλ πεηξακάησλ. 

Δηθνληθά slices ηεο ππνδνκήο FEDERICA αλαηίζεληαη ζε εξεπλεηέο θαηφπηλ αίηεζεο 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πεηξάκαηά ηνπο ζε έλα επξχ ππφζηξσκα (production 

substrate). Έλα εηθνληθφ slice είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θπθισκάησλ (έσο 1Gb/s) θαη 

εηθνληθψλ θφκβσλ. Μπνξεί λα πεξηέρεη: routed IP circuits (IPv4, IPv6 unicasting θαη 

multicasting) θαη/ή ζπζηήκαηα θαη /ή δξνκνινγεηέο.  
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6.1 Υπνδνκή FEDERICA 

6.1.1 Τνπνινγία Γηθηύνπ 

Ζ δηθηπαθή ππνδνκή 

FEDERICA
22

 είλαη ε βάζε 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

εηθνληθνπνίεζεο ζηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο. Ζ ηνπνινγία ηνπ 

δηθηχνπ πεξηιακβάλεη 12 

ηνπνζεζίεο (sites) πνπ 

δηαδπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

κέζσ θαλαιηψλ 1Gbps, ηα 

νπνία παξέρνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία GEANT+ ηνπ 

DANTE. Οη δηθηπαθνί πφξνη 

ηεο ππνδνκήο FEDERICA 

ρσξίδνληαη ζε δχν ζχλνια, 

ηελ core θαη ηελ non-core 

ππνδνκή. 

  Τπάξρνπλ 14 FEDERICA 

PoPs, 4 core θαη 8 non-core 

εγθαηαζηάζεηο. Σα core PoPs 

βξίζθνληαη ζηα δίθηπα: CESNET(θαη monitoring site), DFN, GARR  θαη PSNC (θαη 

user access site).Σα non-core PoPs βξίζθνληαη ζηα δίθηπα: KTH (θαη management 

site), NIIF/HUNGARNET, GRNET θαη ICCS,   SWITCH, Red.IRIS θαη I2CAT, 

FCCN θαη HEAnet θαη 2
ν
 PoP ζην PSNC.  

Σα core-PoPs είλαη πιήξσο  δηαζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κέζσ δηθηπσηήο ηνπνινγίαο, 

Ethernet θαλαιηψλ 1 Gigabit. Κάζε PoP απνηειείηαη απφ έλα δξνκνινγεηή Juniper 

MX480 θαη δχν ππνινγηζηηθνχο servers Sun Fire X2200 M2. ηελ core ππνδνκή είλαη 

απαξαίηεηε ε επέιηθηε δηαζχλδεζε, γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη απεπζείαο 

θαλάιηα θαη απνθεχγεηαη ε ζπκκεηνρή εμνπιηζκνχ επηπέδνπ 2 απφ ηα ηνπηθά NRENs. 

Έηζη, νη ζπλδέζεηο ηεο ππεξεζίαο Geant+, πνπ ηεξκαηίδνληαη ζηηο πχιεο ηνπ 

ALCATEL MCC 1678 ηνπ DANTE ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην Juniper Switch ζε 

θάζε PoP κε κφλε εμαίξεζε ην PoP ζηε Γεξκαλία, θαζψο ην GEANT PoP βξίζθεηαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ DFN ελψ ην   FEDERICA PoP ζην FAU. Αθφκε θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε σζηφζν, αθηεξψλνληαη ιάκδα θαλάιηα γηα ηελ επίηεπμε απεπζείαο 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. 

Γηα ηα non-core PoPs , θαζψο δελ ππάξρεη απζηεξή απαίηεζε απεπζείαο ζχλδεζεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη άιιεο ελαιιαθηηθέο γηα ηελ δηαζχλδεζε φπσο εηθνληθά LANs. Σα 

non-core Pops είλαη εμνπιηζκέλα  κε Ehternet network series switches, ην Juniper EX, 

ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ κε ηα MX series switches πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα core 

PoPs. 

 

Δηθφλα 6.1.1-Ζ ππνδνκή FEDERICA 
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6.1.2  FEDERICA PoPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηηο εηθφλεο 6.1.2.α θαη 6.1.2.β θαίλεηαη ε ηνπνινγία ησλ core θαη ησλ non-core PoPs 

πάλσ ζην δίθηπν GEANT2. 

 

Δηθφλα 6.1.2.α-ηνπνινγία ησλ 

FEDERICA Core PoPs 
Δηθφλα 6.1.2.β-ηνπνινγία ησλ FEDERICA 

non-core PoPs 

Δηθφλα 6.1.2.γ-δνκή ηνπ FEDERICA Core PoP 
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Σα core PoPs παξέρνπλ BGP peering κεηαμχ ηνπ παγθνζκίνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο 

ππνδνκήο FEDERICA, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο FEDERICA. ηελ εηθφλα θαίλεηαη ε δνκή ηνπ core PoP. Ζ GEANT+ 

Ethernet ππεξεζία, πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε γεηηνληθφ core PoP, ηεξκαηίδεηαη ζε έλα 

Alcatel 1678 MCC switch. Ζ ζχλδεζε θαηφπηλ πξνσζείηαη ζην δξνκνινγεηή Juniper 

MX480. Ζ ππνδνκή εηθνληθνπνίεζεο απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν θφκβνπο 

εηθνληθνπνίεζεο κε εγθαηεζηεκέλν VMWare ESXi v.3.5. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

PIONIR θαη ηνπ CESNET, ππάξρνπλ επηπξφζζεηνη servers πνπ «ηξέρνπλ» ππεξεζίεο 

αθηεξσκέλεο ζηελ δηαηήξεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή. ην CESNET, ππάξρεη 

έλαο monitoring server ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο 

απφδνζεο απφ ηα switches θαη ηνπο servers. Σν PIONIΔR παξέρεη πξφζβαζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηελ ππεξεζία κε αθηεξσκέλα web based interfaces ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Ο δξνκνινγεηήο Juniper MX 480 ζπλδέεηαη επίζεο ζηελ ππνδνκή ηνπ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ NREN γηα λα παξέρεη BGP peering κεηαμχ ηεο ππνδνκήο FEDERICA θαη ηνπ 

παγθφζκηνπ Γηαδηθηχνπ, παξέρνληαο πξφζβαζε ζε εμσηεξηθνχο πφξνπο, ζε 

πεξηνξηζκέλν φκσο βαζκφ ιφγσ δεηεκάησλ αξρψλ θαη αζθαιείαο.  

Δπηπιένλ ηα core PoPs ζπγθεληξψλνπλ ηα non-core PoPs, ηα νπνία κπνξεί λα κελ 

ζπλδένληαη πάληα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ ηνπ GEANT+ θαη κπνξεί λα 

παξέρνληαη απφ ηνπο πφξνπο ππνδνκήο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ NREN.  

Ζ δνκή ησλ non-core FEDERICA PoPs θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1.6.1.δ. Ζ δηαζχλδεζε 

ηνπο δελ δεκηνπξγεί πιήξσο δηθηπσηή ηνπνινγία θαη ππάξρνπλ ιηγφηεξεο απαηηήζεηο 

ζρεηηθά ηνλ ηχπν ηεο ζχλδεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλδέζεσλ ζε έλα γεηηνληθφ non-core PoP. 

ππεξεζίαο GEANT+: 

 Απεπζείαο νπηηθή δεχμε κεηαμχ ηνπ Alcatel MCC ηνπ GEANT2 θαη ηνπ 

Juniper EX series switch ηνπ FEDERICA, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ core PoPs. 

Δηθφλα 6.1.2.δ-Γνκή ηνπ FEDERICA non-core PoP 
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 Ζ ζχλδεζε απφ ην Alcatel MCC πεξλά απφ ηελ ππνδνκή ηνπ ηνπηθνχ ΝREN 

δηθηχνπ (πηζαλφλ κε κεηαηξνπή ζε cooper-based δεχμε) θαη έπεηηα ζπλδέεηαη 

ζην Juniper EX series switch ηνπ FEDERICA. 

 ηελ ηξίηε πεξίπησζε, ε ζχλδεζε δελ βαζίδεηαη ζηελ GEANT+ ππεξεζία θαη 

ηα peering NRENs ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θπζηθή ηνπο ππνδνκή γηα λα παξέρνπλ 

δηαζχλδεζε. 

Σα non-core PoPs είλαη εμνπιηζκέλα κε έλα κνλαδηθφ server εηθνληθνπνίεζεο. Όινη νη 

servers ρξεκηνπνηνχλ ηελ ίδηα έθδνζε VMWare ESXi ελψ επηπξφζζεηνο θφκβνο 

ππεξεζηψλ είλαη πξναηξεηηθφο. ην I2CAT ππάξρεη γηα δνθηκή θαη software validation 

θαη ζην KTH γηα εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζεο θαη γηα 

software/tools validation.  

6.1.3 Δηθνληθνί Κόκβνη 

Οη θφκβνη εηθνληθνπνίεζεο είλαη θαλνληθνί PC class servers, φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη εηθνληθνπνίεζε. Ωο πιαηθφξκα 

εηθνληθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν Sun Fire X2200 M2 server. 

6.1.4 Πεξηγξαθή πιηθνύ 

Οη Sun Fire X2200 servers είλαη εμνπιηζκέλνη κε δχν AMD Quad Core Opteron CPUs 

θαη 2 ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ 500GB κε SATA interfaces. Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο κηαο 

πιαηθφξκαο πιηθνχ είλαη ν αξηζκφο ησλ interfaces δηθηχνπ. Γηα λα απινπνηεζεί ν 

θαηακεξηζκφο ησλ πφξσλ, αθηεξψλεηαη έλα physical network interface ζε θάζε 

εηθνληθή κεραλή ρξήζηε ζην server, θαη έηζη ν αξηζκφο ησλ εηθνληθψλ ππνζηάζεσλ 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ physical network interfaces, πνπ γηα ηνλ X2200 M2 server είλαη 2. Οπφηε γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ interfaces, ρξεζηκνπνηνχληαη PCI Express θάξηεο 

επέθηαζεο. Ζ ηξέρνπζα παξακεηξνπνίεζε ησλ Sun servers πεξηιακβάλεη 8 θπζηθά 

interfaces ζηελ αθφινπζε παξακεηξνπνίεζε: 

 Integrated 10/100/1000BaseT interface for Embeded Lights Out Management 

system 

 Integrated 10/100/1000BaseT interface (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξφζβαζε 

ζηελ θνλζφια VMWare θαη γηα δηαρείξηζε) 

 Γχν integrated 10/100/1000BaseT interfaces γηα ζθνπνχο εηθνληθνπνίεζεο 

 Σέζζεξα 10/100/1000BaseT εγθαηεζηεκέλα ζε δχν PCI Express θάξηεο (dual 

ports) επίζεο γηα ζθνπνχο εηθνληθνπνίεζεο. 

Παξφιν πνπ ην server hardware configuration είλαη ίδην ζε φια ηα PoPs, ην κέγεζνο 

ηεο κλήκεο RAM κπνξεί λα πνηθίιεη κεηαμχ 16GB (πνπ είλαη ην ειάρηζην 

απαηηνχκελν) θαη 64GB. 

6.1.4.1 Switches 

Τπάξρνπλ δχν είδε switches ζηελ ππνδνκή FEDERICA, ηα core θαη  ηα non-core. Καη 

νη δχν ηχπνη ηθαλνπνηνχλ ηηο εμήο ηερληθέο απαηηήζεηο: 

 Layer-2 θαη layer-3 Switching (κε ππνζηήξημε IPv6) θαη Πνηφηεηα Τπεξεζίαο 
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 Γπλαηφηεηεο εηθνληθνπνίεζεο κε πνιππιεμία θαη switching, φπσο 

ρσξεηηθφηεηα δεχμεο πνιχπιεμεο απφ VLANs, VPLS, MPLS L2/L3 θαη 

ιεηηνπξγίεο εηθνληθψλ switches σο ινγηθνί δξνκνινγεηέο θαη εηθνληθά 

switches. 

 Τςειή ππθλφηεηα Ethernet ππιψλ γηα ζχλδεζε ζε πχιεο εηθνληθψλ θφκβσλ, 

interfaces ηεο ππεξεζίαο GEANT+ θαη eBGP peering δξνκνινγεηέο θάπνησλ 

NRENs. 

 Υακειή rack occupancy 

 Απνηειεζκαηηθή IP-based δηαρείξηζε θαη monitoring. 

 

 

6.1.5 Πεξηγξαθή Λνγηζκηθνύ 

Σν ινγηζκηθφ εηθνληθνπνίεζεο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο ππνδνκήο FEDERICA, 

θαζψο επηηξέπεη ζε κηα θπζηθή κεραλή λα θηινμελεί θαη λα κνηξάδεηαη ηνπο πφξνπο 

ηεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θηινμελνχκελσλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

Σν VMware ESXi 3.5 είλαη έλα OS-independent hypervisor, πνπ επηηξέπεη ηελ 

“native” εηθνληθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε ελφο εηδηθνχ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε θπζηθή κεραλή, πνπ παξέρεη απεπζείαο ιεηηνπξγίεο 

εηθνληθνπνίεζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επηπιένλ ινγηζκηθφ ψζηε λα εθηειεζηνχλ απηέο 

νη ιεηηνπξγίεο. Απηφ  ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο  

ζηνλ θψδηθα πεγήο ησλ εηθνληθνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Έηζη, νη ρξήζηεο έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ εηθνληθέο ππνζηάζεηο εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ, φπνπ ν 

θψδηθαο πεγήο δελ είλαη δηαζέζηκνο δεκφζηα. Σν VMWare ESXi, παξέρεη έλα 

application programming interface (API). 

 

6.2 Δηθνληθνπνίεζε ζην FEDERICA 

Ζ εηθνληθνπνίεζε ζην FEDERICA
23

 ζεκαίλεη πάληα ηνλ ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ (slicing) πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ινγηζκηθφ κφλν ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζηήξημε ηνπ πιηθνχ ζε δηάθνξα επίπεδα: 

 Δμνκνίσζε (Emulation): Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο ζπλίζηαηαη κφλν ζε 

ινγηζκηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα Asterisk PBX, Zebra (router), Vyatta (router). 

 Native/Para Virtualization: Δηθνληθνπνίεζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ 

θάπνηεο ιεηηνπξγηθφηεηεο παξέρνληαη απφ ινγηζκηθφ θαη άιιεο απεπζείαο απφ 

πιηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα Virtual Routing and Forwarding (VRF), Virtual 

Router, Controller Agents, θηι. 

 Hardware Partitioning: Αθηεξσκέλνη πφξνη πιηθνχ αλαηίζεληαη ζε εηθνληθέο 

κεραλέο πάλσ ζε κνηξαδφκελν θπζηθφ ππφζηξσκα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

Logical Router, L1-VPNs,θηι. 
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 Data Path Virtualization: Παξέρεη απνκφλσζε θαη αλάζεζε πφξσλ ζε 

κνηξαδφκελν πιηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα Ls-VPNs, L3-VPNs θαη άιια 

overlays. 

Τπάξρνπλ εηθνληθά δηακεξίζκαηα (partitions) ζε δξνκνινγεηέο, switches θαη 

επεθηάζεηο πξσηνθφιισλ πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ απφ άθξν ζε άθξν 

ζπλεθηηθφηεηα ησλ εηθνληθψλ δηθηχσλ ζε κηα κνηξαδφκελε ππνδνκή. Σν FEDERICA 

εμεηάδεη ηελ εηθνληθνπνίεζε ζε ηξία επίπεδα: ζπζθεπψλ (Devices), Data Path θαη 

Control Plane. 

6.2.1 Δηθνληθνπνίεζε δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ 

ε επίπεδν εηθνληθνπνίεζεο ζπζθεπψλ, φινη νη πφξνη πνπ βαζίδνληαη ζηε 

δηαζηξσκάησζε πξσηνθφιισλ θαηά ην κνληέιν OSI κπνξνχλ λα εηθνληθνπνηεζνχλ 

θαη λα δνζνχλ ζηνπο ρξήζηεο.  

Γηα ηελ επίηεπμε εηθνληθνπνίεζεο ζην 4
ν
 ή κεγαιχηεξν επίπεδν, νη θφκβνη FEDERICA 

πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζηέο  κε ινγηζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα εηθνληθνπνίεζεο. 

ε κηα αλεμάξηεηε ππνζηαζηνπνίεζε εηθνληθήο κεραλήο κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

νπνηαδήπνηε αλαπαξάζηαζε θαη θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ (επίπεδν 7 θαη 6), ή ελδν-

host επηθνηλσλία (επίπεδν 5), ή δηαζθάιηζε απφδνζεο απφ άθξν ζε άθξν (επίπεδν 4).   

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εηθνληθψλ ιεηηνπξγηψλ επηπέδνπ 3 ππάξρνπλ δχν επηινγέο, 

vendor-based θαη PC-based. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα πξαγκαηηθά θνπηηά, πνπ 

βξίζθνληαη ζηα core PoPs, κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ ζε ινγηθνχο/εηθνληθνχο 

δξνκνινγεηέο θαη έηζη λα ηνπνζεηεζνχλ εηθνληθά ζε νπνηνδήπνηε θφκβν FEDERICA. 

Ωζηφζν δελ ππνζηεξίδεηαη αλαδξνκή. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη 

παξακεηξνπνίεζε εηθνληθψλ/ινγηζκηθψλ δξνκνινγεηψλ θαη επηηξέπεηαη λα 

εθηεινχληαη πεηξάκαηα θάησ απφ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφδνζεο, multi-vendor 

interoperability αθφκε θαη ζε αλαδξνκηθά πεξηβάιινληα. 

ε επίπεδν 2 ηα πξαγκαηηθά δηθηπαθά θνπηηά κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ σο 

εηθνληθά Ethernet switches. Όπσο θαη ζηνπο εηθνληθνχο δξνκνινγεηέο, ηα εηθνληθά 

switches είλαη επίζεο αλέμαξηεηα ιεηηνπξγηθά θνπηηά, ελψ ν ρξήζηεο δελ 

αληηιακβάλεηαη δηαθνξά αλάκεζα ζε εηθνληθφ θαη πξαγκαηηθφ  Ethernet switch. 

6.2.2 Data path εηθνληθνπνίεζε 

Οη εηθνληθνπνηεκέλνη δηθηπαθνί πφξνη  κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κέζσ 

εηθνληθνπνηεκέλσλ data paths. Ζ data path εηθνληθνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία πνιιαπιψλ αλεμάξηεησλ ινγηθψλ δηθηχσλ πάλσ απφ κία, κνηξαδφκελε 

θπζηθή ηνπνινγία. Τπάξρνπλ δηάθνξα πξσηφθνιια πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα data path εηθνληθνπνίεζε. Γχν απφ απηά είλαη θαηάιιεια γηα θίλεζε επηπέδνπ 2 

κφλν, ην 802.1q, πνπ παξακεηξνπνηείηαη ζε θάζε hop, θαη ην L2TPv3, πνπ 

παξακεηξνπνηείηαη απφ άθξν ζε άθξν.  Σν IPsec είλαη θαηάιιειν γηα IP κεηαθνξά. Σα 

Generic Routing Encapsulation (GRE) θαη Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

LSPs κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ην επίπεδν 2 είηε γηα ην 3. Σν GRE είλαη 

έλα πξσηφθνιιν  IP θαλαιηψλ, πνπ παξακεηξνπνηείηαη κφλν ζηα ηεξκαηηθά ελψ ην 

MPLS δεκηνπξγεί έλα θαηλνχξγην κνλνπάηη πξνψζεζεο θαη παξακεηξνπνηείηαη ζε φια 

ηα hops ζε έλα δίθηπν. 
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6.2.3 Δηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ ειέγρνπ 

Ζ εηθνληθνπνίεζε επηπέδνπ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζε πξνζαξκνγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πξσηφθνιια switching/routing ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ εηθνληθνπνηεκέλεο ζπζθεπέο.  

Σν Per VLAN Spanning Tree (PVST) είλαη έλα εηθνληθνπνηεκέλν επίπεδν ειέγρνπ, ην 

νπνίν έρεη κηα μερσξηζηή ππνζηαζηνπνίεζε spanning-tree γηα θάζε VLAN πνπ ηξέρεη 

ζε έλα switch. Σα δηαθνξεηηθά εηθνληθά δίθηπα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηνπνινγίεο θαη γηα 

ην ιφγν απηφ, δηαθνξεηηθέο βέιηηζηεο δηαδξνκέο. Σα switches πξέπεη λα ηξέρνπλ 

δηαθνξεηηθά spanning-tree calculations γηα θάζε ηέηνην δίθηπν. Όκνηα ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ πξσηνθφιισλ δξνκνιφγεζεο επηπέδνπ 3. ηελ πεξίπησζε ησλ 

PC-based εηθνληθψλ θφκβσλ είλαη δπλαηφ λα εθαξκφδνληαη ζηηο κεραλέο μερσξηζηέο 

ιεηηνπξγίεο επηπέδνπ δεδνκέλσλ θαη επηπέδνπ ειέγρνπ. 

 

 

 

7. GENI- Global Environment for Network Innovations 

Σν Global Environment for Network Innovations –GENI 
24

 - είλαη κηα suite of network 

research infrastructure  πνπ ππνζηεξίδεη ζε επξεία θιίκαθα πεηξακαηηζκφ δηθηπαθψλ 

θαηλνηνκηψλ πάλσ ζε κηα  κνηξαδφκελε, εηεξνγελή, πιήξσο εμνπιηζκέλε ππνδνκή, 

πνπ πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο φπσο νπηηθέο ίλεο κε νπηηθά switches λέαο γεληάο, 

θαηλνηνκηθνχο δξνκνινγεηέο πςειήο ηαρχηεηαο, πεηξακαηηθά αζηηθά αζχξκαηα 

δίθηπα θιίκαθαο-πφιεσο, high-end computational clusters θαη δίθηπα αηζζεηήξσλ.  

Σν GENI ππνζηεξίδεηαη θαη ρνξεγείηαη ελ κέξεη απφ ην National Science Foundation 

(NSF). Σελ δηαρείξηζε θαη επίβιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ GENI εθηειεί ην GENI 

Project Office (GPO) ελψ νη ζπλεξγάηεο ηνπ GENI πξνέξρνληαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ, 

ηνλ εξεπλεηηθφ, ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα.  

 Οη βαζηθέο ηδέεο ηνπ GENI είλαη νη εμήο: 

 Πξνγξακκαηηζηκόηεηα (Programmability): Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα 

«θαηεβάδνπλ» ινγηζκηθφ ζηνπο ζπκβαηνχο κε ην GENI θφκβνπο ψζηε λα 

ειέγρνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

 Εηθνληθνπνίεζε θαη άιια κέζα δηακνηξαζκνύ πόξωλ (Virtualization and 

other forms of Resource Sharing): επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο ππνδνκήο απφ πνιιαπινχο εξεπλεηέο κε ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ κεραλψλ 

θαη ην ζρεκαηηζκφ απνκνλσκέλσλ slices απφ ηνπο πφξνπο ηνπ GENI. 

 Ελνπνίεζε (Federation): Γηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ζνπίηαο GENI αλήθνπλ θαη 

ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ, θαη ην NSF απνηειεί 

κφλν έλα κέξνο ηνπ GENI. 

 Slice-based Experimentation: ηα πεηξάκαηα GENI είλαη δηαζπλδεδεκέλν 

ζχλνιν δεζκεπκέλσλ πφξσλ ζε πιαηθφξκεο ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Οη 
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εξεπλεηέο κπνξνχλ λα αλαθαιχπηνπλ, λα δεζκεχνπλ (reserve), λα 

παξακεηξνπνηνχλ (configure), λα πξνγξακκαηίδνπλ, debug, λα εθηεινχλ θαη λα 

ρεηξίδνληαη θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα θαηά κήθνο ηεο ζνπίηαο 

GENI.  

ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα δηάγξακκα ησλ βαζηθψλ νληνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο GENI. 

Με ιηγφηεξν έληνλν ρξψκα δηαγξάθνληαη ηα ηκήκαηα ησλ νληνηήησλ πνπ είλαη 

επηζπκεηά αιιά πξνεξαηηηθά.  

 

Δηθφλα 7-Οη βαζηθέο νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο GENI 

7.1 Σηνηρεία αξρηηεθηνληθήο GENI 

Tα components 
25

είλαη ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν (building block) ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

Έλα component κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε έλα ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή, έλαλ 

παξακεηξνπνηήζηκν δξνκνινγεηή (customizable router), ή έλα πξνγξακκαηίζηκν 

ζεκείν πξφζβαζεο. Δκπεξηέρεη κηα ζπιινγή απφ πφξνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα θπζηθoχο 

(πρ ΚΜΔ, κλήκε, ζθιεξφ δίζθν, εχξνο δψλεο), ινγηθνχο (πρ. πεξηγξαθείο αξρείσλ, 

αξηζκνί ππιψλ) θαη ζπλζεηηθνχο πφξσλ (πρ. κνλνπάηηα γξήγνξεο δξνκνιφγεζεο 

παθέησλ). 

Έλα aggregate είλαη έλα αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηά έλα ζχλνιν απφ components. 

Έλα component κπνξεί λα αλήθεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα aggregates ή κπνξεί λα κελ 

αλήθεη ζε θαλέλα. Σα aggregates δχλαληαη λα είλαη ηεξαξρηθά, κε ηελ έλλνηα νηη 

πεξηέρνπλ είηε components είηε άιια aggregates. Παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ GENI 

ηελ δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλνληαη κηα ζπιινγή θφκβσλ ηνπ GENI καδί κε κηα 

νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ινγηζκηθνχ σο κία αλαγλσξίζηκε κνλάδα. Γεληθά ηα 

aggregates, εμάγνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα component interface, δειαδή κπνξνχλ λα 

απεπζπλζνχλ σο έλα component, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα εμάγνπλ θαη άιια 

interfaces. Σα aggregates κπνξεί επίζεο λα πεξηέρνπλ θαη φξγαλα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ. 
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Σν clearinghouse είλαη έλα, θπξίσο  ιεηηνπξγηθφ, ζχλνιν απφ αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία 

–πεξηιακβαλνκέλνπ trust anchors  γηα δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη αξρέο Slice- θαη 

ππεξεζίεο φπσο θαηαρσξήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ησλ slices θαη ησλ components, έλα 

portal γηα ηελ αλαδήηεζε πφξσλ, έλα portal γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ αλά ην 

GENI, θαη άιιεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο. Σνπνζεηνχληαη φιεο καδί 

θαζψο ην GENI ρξεηάδεηαη λα παξέρεη απηέο ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα εθθηλήζεη 

(bootstrap) ηελ ππνδνκή (infrastructure suite). Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ ίδησλ ζπλαξηήζεσλ, γηα παξάδεηγκα πνιιέο ππεξεζίεο 

αλαδήηεζεο πφξσλ. Οπφηε ππάξρνπλ πνιιά clearinghouses ηα νπνία ελνπνηνχληαη 

(federate). Μηα εθαξκνγή «ελνπνίεζεο» ιεηηνπξγεί ζαλ interface κεηαμχ ησλ 

clearinghouses. 

H ζνπίηα GENI πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά aggregates θαη components, 

αλεμάξηεηεο ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο, πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηα πεηξάκαηα κέζσ 

ελφο control framework πνπ «ηξέρεη» απφ ην clearinghouse. Σα components, ηα 

μερσξηζηά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη θαη πξνγξακκαηίδνληαη γηα ηα ηξέρνληα 

πεηξάκαηα νξγαλψλνληαη ζηα aggregates, ηα  ζχλνια ηκεκάησλ  πνπ δηαρεηξίδεηαη 

θάπνηνο νξγαληζκφο σο εληαίν ζχλνιν. Σα aggregates δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη νκνγελή, 

γηα παξάδεηγκα, έλα aggregate κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ζπιινγή ππνινγηζηψλ 

cluster, Ethernet switches, disk storage networks, θηι. Σα μερσξηζηά components (είηε 

αλήθνπλ ζε aggregate είηε φρη) κπνξνχλ λα εηθνληθνπνηνχληαη (ή λα δηακνηξάδνληαη κε 

άιινλ ηξφπν) θαη λα πξνγξακκαηίδνληαη ψζηε λα παξακεηξνπνηνχληαη θαηάιιεια γηα 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν πείξακα. Πνιιά aggregates ή components ζα «ελνπνηνχληαη» 

(federated), αλ θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο αξρέο δηαρείξηζεο κέζσ ηνπ 

clearinghouse ηνπ GENI. 

Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην GENI απνθηψληαο πφξνπο απφ ηα components κέζσ 

ηνπ GENI control framework. Οη πφξνη είλαη δπλαηφλ λα είλαη πξαγκαηηθνί ή εηθνληθνί 

θαη κπνξεί λα αλήθνπλ ζε έλα κνλαδηθφ component ή λα απαηηνχλ ζπληνληζκφ 

πνιιαπιψλ components εληφο θάπνηνπ aggregate. O component manager παξέρεη ην 

interface ζην GENI control framework, ρεηξίδεηαη ηελ αλάζεζε πφξσλ, θαη –

ρξεζηκνπνηψληαο εζσηεξηθή επηθνηλσλία-παξακεηξνπνηεί ηα components γηα λα 

παξέρεη slivers. Όηαλ ηα components νξγαλψλνληαη ζε aggregates, ν aggregate 

manager παξέρεη ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαη επηπιένλ νπνηαδήπνηε νξγάλσζε απφ 

components πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξνρή πφξσλ πνπ εθηείλνληαη πάλσ απφ 

πνιιαπιά components. Γηα παξάδεηγκα, έλα δίθηπν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο aggregate 

πνπ παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο Ethernet VLANs. Σν δίθηπν απηφ ζα εθάξκνδε έλαλ 

aggregate manager πνπ ζα πξνζάξκνδε ηα Ethernet switches βάζεη ησλ αηηήζεσλ γηα 

ζχλδεζε απφ ηνπο εξεπλεηέο. 

Ο aggregate/component  manager κπνξεί λα εθαξκφδεη έιεγρν πξφζβαζεο ή πνιηηηθέο 

αλάζεζεο πφξσλ. Σα πεξηζζφηεξα aggregates/components παξέρνπλ έλα operations 

portal ψζηε λα εμάγνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο ζην GENI O&M. Απηά ηα 

δεδνκέλα, πνπ παξέρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν format, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο help-desk, λα δηαηεξνχλ πςεινχ επηπέδνπ ζεψξεζε ηεο 

θαηάζηαζεο  ζπζηήκαηνο, θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπκβάληα ζην δίθηπν (πρ απνηπρίεο 

ή επηζέζεηο). Σν portal απηφ επίζεο, επηηξέπεη πξνλνκηνχρα πξφζβαζε ζην GENI 

O&M γηα δηαγλσζηηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο (φπσο αηηήζεηο γηα θιείζηκν 

ησλ slivers πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην slice εθηφο ειέγρνπ). Έλα δηαθεθξηκέλν 
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κνλνπάηη πξφζβαζεο παξέρεηαη ηππηθά ψζηε θάπνηνο operator λα κπνξεί λα 

ππεξπεδήζεη θάπνηα ζπκθφξεζε ή απνηπρία ζην control plane. 

Σν clearinghouse κπνξεί λα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πξναηξεηηθέο νληφηεηεο:  έλα ticket 

log θαη/ή έλα software repository κε ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Δίλαη πηζαλφ ην 

clearinghouse λα δηαηεξεί επίζεο άιια registry transaction logs γηα λα επηηξέςεη ηελ 

κεηαγελέζηεξε κειέηε ησλ troubleshooting θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ  principal registry (θαηαρψξεζε) θξαηά έλα αξρείν γηα θάζε εξεπλεηή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην GENI, PI, administrator, operator θηι (ή έλα δείθηε ζε έλα αξρείν ζε 

άιιε component θαηαρψξεζε, φπσο ελφο έκπηζηνπ εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ). Κάζε 

principal αξρείν πεξηιακβάλεη: έλα παγθφζκην φλνκα, πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο, έλα 

θιεηδί γλεζηφηεηαο (ή έλα δείθηε ζε άιιε έκπηζηε θαηαρψξεζε), roles θαη status 

(ελεξγή, ζε αλαζηνιή θηι). Απηή ε θαηαρψξεζε πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο γηα: 

principal registration and management, principal authentication, θαη ζρεηηθέο αηηήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε principal registry πεξηιακβάλεη αξρεία γηα φινπο ηνπο εξεπλεηέο πνπ 

έρνπλ άδεηα λα εγθαηαζηήζνπλ slices, γηα θαζέλα απφ ηα νπνία εγγπάηαη έλαο 

εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο. 

Ζ slice registry θξαηά έλα αξρείν γηα θάζε slice.  Έλα ηέηνην αξρείν πεξηιακβάλεη: ηνλ 

ππεχζπλν νξγαληζκφ (πρ ην slice administrator) θαη ηηο άδεηέο ηνπ, associated 

principals (πρ εξεπλεηέο) θαη ηηο ηδησηηθέο ηνπο άδεηεο, θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ slice 

(ελεξγφ, ζε αλαζηνιή θηι). Απηή ε θαηαρψξεζε πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε slices, ηελ έθδνζε slice πηζηνπνηεηηθψλ, brokering 

tickets θαη ηε δεκηνπξγία slice αηηήζεσλ.      

H component registry θξαηά έλα αξρείν γηα θάζε affiliated substrate component ή 

aggregate, πηζαλφλ κέζσ ελφο δείθηε ζε αξρείν άιιεο έκπηζηεο component registry. 

Κάζε αξρείν πεξηιακβάλεη: ηνλ ππεχζπλν νξγαληζκφ (δειαδή ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή), 

ηηο ζρεηηθέο αξρέο (πρ operators) θαη ηηο ηδησηηθέο ηνπο άδεηεο, ηα interfaces γηα ηελ 

αίηεζε δηαζέζηκσλ πφξσλ(πρ ζηνλ component manager), άιιεο πιεξνθνξίεο 

επηθνηλσλίαο , θαη πξναηξεηηθά ηελ πνιηηηθή πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηφ ην 

component ή aggregate. Απηή ε registry παξέρεη ππεξεζίεο γηα: registration θαη 

management, θαη ζπλαθείο αηηήζεηο. Έηζη, ε registry παξέρεη αξρεία γηα φια ηα 

components ή aggregates πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεηξάκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηo clearinghouse, πνπ εηζάγνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο/operators ησλ 

components. Σα aggregates κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα έρνπλ αξρεία γηα θάζε ζπζηαηηθφ 

component. 

Σν ticket είλαη έλα “sliver record” πνπ νξίδεη ηνπο πφξνπο πνπ αλαζέηεη έλα component 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν slice. Αλάινγα κε ηελ κέζνδν πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα απνθηεζεί έλα ticket, ην clearinghouse πεξηέρεη κηα credential issuing service ή 

κηα ticket broker service πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ slice registry. Μηα credential issuing 

service ζην clearinghouse ρνξεγεί έλα credential, δειαδή έλα θξππηνγξαθεκέλν-

ππνγεγξακκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ζε έλαλ εξεπλεηή, ν νπνίνο έπεηηα ην ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα απνθηήζεη έλα ticket απεπζείαο απφ έλα component ή έλα aggregate. Ζ ticket 

broker service ζην clearinghouse (ή αιινχ) εθκηζζψλεη ην αξρηθφ ticket γηα έλαλ 

εξεπλεηή απφ έλα component θαη κπνξεί λα εθαξκφζεη κηα clearinghouse πνιηηηθή γηα 

λα θαζνξίζεη πνηνο ζα ιάβεη έλα ticket. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο πνιηηηθήο κπνξεί λα 
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είλαη έλα άλσ φξην ζηε δηάξθεηα ησλ tickets γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ (πρ 

πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ) ζε θάπνηα components. 

Έλα ticket log θξαηά αληίγξαθα ηνπ αξρηθνχ ticket (sliver record) θαη κεηαγελέζηεξεο 

ελεκεξψζεηο ή ησλ equivalents. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο administrators θαη operators λα 

βξίζθνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη φια ηα slivers πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηνπ GENI, πρ γηα λα βξνπλ φια ηα slivers πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζχλνιν slices. 

Έλα ticket log κπνξεί λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο 

γηα ην control plane (πρ γηα troubleshooting slice establishment problems ή γηα ην 

ζπζρεηηζκφ δηθηπαθψλ ζπκβάλησλ κε δξαζηεξηφηεηεο ησλ slices). Δπηπιένλ, κπνξεί 

λα επηηξέπεη ζηνπο administrators λα αληρλεχνπλ usage patterns θαη forecast growth. 

Απηφ ην log ζα πεξηειάκβαλε κηα ππεξεζία γηα αηηήζεηο. Οη ticket log πιεξνθνξίεο ζα 

είλαη ρξήζηκεο επίζεο ζηνπο εξεπλεηέο θαη ζηνπ ηειηθνχο ρξήζηεο, ππνζέηνληαο 

θαηάιιειε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηδησηηθφηεηαο φπνπ είλαη δηαζέζηκα. 

 

 

8. Αλάζεζε πόξσλ ζε εηθνληθνπνηεκέλα πεξηβάιινληα 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη απηά πνπ 

κειεηήζεθαλ, είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπγθεληξψλνπλ πφξνπο κνηξαζκέλνπο ζε 

δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθά ηνπνζεζίεο. Αξρηθά, επηηξέπνπλ ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ 

πνπ επηζπκνχλ ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πφξνη 

θνληά ηνπο γεσγξαθηθά. Δπηπιένλ ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ρξεζηψλ πνπ 

επνθεινχληαη απφ ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο θίλεζεο κεηαμχ ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ 

θφκβσλ ηνπο. 

Έπνκέλσο, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηελ εηθνληθνπνίεζε δηθηχσλ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνο κεγηζηνπνίεζε ηελ 

σθέιεηαο πνπ απνιακβάλνπλ νη ρξήζηεο απφ ηελ απφθηεζε απηψλ θαη νη πάξνρνη απφ 

ηελ δηάζεζε απηψλ. Ο θαζνξηζκφο κηαο κεζνδνινγίαο αλάζεζεο πφξσλ ζηνπο ρξήζηεο 

ζε έλα εηθνληθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηθηχνπ αιιά θαη γηα ηελ παξνρή εγγπεκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο  ρξήζηεο. Οη 

κεραληζκνί αλάζεζεο πφξσλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αγνξά ιεηηνπξγνχλ πνιχ 

απνηειεζκαηηθά θαη είλαη ρξήζηκνη αθφκε θαη γηα πιαηθφξκεο φπσο ην GENI πνπ ν 

αξρηθφο ηνπο ζρεδηαζκφο είλαη κε θεξδνζθνπηθφο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηάκε κεζνδνινγία αλάζεζεο εηθνληθψλ πφξσλ πνπ λα κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί ζε έλα εηθνληθνπνηεκέλν δίθηπν. Πξηλ απφ ηελ πεξηγξαθή απηνχ ηνπ 

κνληέινπ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζεψξεζε θάπνησλ ππάξρνλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεραληζκψλ αλάζεζεο εηθνληθψλ πφξσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο παξάζεζε πξνο εχξεζε ησλ 

βέιηηζησλ ηδηνηήησλ. 

Σα ζπζηήκαηα αλάζεζεο πφξσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά αθήλνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη παξέρνπλ κεραληκνχο γηα λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ηελ απνθαιχπηνπλ κε αιήζεηα. 
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8.1 Μεραληζκόο αλάζεζεο πόξσλ FEDERICA  

Ο κεραληζκφο αλάζεζεο πφξσλ ηνπ FEDERICA
26

 βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πειάηεο πςειήο-αμίαο πξέπεη λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ρξήζηεο 

πνπ έρνπλ αλάγθεο ιηγφηεξν επείγνπζεο θαη θνζηνινγνχλ ρακειφηεξα ηνπο πφξνπο. Οη 

αληαγσληδφκελεο αηηήζεηο ηεξαξρνχληαη κε βάζε ηελ πξνζπκία ησλ ρξεζηψλ λα 

πιεξψζνπλ (willingness-to-pay), δειαδή ν κεραληζκφο απνζθνπεί ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο πξφλνηαο (social welfare). Γηα λα 

απνθεπρζεί ε «ιηκνθηνλία» ησλ πειαηψλ ρακειήο-αμίαο, ν κεραληζκφο πξνβιέπεη θαη 

γηα απηνχο παξνρή ππεξεζίαο, αιιά ζε βαζκφ «κεγίζηεο δπλαηφηεηαο» (“best effort”), 

πξννξίδνληαο ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ ηνπ FEDERICA γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ απηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν FEDERICA δηαθξίλεη δχν θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ ζε 

πφξνπο, πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ, ηηο κε ειαζηηθέο θαη ηηο ειαζηηθέο. Με 

ειαζηηθή είλαη ε απαίηεζε γηα πφξνπο φηαλ ην πείξακα πνπ ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί  θάησ απφ παλνκνηφηππεο ζπλζήθεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε κηαο 

ηέηνηαο απαίηεζεο ν κεραληζκφο πξνζθέξεη ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία. Δλαιιαθηηθά, 

γηα θάπνηνπο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη απνδεθηφ έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ πφξσλ 

αξγφηεξα ζην ρξφλν κε ειαζηηθφ ηξφπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε αξθεί ε παξνρή best-

effort ππεξεζίαο. 

Ο κεραληζκφο δηαθξίλεη ζην ρξφλν ρξνληθά δηαζηήκαηα (slots) θαη έηζη νη αλαζέζεηο 

ησλ πφξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζε θάζε slot θαη ηζρχνπλ κφλν γηα ην ρξνληθφ 

απηφ δηάζηεκα. Σν slotted time model, φπσο ιέγεηαη, επηηπργάλεη ζπγρξνληζκφ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο δηεπθνιχλνληαο ηελ αγνξά θαη παξάιιεια πξνζδίδεη ζην 

κεραληζκφ ηαρχηεηα θαη εχθνιε ππνινγηζηηθή δηαρείξηζε.  Σαπηφρξνλα, δίλεηαη έλα 

θίλεηξν ζηνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ θξαηήζεηο ζην ρξφλν κε νξζνινγηζκφ. 

Όηαλ ε πξνζθνξά θάπνησλ πφξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δήηεζε ηφηε απηνί 

δίλνληαη ζηνπο ρξήζηεο ζε θαζνξηζκέλε ηηκή πνπ αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα θαη είλαη 

γλσζηή ζε φινπο. Βέβαηα, ε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη είλαη κεγίζηεο πξνζπάζεηαο θαη 

παξέρεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. Ζ ηηκή ησλ ππφινηπσλ πφξσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη αληαγσληζκφο θαζνξίδεηαη δπλακηθά κέζσ πιεηζηεξηαζκψλ, έηζη 

ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζπαληφηεηά ηνπο θαη ε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη είλαη 

εγγπεκέλε. 

Ζ επηινγή ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ βαζίδεηαη ζηηο εμήο παξαηεξήζεηο: θάζε ρξήζηεο 

επηζπκεί λα ιάβεη κηα πιεζψξα ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ πνιινχο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ πξνο δηάζεζε πφξσλ. Έηζη, νη 

ζπλδπαζηηθνί πιεηζηεξηαζκνί θξίλνληαη απαγνξεπηηθνί. Σαπηφρξνλα νη αλεξρφκελνη 

πιεηζηεξηαζκνί κπνξεί λα γίλνπλ απξφβιεπηα ρξνλνβφξνη θαζψο κπνξεί λα 

ρξεηαζηνχλ πνιινί γχξνη γηα λα νξηζηεί ληθεηήο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, γηα ην 

κεραληζκφ FEDERICA πξνβιέπεηαη ρξήζε κε ζπλδπαζηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ.  

ε έλα κε ζπλδπαζηηθφ  πιεηζηεξηαζκφ σζηφζν ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ δηακνηξαζκνχ 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ρξήζηε ζε θάζε πφξν μερσξηζηά. Αλ αθεζεί ζην 

ρξήζηε ε δηαδηθαζία απηή, ζα πξνθχςνπλ απζαίξεηεο πξνζθνξέο θαη ηειηθά 

αλαπνηειεζκαηηθέο αλαζέζεηο. Αλ ζεσξεζεί ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο 

πξνζθνξά γηα ηνλ ζπαληφηεξν πφξν θαη πάιη δελ πξνβιέπεηαη ε θαζφινπ ζπάληα 
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πεξίπησζε θάπνηνο ρξήζηεο λα αηηείηαη πνιιψλ πφξσλ κεγάιεο δήηεζεο. Έηζη, ηειηθά 

πηνζεηείηαη ε πξαθηηθή λα δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα βάξε απφ ην κεραληζκφ ζε θάζε 

ηχπν πφξσλ κε βάζε ηελ πξνζπκία ησλ ρξεζηψλ λα πιεξψζνπλ, θαη έηζη λα 

ππνινγίδεηαη ε αλά πφξν πξνζθνξά σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη ζηξαηεγηθά απιή γηα ηνπο ρξήζηεο θαη εμαζθαιίδεη δηθαηνζχλε θαη δηαθάλεηα 

ζηελ αλάζεζε πφξσλ. 

Δπνκέλσο, ε πξνζθνξά (bid) ελφο ρξήζηε πεξηιακβάλεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

πνζφηεηεο απηψλ πνπ δεηνχληαη, ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά γηα ηελ απφθηεζή ηνπο θαη 

πξνζδηνξίδεη αθφκε αλ είλαη απνδεθηή ε best-effort ππεξεζία ζε πεξίπησζε πνπ ραζεί 

ε δεκνπξαζία. 

Ζ εμππεξέηεζε κέζσ ηεο best-effort ππεξεζίαο γίλεηαη βάζε ηεο FCFS-First Come 

First Served πνιηηηθήο θαη πξνθαλψο ε FCFS νπξά δελ αδεηάδεη ζε θάζε slot. Αλ 

θάπνηνο ρξήζηεο έρεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ νπξά αιιά δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί 

ιφγσ θαηάιεςεο ησλ πφξσλ απφ ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία ηφηε παξαρσξείηαη 

πξνηεξαηφηεηα  ζηνλ επφκελν ζηελ νπξά θαη ε πεξίπησζή ηνπ επαλεμεηάδεηαη ζην 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ππεξεζία απηή πξνθαλψο δελ παξέρεη θακία εγγχεζε 

σο πξνο ην ρξφλν αλακνλήο ζηελ νπξά θαη είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. Ζ χπαξμή 

ηεο, σζηφζν, δίλεη ην θίλεηξν ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ επηζεηηθέο πξνζθνξέο γηα λα 

θεξδίζνπλ ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία θαη ηαπηφρξνλα εκπνδίδεη ηε «ιηκνθηνλία» ησλ 

πειαηψλ ρακειήο αμίαο. 

Σν κνληέιν FEDERICA αθήλεη ρψξν ζηελ παξνπζία ελδηακέζσλ ζηελ αγνξά, δειαδή 

πξαθηφξσλ κε γλψζεηο πάλσ ζηε δήηεζε θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ ηεο αγνξάο πνπ 

ζα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηηο θξαηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ γηα θάπνην ρξήζηε ζε 

πνιιαπιά slots ζην ρξφλν. 

 

8.2 Tycoon: έλα ζπζηήκα αλάζεζεο πόξσλ ζε θαηαλεκεκέλε αγνξά 

Σν κνληέιν Tycoon
27

 βαζίδεη, επίζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ θνζηνινγνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο πφξνπο (θχθινπο ΚΜΔ, κλήκε, εχξνο δψλεο δηθηχνπ).  

Κάζε host Tycoon «ηξέρεη» κηα δηεξγαζία-πιεηζηεξηαζηή, ε νπνία πνιππιέθεη ηνπο 

ηνπηθνχο θπζηθνχο πφξνπο γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εηθνληθνχο hosts. Έηζη, αλ έλαο 

ρξήζηεο απνηχρεη ζε θάπνην πιεηζηεξηαζκφ δελ παχεη λα κπνξεί λα απνθηήζεη πφξνπο 

απφ άιια hosts. Οη πειάηεο αηηνχληαη πφξσλ κέζσ πιεηζηεξηαζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπλερείο πξνζθνξέο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη φζν ζπρλέο επηζπκεί ν ρξήζηεο, ελψ 

επηηξέπεηαη άκεζε απφθηεζε ησλ πφξσλ. 

Γηα λα δνζεί ζηνπο ρξήζηεο ην θίλεηξν λα απνθαιχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

εθηίκεζε γηα ηελ αμία ησλ πφξσλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν έλα 

πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ απφ πηζησηηθά (credits) γηα λα πξνζθέξνπλ ηηκέο γηα 

ηνπο πφξνπο. Ζ πξνζθνξά πξνζδηνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν host, ηνλ ηχπν ηνπ πφξνπ, 

ην ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

δεπηεξφιεπηα γηα ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά. Ζ πνζφηεηα ηνπ πφξνπ πνπ δεηείηαη 

είλαη ε κέγηζηε δπλαηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε δεδνκέλε ηελ 
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πξνζθνξά. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζθνξά πνπ ηζρχεη ζπλερψο εθηφο αλ αθπξσζεί ή  αλ 

ηειεηψζνπλ νη ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Ζ αλάζεζε ησλ πφξσλ ελφο host γίλεηαη αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά σο πξνο ην ρξφλν 

πνπ έρεη θάλεη ν θάζε ρξήζηεο. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα εμππεξέηεζε κεγίζηεο 

δπλαηφηεηαο (best-effort) αθνχ ε αλάζεζε κπνξεί λα αιιάδεη δπλακηθά θαζψο νη 

εθαξκνγέο μεθηλνχλ θαη ζηακαηνχλ θαη νη πξνζθνξέο εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη. Σα 

πηζησηηθά δελ «θαίγνληαη» ζηελ αξρή κε ηελ αλάζεζε αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Μέζσ ssh πξνγξάκκαηνο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεπηεξφιεπηα πνπ ηνπο αλαινγνχλ εμνινθιήξνπ κε κία θνξά 

ή θαηά βνχιεζε ζε δηαθεθνκκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αλ ζέινπλ κπνξνχλ, επίζεο, 

λα αιιάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ελ κέζσ ηεο εξγαζίαο γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ. 

Οη πιεηζηεξηαζηέο ζην κνληέιν ηνπ Tycoon είλαη αλεμάξηεηνη θαη δελ κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο. Έηζη, αλ έλαο ρξήζηεο επηζπκεί πφξνπο ζε δχν δηαθνξεηηθνχο hosts, 

είλαη δηθή ηνπ ε επζχλε λα ζηείιεη πξνζθνξέο θαη ζηηο δχν αγνξέο. Δπηπξφζζεηα, 

αθφκε θαη ζην ίδην host, νη αγνξέο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πφξσλ είλαη αλεμάξηεηεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πιενλεθηεί ζε πνιιά ζεκεία: Ζ δπλαηφηεηα ζπλερψλ 

πξνζθνξψλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθθξάζνπλ πην εμεηδηθεπκέλεο πξνηηκήζεηο 

θαζψο κπνξνχλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. 

Δμεηδηθεπκέλνη πιεηζηεξηαζηέο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ άιινπο κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πιεηζηεξηαζηήο κπνξεί λα έρεη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ελφο είδνπο (πρ. πην πνιινχο θχθινπο KΜΔ), θαιχηεξε 

πνηφηεηα ππεξεζίαο (πρ εγγπεκέλν ειάρηζην αξηζκφ θχθισλ ΚΜΔ), κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηθηπαθή ηνπνζεζία θηι. Έηζη, έλαο πξάθηνξαο κπνξεί λα ζπλζέηεη εθ κέξνπο ηνπ 

ρξήζηε πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπίζεο, θαζψο νη πιεηζηεξηαζηέο 

αθήλνπλ ζηνπο πξάθηνξεο ησλ ρξεζηψλ ηελ επζχλε λα εθθξάζνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

πξνζθνξέο ηνπο, ε ππνδνκή κπνξεί λα παξακείλεη απνηειεζκαηηθή, θιηκαθσηή, 

αζθαιήο θαη αμηφπηζηε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε θιηκάθσζε, είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο κφλν ηνπηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο πάλσ ζε πνιχ απιέο πξνζθνξέο. Ζ αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεηζηεξηαζηψλ. Σέινο, 

θαζψο νη ρξήζηεο δηαηεξνχλ αλνηρηή επηθνηλσλία κέζσ ησλ ζπλερψλ  πξνζθνξψλ κε 

ηνπο παξφρνπο πφξσλ, ε θαζπζηέξεζε αλάζεζεο είλαη κεδακηλή. 

Σν Tycoon πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία: ππεξεζία  

ηνπνζεζίαο ππεξεζίαο (service location 

service -SLS), ηξάπεδα, πιεηζηεξηαζηή, 

θαη πξάθηνξεο. Οη πιεηζηεξηαζηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία 

ηνπνζεζίαο ππεξεζίαο γηα λα 

δηαθεκίζνπλ ηνπο πφξνπο, θαη νη 

πξάθηνξεο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

εληνπίζνπλ ηνπο πφξνπο, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 8.2 ζηα βήκαηα 1 θαη 2. Ζ ηξάπεδα δηαηεξεί ππφινηπα ινγαξηαζκψλ γηα 

ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο παξφρνπο. Ζ βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία είλαη λα κεηαθέξεη 

θεθάιαηα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παξφρσλ. Ο 

Δηθφλα 8.2-H αξρηηεθηνληθή ηνπ Tycoon 
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πιεηζηεξηαζηήο ππεξεηεί ηνπο εμήο ζθνπνχο: δηαρείξηζε ηνπηθψλ πφξσλ, ζπιινγή ησλ 

πξνζθνξψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, αλάζεζε πφξσλ ζηνπο ρξήζηεο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη δηαθήκηζε ηεο δηαζεζηκφηαο ησλ ηνπηθψλ πφξσλ. Οη πξάθηνξεο 

εθαξκφδνπλ ηνλ αιγφξηζκν βέιηηζηεο απφθξηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε έλα ζχζηεκα 

πνιιψλ κεραλψλ, ν ρξήζηεο πξνζδηνξίδεη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά θαη ηε ζπλάξηεζε 

σθέιεηάο ηνπ θαη ν πξάθηνξαο αλαιακβάλεη λα θαηαλείκεη ηελ πξνζθνξά ζηνπο 

πφξνπο θαηάιιεια. 

Σν Tycoon δνθηκάζηεθε κέζσ πεηξακάησλ ζε hosts πνπ έηξεραλ Linux κε ππξήλα 

Planetlab 2.4.22, πνπ πεξηιακβάλεη Vserver θαη plkmod.  

Αξρηθά, απνδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ 

αλάζεζε ησλ πφξσλ ηαρχηαηα.  Απηή ε αλάγθε κπνξεί λα πξνθχςεη γηα παξάδεηγκα ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη κε αθξίβεηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζε πφξνπο γηα κηα εθαξκνγή θαη επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ μαθληθά γηα λα 

ιάβεη πεξηζζφηεξνπο. Άιιεο πηζαλέο αηηίεο είλαη ε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ, ε αιιαγή ηεο 

πξνζεζκίαο ελφο ρξήζηε, ε απνηπρία ελφο host θηι. Δπνκέλσο, ε επθηλεζία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαιχπηεη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ. 

Γεχηεξνλ, εμεηάδεηαη πεηξακαηηθά ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα εμππεξεηήζεη ηελ 

εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Καζψο, ινηπφλ, ην ζχζηεκα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο αλαζέζεηο γξήγνξα ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο 

φηη νη αλαζέζεηο ζε θάζε ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αλάινγεο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθχπηεη 

φηη κηα εξγαζία πςειήο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί κε ηελ εκθάληζή ηεο λα «επηζθηάζεη» 

ηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ θαη λα εθηειεζηεί ηαρχηαηα. 

Σέινο, απνδεηθλχεηαη πεηξακαηηθά νηη έλαο ρξήζηεο πνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηεί 

αδηάιεηπηα ζην ρξφλν ηνπο πφξνπο πνπ αλαινγνχλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζα ιακβάλεη 

ιηγφηεξνπο πνζνηηθά πφξνπο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζε ζχγθξηζε κε θάπνηνλ πνπ 

«ηξέρεη» ζε δηαθεθνκκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θάλνληαο ρξήζε ηζφπνζεο πξνζθνξάο. 

 

 

8.3 Bellagio – έλα ζύζηεκα αλαθάιπςεο θαη αλάζεζεο θαηαλεκεκέλσλ 

πόξσλ ζην πλεύκα ηεο αγνξάο γηα ελνπνηεκέλεο ππνινγηζηηθέο 

ππνδνκέο 

Σν Bellagio
28

 είλαη έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα αλαθάιπςεο θαη αλάζεζεο πφξσλ γηα 

ελνπνηεκέλεο ππνινγηζηηθέο ππνδνκέο βαζηζκέλν ζην πλεχκα ηεο αγνξάο.  Σν 

πεξηβάιινλ Bellagio είλαη κνληεινπνηεκέλν ζαλ κηα εηθνληθή αγνξά φπνπ νη ρξήζηεο 

αγνξάδνπλ κε εηθνληθφ ρξήκα ζπλδπαζκνχο πφξσλ ζπζηήκαηνο.   ηελ ηξέρνπζα 

αξρηηεθηνληθή νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα εηθνληθνχ ρξήκαηνο σο 

αληάιιαγκα γηα ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο ζε πφξνπο ζην ζχζηεκα. 

ε κηα αγνξά φπνπ ε δήηεζε είλαη απξφβιεπηε θαη ν πσιεηήο ησλ πφξσλ δελ κπνξεί 

λα πξνβιέςεη ηελ εθηίκεζε ησλ αγνξαζηψλ γηα απηνχο, νη πιεηζηεξηαζκνί θξίλνληαη 

ειθπζηηθνί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Σν γεγνλφο φηη επαθίεηαη ζηνπο ηειηθνχο 
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ρξήζηεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, απνδεζκεχεη ην ζχζηεκα απφ ην βάξνο λα 

θαζνξίζνπλ ηελ αμία ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ αγαζψλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

εμαηξεηηθά αθξηβφ ππνινγηζηηθφ έξγν.  

αλ απνηέιεζκα γηα ηελ αγνξά ηνπ Bellagio πηνζεηείηαη έλα κνληέιν ζπδλπαζηηθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη κε βάζε απηφ ζρεδηάδεηαη γχξσ απφ δχν βαζηθά ζηνηρεία: ηελ 

αλαθάιπςε πφξσλ (resource discovery) θαη ηελ αγνξά πφξσλ (resource market). 

Ζ θαηαλεκεκέλε αλαθάιπςε πφξσλ επηηξέπεη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο λα εληνπίδνπλ 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηαλ νη πφξνη είλαη εηεξνγελείο 

θαη θαηαλεκεκέλνη. Σν Bellagio ρξεζηκνπνηεί ην SWORD
29

 γηα λα εθηειέζεη ηελ 

αλαθάιπςε πφξσλ, ην νπνίν είλαη κηα θαηαλεκεκέλε ππεξεζία αλαθάιπςεο πφξσλ 

πνπ εθαξκφδεηαη ζην Plantelab γηα λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εληνπίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  Γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα ςάρλνπλ γηα πφξνπο βαζηζκέλνπο ζε resource specific attributes (πρ 

κεραλέο κε ρακειφ θνξηίν ΚΜΔ θαη πςειέο πνζφηεηεο ειεχζεξεο κλήκεο), inter-

resource attributes (πρ κεραλέο κε ρακειή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ), θαη 

ινγηθά (πρ κεραλέο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ δηαρεηξηζηηθνχ domain) ή θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (πρ εληφο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο). Δπηπιένλ, ην 

SWORD επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ κηα ζπλάξηεζε σθέιεηαο, ε 

νπνία δείρλεη ην πεξηζψξην θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα απέρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνο εληφπηζε πφξσλ απφ ηηο πξνζδηνξηζκέλεο ηηκέο. Ο κεραληζκφο επηζηξέθεη 

θαηφπηλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζην ρξήζηε. Καζψο νη πφξνη αιιάδνπλ 

δπλακηθά ζην ρξφλν, ε βαζηθή ρξεζηκφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ηειηθά δελ έγθεηηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ αιιά αθεξεκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πφξσλ.  

Οη ρξήζηεο εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πφξσλ 

κέζσ ηεο γιψζζαο πξνζθνξψλ (bidding language) XOR, θαη νη πφξνη αλαηίζεληαη 

κέζσ πεξηνδηθψλ πιεηζηεξηαζκψλ. Οη πξνζθνξέο εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο εηθνληθνχ 

ρξήκαηνο ελψ ε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηζκψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ππνδνκήο πηζηνπνίεζεο. Ζ πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηνχληαη, θαη ην ζχλνιν 

ηνπ εηθνληθνχ ρξήκαηνο πνπ πξνζθέξεηαη. Οη πιεηζηεξηαζκνί εθηεινχληαη θάζε κία 

ψξα, νη πφξνη δελ κπνξνχλ λα δεζκεπηνχλ γηα πάλσ απφ 64 ψξεο θαη δελ γίλεηαη λα 

θξαηεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα λσξίηεξα. Με βάζε ηηο 

παξακέηξνπο απηέο θαζνξίδνπλ νη ρξήζηεο` ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ πεηξακάησλ ηνπο. 

Σν Bellagio είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ παξέρεη strategy-proofness. Απηφ ζεκαίλεη 

γεληθά γηα έλα κεραληζκφ φηη δίλεη ην θίλεηξν ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά θαη ελ ησ πξνθεηκέλσ ηνπο ελζαξξχλεη λα απνθαιχπηνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ αμία ησλ πφξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηξέπεηαη 

ζην ζχζηεκα λα κεγηζηνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αλαζέηνληαο 

πφξνπο ζηνπο ρξήζηεο πνπ φλησο ηνπο θνζηνινγνχλ πεξηζζφηεξν. Γηα ηελ αλάζεζε 

ησλ πφξσλ, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην SHARE, ην νπνίν εθηειεί ηνπο ζπλδπαζηηθνχο 

πιεηζηεξηαζκνχο. Σν πξφβιεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ληθεηή είλαη NP-complete θαη γηα ηελ 

επίιπζή ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζεγγηζηηθνί αιγφξηζκνη. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πιεξσκψλ ην SHARE ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαλφλα θαησθιίνπ
30

 (threshold rule). Ο 

θαλφλαο θαησθιίνπ είλαη παξφκνηνο κε ηνλ θαλφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

πιεηζηεξηαζκνχο, φπνπ ν ληθεηήο πιεξψλεη ηελ δεχηεξε κεγαιχηεξε πξνζθνξά. Σν 

λφεκα ηνπ θαλφλα απηνχ είλαη φηη ελζαξξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάδνπλ ηηο 
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πξαγκαηηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. Έπεηηα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ληθεηψλ εθηεινχληαη νη 

αληηζηνηρίζεηο πφξσλ κε ηελ επηζηξνθή δειηίσλ (tickets) κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο φπσο 

ην SHARP
31

 (Secure Highly Available Resource Peering), ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο. 

Σν κνληέιν Bellagio πιενλεθηεί ζην φηη απνδεζκεχεηαη ε νηθνλνκηθή policy απφ ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηβνιή ηεο. Σα κεξίδηα ησλ πφξσλ 

απνθηψληαη κέζσ ησλ δειηίσλ θαη ηα δειηία κέζσ ηνπ εηθνληθνχ ρξήκαηνο. Έηζη, ην 

Bellagio ειέγρεη ηα κεξίδηα ησλ πφξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απζαίξεηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ειέγρνληαο ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπ εηθνληθνχ 

πινχηνπ ζηελ αγνξά. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν απφθηεζεο εηθνληθνχ ρξήκαηνο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πινχηνπ. 

Σν Bellagio έρεη εθηηκεζεί κέζσ πεηξακάησλ σο πξνο ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηελ θιηκάθσζε. Αλαθνξηθά κε ηελ θιηκάθσζε, ν “greedy” αιγφξηζκνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζδίδεη κεγαιχηεξε απφδνζε ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ην Bellagio, θαη θιηκαθψλεη εχθνια κέρξη ρίιηεο πξνζθνξέο θαη 

πφξνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ, εθηηκάηαη πεηξακαηηθά ε 

σθέιεηα ησλ ρξεζηψλ ζε πεξηφδνπο πςειήο θαη ρακειήο δήηεζεο. ε πεξηφδνπο 

ρακειήο δήηεζεο, πξνθαλψο νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ηνπο κέγηζηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη. ε πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο, σζηφζν, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζρήκα 

αλαινγηθνχ επηκεξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, παξέρεηαη ζε θάζε ρξήζηε έλα ρξνληθφ 

κεξίδην ζην νπνίν ιακβάλεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε πφξνπο. Σν Bellagio, 

δειαδή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ην αληίθηππν ηεο ζπκθφξεζεο ησλ πφξσλ ζε 

πεξηφδνπο κεγάιεο δήηεζεο, εθηείλνληαο ηε δήηεζε ζην ρξφλν. Αλαθνξηθά κε ηε 

δηθαηνζχλε ηνπ κεραληζκνχ, απνδεηθλχεηαη πεηξακαηηθά φηη καθξνπξφζεζκα ε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ είλαη αλάινγε κε ηελ θαηαλνκή ησλ εηθνληθψλ πξνζθνξψλ. Ζ 

αλαινγία απηή νξίδεηαη κε ειαζηηθφηεηα ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη κηθξνί ρξήζηεο 

απν «ιηκνθηνλία» ελψ παξάιιεια γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ην Bellagio κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή δηαλνκήο ρξήκαηνο. 

 

8.4 CORA- Coallocation, Oversubscribing Resource Allocation 

Architecture 

Οη θαηαλεκεκέλεο αλαζέζεηο είλαη πηζαλφ λα πξνθαινχλ ρακειή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πφξσλ θαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηεο αλάιεςεο ησλ 

ζπκθσλεκέλσλ πφξσλ θαη ηεο αβέβαηεο θαηαλνκήο πφξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ αξρηηεθηνληθή CORA
32

 (Coallocation, 

Oversubscribing Resource Allocation) ρξεζηκνπνηεί ηηο εμήο ηερληθέο γηα λα βειηηψζεη 

ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάζεζεο πφξσλ ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα: 

coallocation, oversubscription, άκεζεο (just-in-time) αλαζέζεηο θαη δνκή πξννδεπηηθψλ 

ζπκβνιέσλ. Όιεο απηέο νη ηερληθέο απαηηνχλ γηα ην ζχζηεκα ηελ χπαξμε 

επηπξφζζεησλ νληνηήησλ, ησλ πξαθηφξσλ (brokering agents) πνπ έρνπλ πην  επξχ 

νξίδνληα ζπγθξηηηθά κε ηα hosts, πνπ δηαρεηξίδνληαη κφλα ηνπο ηνπο ηνπηθνχο ηνπο 

πφξνπο.  
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πγθεθξηκέλα, ηα αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία ηνπ CORA είλαη νη 

πξάθηνξεο κεζηηείαο (broking agents), 

ε ππεξεζία θήκεο (Reputation 

Service), θαη ε Αλεχξεζε πξάθηνξα 

(Agent Finder) φπσο θαίλνληαη ζηελ 

εηθφλα 7.4. Σα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ην Nomad 

πεξηιακβάλνληαη γηα ιφγνπο 

πιεξφηεηαο, αιιά δελ είλαη κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο CORA. Μηα απνζήθε 

(depot) είλαη απιά έλαο πάξνρνο 

πφξσλ, πνπ θηινμελεί ηα ζηνηρεία κηα 

εθαξκνγήο, κηα ελνπνίεζε 

(federation) είλαη κηα ζπιινγή 

απνζεθψλ πνπ νξίδνληαη απφ 

νξηζκέλε ηδηνθηεζία (ownership) ή 

δηαρεηξηζηηθή αξρή (administrative 

domain), θαη ε αγνξά (marketplace) 

είλαη κηα ελδν-ελνπνηεκέλε αγνξά γηα πφξνπο. Ζ πιεηάδα πξαθηφξσλ (agent pools) 

είλαη κηα ζπιινγή απφ πξάθηνξεο ησλ νπνίσλ ε ηδηφηεηα κέινπο νξίδεηαη κέζσ 

εγγξαθήο (registration) απφ ηνλ αλεπξεηή πξαθηφξσλ. Ζ πιεηάδα ησλ πξαθηφξσλ δελ 

ππαηλίζζεηαη θάηη γηα ηελ ηδηνθηεζία, ηελ δηαρεηξηζηηθή ή θπζηθή ηνπνζεζία ησλ 

πξαθηφξσλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζην CORA κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε 

ζρήκα πιεηζηεξηαζκνχ. Γηα ιφγνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ, ρακειή επηβάξπλζε 

κελπκάησλ, απνηειεζκαηηθφηεηα αλαζέζεσλ θαη έιιεηςε θεξδνζθνπίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν Vickrey. 

Αξρηθά, ε αξρηηεθηνληθή CORA εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ αζζελψλ ζπκβνιαίσλ πφξσλ 

(PRC) θαη ησλ ηζρπξψλ ζπκβνιαίσλ πφξσλ (HRC). Έλα ζπκβφιαην PRC 

αληηπξνζσπεχεη κηα θαηάζηαζε αζζελψλ δηθαησκάησλ πάλσ ζηνπο πφξνπο, παξάγεηαη 

απφ ηνλ πιεηζηεξηαζηή, θαη επηζηξέθεηαη ζηελ αηηνχζα εθαξκνγή θαη ηνλ ληθεηή 

πξάθηνξα σο ην αξρηθφ απνηέιεζκα κηαο δηαπξαγκάηεπζεο. Έλα PRC δελ εγγπάηαη φηη 

νη πφξνη είλαη δηαζέζηκνη, αιιά κάιινλ φηη ζα είλαη δηαζέζηκνη θαηφπηλ απνδέζκεπζήο 

ηνπο. Δπαθίεηαη ζηνλ πξάθηνξα λα ηζρπξνπνηήζεη έλα ζπκβφιαην αθνχ εθηηκήζεη ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ πφξσλ. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη έλαο πξάθηνξαο αλαζέηεη 

πφξνπο απφ ηελ πιεηάδα ησλ απνζεθψλ ηνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη έλα δεδνκέλν PRC. Ο 

πξάθηνξαο παξάγεη έλα HRC άλ θαη κφλν άλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βξεη κηα απνζήθε 

γηα ηνπο πφξνπο ζην PRC. Δίλαη πηζαλφ, νη πφξνη ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ νη 

πξνζθνξέο αξρηθά λα κελ είλαη πηα δηαζέζηκνη , ή θάπνηα θαιχηεξε επηινγή λα έρεη 

δεκηνπξγεζεί έθηνηε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί ε αξρηθά πξνβιεπφκελε 

απνζήθε γηα ην PRC λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα λέα ζην HRC. 

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δχν επηπέδσλ είλαη εγγελψο επαίζζεηε, θαζψο κηα θνξπθαία 

νληφηεηα αλαζέζεσλ φπσο είλαη ν πιεηζηεξηαζηήο, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα 

επηρεηξήζεη λα παξέρεη εγγπήζεηο δεδνκέλεο ηεο εγγελνχο θαζπζηέξεζεο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Σέηνηνπ είδνπο πξνζεγγίζεηο δελ θιηκαθψλνπλ. Σν βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο χπαξμεο ησλ αζζελψλ ζπκβνιαίσλ είλαη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

κπνξνχλ λα καηαησζνχλ θζελά ζε πξψηκν ζηάδην αλ αιιάμεη θάηη ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πφξσλ μαθληθά ζην ζχζηεκα. Αλ ζεσξεζεί ε πηζαλφηεηα ε αγνξά λα εμέδηδε 

Δηθφλα 8.4-Αξρηηεθηνληθή ηνπ CORA 
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ηζρπξά ζπκβφιαηα θαη φρη αζζελή, γηα λα απνθεπρζνχλ απνξξίςεηο ζπκβνιαίσλ, 

πεξηζζφηεξνη πφξνη ζα έπξεπε λα θξαηνχληαη (θαη απφ ηνπο ληθεηέο θαη απφ ηνπο 

εηηεκέλνπο ησλ πιεηζηεξηαζκψλ), κεηψλνληαο έηζη ηελ ζπλνιηθή σθέιεηα. Ζ 

πξννδεπηηθή ηζρπξνπνίεζε ησλ ζπκβνιαίσλ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ δχν θάζεσλ, 

εμαζθαιίδεη φηη κηα εθαξκνγή δελ ζα αληηκεησπίζεη ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε, θαηά 

ηελ νπνία ζπκβφιαηα δελ ηθαλνπνηνχληαη ιφγσ ειιείςεσλ πφξσλ παξά κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ ηερληθή απηή έρεη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηελ ίδηα απιφηεηα θαη ζηηο απιέο θαη ζηηο coallocative 

δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Ζ ηερληθή coallocation πεξηγξάθεη ηελ ηαπηφρξνλε αλάζεζε πφξσλ κε 

πξνθαζνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πάλσ απφ έλα ad-hoc ζχλνιν παξφρσλ πφξσλ. Σν 

coallocation ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην Grid computing paradigm θαη είλαη ηδηαίηεξα 

επηζπκεηφ  γηα πνιιέο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ δεδνκέλε πνηφηεηα ππεξεζίαο (QoS) 

θαη παξαιιειηζκφ φπσο ε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ ζε multimedia θαη νη επηζηεκνληθέο 

εθαξκνγέο. Γηα λα γίλεη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο ζπλεζηζκέλεο αηηήζεηο αλαζέζεσλ 

θαη ηηο αηηήζεηο coallocation, ρξεζηκνπνηείηαη ν παξάγνληαο count**. Μηα 

δηαπξαγκάηεπζε πνπ αθνξά coallocative αηηήζεηο αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

φπσο έλαο ζπκβαηηθφ πιεηζηεξηαζκφο, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη παξάγνληαη πνιιαπιά 

PRCs.  

ηελ αξρηθή  εθαξκνγή, παξάγνληαη κφλν count PRCs αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο 

θαιχηεξεο count πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηνλ πιεηζηεξηαζηή. Σν πξφβιεκα 

κε απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη νηη φινη νη πιεηνδφηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δεζκεπζνχλ κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Γειαδή, έλαο coallocative 

πιεηζηεξηαζκφο είλαη count θνξέο πην πηζαλφ λα απνηχρεη ιφγσ απφζπξζεο ελφο 

πιεηνδφηε. Έηζη, ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη κηα ζεκαληηθή ζπαηάιε πφξσλ, εηδηθά 

ιφγσ, εθθίλεζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ηεο δηαλνκήο ησλ θαηαιφγσλ, ηεο εθηίκεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ληθεηή, ηεο δηαλνκήο ησλ PRCs, ηεο αλακνλήο 

γηα ηελ θάζε δέζκεπζεο, θαη ηελ θξάηεζε πφξσλ γηα θάζε πιεηνδφηε. 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, εηζάγεηαη κηα δεχηεξε θάζε ζηνλ 

κεραληζκφ. Αληί λα παξάγνληαη count PRCs, ε αγνξά παξάγεη επηπιένλ PRCs ζαλ 

backstops γηα λα ζπκπεξηιάβεη πεξηζζφηεξνπο απφ count πιεηνδφηεο θαη λα ηνπο 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ δηαδηθαζία ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ζ επέθηαζε απηή ηεο 

αξρηηεθηνληθήο CORA κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο just-in-time αλαζέζεηο, πξφθεηηαη γηα ηελ ηερληθή πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αλαζέζεσλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πξηλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ 

ζπκβνιαίσλ. Οη απνζήθεο επηθνηλσλνχλ πεξηνδηθά κε ηνπο πξάθηνξεο θαη 

ελεκεξψλνπλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζε πφξνπο. Έηζη, επηηξέπεηαη ζηνπο 

πξάθηνξεο λα πξαγκαηνπνηνχλ αλαζέζεηο ιίγν πξηλ λα ζηείινπλ ηα πξαγκαηηθά 

ζπκβφιαηα ζηελ εθαξκνγή, δειαδή ζην βήκα κεηαμχ ησλ PRC θαη HRC ζπκβνιαίσλ. 

Ζ ηερληθή απηή επηηξέπεη λα κεησζεί ε θαζπζηέξεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο φηαλ πξηλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ελφο ζπκβνιαίνπ αιιάμεη ε 

δηαζεζηκφηεηα κηαο απνζήθεο αιιά νη απαηηήζεηο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ άιιε 

επζχο ακέζσο ρσξίο λα πξνεγεζεί εθ λένπ πιεηζηεξηαζκφο.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο ιαλζάλνληαο ρξφλνο εηζάγεηαη απφ ηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα 

ηελ ιήςε φισλ ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο, ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζία 
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ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, θαη ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ληθεηψλ πξαθηφξσλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα απηή, ε θαηάζηαζε ζηηο απνζήθεο κπνξεί λα αιιάμεη 

θαη κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ δπλαηφ λα παξαζρεζνχλ νη πφξνη πνπ έρνπλ ππνζρεζεί. 

Οη just-in-time αλαζέζεηο βνεζνχλ ζηελ κείσζε ηνπ ιαλζάλνληνο ρξφλνπ πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλνο κε ηελ δηαδηθαζία ησλ πιεηζηεξηαζκψλ. 

Οη πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεγρφκελν oversubscription ησλ πφξσλ γηα λα 

βειηηψζνπλ ηε ρξεζηκνπνηήζε ησλ απνζεθψλ πφξσλ. χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή νη 

πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο γηα 

λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα θεξδηζεί έλαο πιεηζηεξηαζκφο, δεδνκέλεο ηεο 

ρακειήο πηζαλφηεηαο λα θεξδηζνχλ φινη νη πιεηζηεξηαζκνί. Σν γεγνλφο απηφ δελ 

αιιάδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πξνζθνξψλ, αιιά απμάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ 

απνξξίπηνληαη ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. Πξνθαλψο ν βαζκφο ηνπ oversubscription θαη ε 

πηζαλφηεηα λα θεξδηζεί έλαο πιεηζηεξηαζκφο έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα 

απφξξηςεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ζπλδπαζκφο ηεο πνιηηηθήο ησλ πξαθηφξσλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο αγνξάο. σζηά ειεγρφκελν oversubscription βειηηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ αλάζεζεο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα πφξσλ πνπ 

εηδάιισο ζα έκελαλ αρξεζηκνπνίεηνη. ηελ αξρηηεθηνληθή  CORA ην oversubscription 

ειέγρεηαη κέζσ ηεο πξννδεπηηθήο ηζρπξνπνίεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

8.5 Μεραληζκόο απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε 

δπλαηόηεηα απνδέζκεπζεο γηα δπλακηθή αλάζεζε πόξσλ ζε Cloud 

Computing
33

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε εηζάγεη κηα πξσηνηππία φζνλ αθνξά ζηηο αλαζέζεηο 

πφξσλ ζε  cloud computing platforms. Σα cloud computing platforms γεληθά θάλνπλ 

εθηθηφ ζηνπο ρξήζηεο λα λνηθηάδνπλ πξνγξακκαηηζηηθά πνιιαπινχο ηχπνπο 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ πνπ είλαη πξνζβάζηκνη κέζσ Γηαδηθηχνπ, θαη πιεφλ πξφζθαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηθνληθνπνίεζε ψζηε νη πφξνη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ θαηαλαισηή 

σο απιά ζπζηαηηθά κέξε πιηθνχ. ε ηέηνηεο πιαηθφξκεο ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα λα 

ζηξαθεί έλα κεραληζκφο αλάζεζεο πφξσλ γχξσ απφ ην πλεχκα ηεο αγνξάο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηφρνο ζην Amazon είλαη ην θέξδνο ελψ ζην GENI πνπ αξρηθά δελ 

πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή ρξήζε, ηέηνηνη κεραληζκνί ελζαξξχλνπλ ηνπο παξφρνπο λα 

ζπλεηζθέξνπλ πφξνπο ζην GENI ζε αληάιιαγκα εηθνληθνχ ή αιεζηλνχ ρξήκαηνο πνπ 

απμάλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο δελ βαζίδεηαη ζε θάπνην πξσηφθνιιν πιεηζηεξηαζκνχ 

αιιά δηεξεπλά κηα ελαιιαθηηθή ιχζε φπνπ νη πάξνρνη θαη νη θαηαλαισηέο 

δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ηνπο κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζπκβφιαηα κίζζσζεο 

πφξσλ. Καζψο ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά αιιάδνπλ δπλακηθά θαη απξφβιεπηα, 

πξνηείλεηαη έλαο θαηαλεκεκέλνο κεραληζκφο δηαπξαγκαηεχζεσλ φπνπ νη πξάθηνξεο 

θαζνξίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηφζν ηελ ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ φζν θαη ηελ πνηλή 

απνδέζκεπζεο. Έηζη επηηξέπεηαη ζηνπο πξάθηνξεο λα απνδεζκεπζνχλ απφ ηα 

ζπκβφιαηα αιιά κε θάπνην θφζηνο. 

Ζ πξνζέγγηζε εθηηκάηαη πεηξακαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ζπλδπαζηηθνχο πιεηζηεξηαζκνχο 

θαη ην κνληέιν ζηαζεξήο ηηκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Elastic Compute Cloud 
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ηνπ Amazon θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ επηηπργάλεη 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή σθέιεηα(social welfare) ζε επξχ θάζκα ζελαξίσλ. 

Ο κεραληζκφο ζηεξίδεη ηελ αλάιπζή ηνπ ζην πλεχκα ηνπ GENI, φπνπ νη πάξνρνη 

αλαζέηνπλ ζηα Clearinghouses ηελ επζχλε ηεο κεζνιάβεζεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

πφξσλ ηνπο. Αξρηθφο ζηφρνο ηνπ GENI Project Office είλαη ε ιεηηνπξγία ιίγσλ 

Clearinghouses αιιά γεληθά κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιά clearinghouses πνπ λα 

ιεηηνπξγνχληαη απφ θπβεξλήζεηο, εηαηξίεο, ή παλεπηζηεκηαθέο νκνζπνλδίεο. Ζ 

απνθεληξσκέλε αλάζεζε πφξσλ κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ clearinghouses πξνζδίδεη 

ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ GENI ηελ επειημία λα εηζάγεη πξνζεγγίζεηο αλάζεζεο πφξσλ 

βαζηζκέλεο ζην πλεχκα ηεο αγνξάο ζηαδηαθά ζηα clearinghouses. 

Αξρηθά, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ν κεραληζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

εμήο παξακέηξνπο: νη θαηαλαισηέο εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη δπλακηθά απφ ηελ 

αγνξά, νη θαηαλαισηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε επειημία σο πξνο ην πνηε κπνξνχλ λα 

απαηηήζνπλ πφξνπο θαη αθφκε έλαο θαη κφλνο πάξνρνο δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε πφξνπο ησλ ρξεζηψλ. Ζ ηξίηε παξάκεηξνο είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε 

ηε θχζε ηεο ππνδνκήο ηνπ GENI. 

Ζ δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ νξίδεη ν κεραληζκφο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Ζ 

αξρηθή θαηάζηαζε (byer reasoning) είλαη ε απφθαζε ηνπ αγνξαζηή λα θάλεη κηα 

πξνζθνξά ηελ νπνία ζηέιλεη ζηνλ 

πσιεηή. Ζ πξνζθνξά πεξηιακβάλεη 

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ηελ πνηλή 

απνδέζκεπζεο, ην ζχλνιν ησλ 

επηζπκεηψλ πφξσλ θαη ηηο 

πνζφηεηεο απηψλ, ηελ ζπληνκφηεξε 

θαη ηελ ιεθηηθή ζηηγκή έλαξμεο 

παξνρήο ησλ πφξσλ θαη ηε δηάξθεηα 

παξνρήο ησλ πφξσλ. Αθνχ ζηαιεί ε 

πξνζθνξά θαιείηαη λα απνθαζίζεη ν 

πσιεηήο (Seller Reasoning) αλ ζα 

δερηεί ηελ πξφηαζε θαηαιήγνληαο ζε έλα δνθηκαζηηθφ ζπκβφιαην (Tentative contract) 

ή αλ ζα θάλεη κηα αληηπξνζθνξά ζηνλ αγνξαζηή. Καηά ην ζηάδην ηνπ δνθηκαζηηθνχ 

ζπκβνιαίνπ, κπνξεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πιεπξέο λα αθπξψζεη ην ζπκβφιαην 

ρσξίο ηελ πιεξσκή θάπνηαο πνηλήο, ελψ αλ ν αγνξαζηήο ην επηβεβαηψζεη ηφηε ην 

ζπκβφιαην ηζρπξνπνηείηαη. Απφ έλα ηειηθν ζπκβφιαην (Final Contract) κπνξεί 

νπνηαδήπνηε κεξηά λα απνδεζκεπζεί αιιά κε ηελ πιεξσκή ηεο πξνζπκθσλεκέλεο 

πνηλήο.  Μεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ζπληνκφηεξεο αλάζεζεο απαγνξεχεηαη ε 

απνδέζκεπζε νπνηαζδήπνηε πιεπξάο. 

Ο κεραληζκφο ππνζέηεη φηη θάζε αγνξαζηήο γλσξίδεη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη πσιεηέο θαη ην αλακελφκελν θφζηνο θαη φηη είλαη γλσζηή θαη ε 

αλαινγία δήηεζεο πξνο πξνζθνξά πφξσλ ζην ρξφλν. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη νηη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πνιιψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηαπηφρξνλα. Έηζη, έλαο 

αγνξαζηήο κπνξεί λα αηηείηαη ηαπηφρξνλα ζε δηαθνξεηηθνχο πσιεηέο πνπ λα κπνξνχλ 

λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ ρσξίο λα ράλεη ρξφλν. Παξάιιεια, έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα 

αθπξψζεη έλα δνθηκαζηηθφ ζπκβφιαην, ν αγνξαζηήο, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 

Δηθφλα 8.5-Γηαδηθαζία Γηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ 

κνληέινπ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε δπλαηφηεηα αθχξσζεο 
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ζπγθεθξηκέλν πσιεηή θαη λα απνξξίςεη ηνπο άιινπο ρσξίο λα θιεζεί λα πιεξψζεη 

πνηλέο.  

Ο κεραληζκφο νξίδεη καζεκαηηθά ηελ ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ θαη ησλ 

αγνξαζηψλ θαη κε βάζε απηή εθηηκάηαη κέζσ κηαο ζεηξάο πεηξακαηηθψλ ζελαξίσλ. Γηα 

ζχγθξηζε ρξεζηκνπνηνχληαη δχν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνη κεραληζκνί: νη 

αληίζηξνθνη ζπλδπαζηηθνί πιεηζηεξηαζκνί (CRA) θαη ην ζρήκα ζηαζεξήο ηηκήο ηνπ 

Amazon. ηνπο ζπλδπαζηηθνχο πιεηζηεξηαζκνχο, έλαο κεγάινο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ 

πιεηνδνηνχληαη ηαπηφρξνλα. ηνπο αληίζηξνθνπο ζπλδπαζηηθνχο πιεηζηεξηαζκνχο 

ελαο αγνξαζηήο αγνξάδεη αγαζά απφ πνιινχο πσιεηέο. Όηαλ έλαο αγνξαζηήο 

εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά, αλαθνηλψλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε πφξνπο, θαη ν πσιεηέο 

ππνβάινπλ πξνζθνξέο ηηκψλ γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο. Σειηθά, ν αγνξαζηήο 

θαζνξίδεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβνιαίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ strategy-proof Vickrey 

πιεηζηεξηαζκφ. Θεσξείηαη φηη θάζε πσιεηήο δελ έρεη γλψζε επί ησλ ππνινίπσλ 

αγνξαζηψλ θαη έηζη παξαζέηεη αιεζψο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ην θφζηνο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν κεραληζκφο ηνπ Amazon νξίδεη ζηαζεξέο σξηαίεο ρξεψζεηο γηα 

θάζε εηθνληθή κεραλή. 

Σν κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ κνηάδεη κε ην CRA θαζψο θαη ζηα δχν γίλεηαη ππνβνιή 

πξνζθνξψλ θαη ην CRA  είλαη ηζνδχλακν κε ην ζρήκα ηνπ Amazon φηαλ ε ηηκή ελφο 

πφξνπ είλαη ίζε κε ηελ πξνζθνξά. Τπάξρνπλ φκσο δχν βαζηθά ζεκεία πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ην κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ηα άιια δχν κνληέια. Πξψηνλ, ην 

κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ επηηξέπεη ζηνπο πξάθηνξεο λα απνδεζκεχνληαη απφ ηηο 

ζπκθσλίεο θαη δεχηεξνλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθψλ παδαξηψλ. 

χκθσλα κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, ε θνηλσληθή σθέιεηα (social welfare) πνπ 

επηηπγράλεη ην κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

άιινπο κεραληζκνχο. Σν social welfare πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο ρξεζηκφηεηαο 

φισλ ησλ πξαθηφξσλ, φπνπ ε ρξεζηκφηεηα εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή ή 

απφθηεζε πφξσλ , ηηο απνιαβέο απφ ηελ παξνρή ή απφθηεζε πφξσλ θαη ηηο πνηλέο. 

Σν social welfare σο ζπλάξηεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ιφγνπ δήηεζεο πξνο πξνζθνξά είλαη 

ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξν ζην κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ. Όηαλ ν ιφγνο απηφο 

είλαη ρακειφο, ην CRA θαη ην ζρήκα ηνπ Amazon κε ρακειφηεξεο ηηκέο επηηπργάλεη 

πςειφηεξν social welfare απφ φηη κε πςειφηεξεο ηηκέο. Αληίζεηα φηαλ ν ιφγνο είλαη 

πςειφο, ην ζρήκα ηνπ Amazon κε πςειφηεξεο ηηκέο επηηπγράλεη πςειφηεξν social 

welfare απ‟φηη ην CRA ή ην ζρήκα Amazon κε ρακειφηεξεο ηηκέο. Απηφ είλαη ινγηθφ 

θαζψο φηαλ ν αληαγσληζκφο είλαη ρακειφο, ππάξρνπλ άπιεηνη πφξνη πνπ κπνξεί έλαο 

αγνξαζηήο λα βξεη. Ωζηφζν, φηαλ ν αληαγσληζκφο είλαη πςειφο, ν κεραληζκφο κπνξεί 

λα επηηχρεη έλα πςειφ social welfare αλ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ εξγαζίεο κε 

πςειά θέξδε. Αλ ε ηηκή θάζε πφξνπ είλαη ρακειή, κηα εξγαζία κε ρακειά θέξδε 

κπνξεί λα ιάβεη πφξνπο θαη κηα εξγαζία κε πςειά θέξδε κπνξεί λα απνηχρεη λα ιάβεη 

πφξνπο αθνχ νη πφξνη δεζκεχηεθαλ πξφσξα  ζε έλαλ αγνξαζηή κε ρακειφ θέξδνο θαη 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνδέζκεπζεο απφ ηελ απφθαζε. Αληίζεηα, αλ κηα πςειή 

ηηκή ηεζεί γηα θάζε πφξν, κφλν εξγαζίεο πςειψλ θεξδψλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηειηθά 

πφξνπο.  

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ αιιάδεη ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ 

δήηεζεο πξνο πξνζθνξά. Αξρηθά, έλαο κεραληζκφο κε πςειφηεξε ηηκή έρεη 

ρακειφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο ζε ζχγθξηζε κε απηφ ελφο κεραληζκνχ κε ρακειφηεξε 
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ηηκή. Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ κνληέινπ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ρακειφηεξν απφ 

θάπνηνπο κεραληζκνχο κε ρακειφηεξεο ηηκέο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, θάζε πξάθηνξαο δελ δέρεηαη νχηε πξνζθέξεη θάπνηα πξνζθνξά 

ρεηξφηεξε απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Αθφκε, κε ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο θάζε κεραληζκνχ κεηψλεηαη, πξάγκα πνπ αληηζηνηρεί ζην πξνθαλέο 

ζπκπέξαζκα φηη κε πςειφηεξν αληαγσληζκφ είλαη δπζθνιφηεξε ε απφθηεζε πφξσλ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηειηθή πξνζεζκία θαη ηελ 

ζπληνκφηεξε ρξνληθή ζηηγκή έλαξμεο κηαο εξγαζίαο είλαη κεγάιν θαη έηζη ν 

αγνξαζηήο έρεη κεγάιε επειημία σο πξνο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κπνξεί λα αξρίζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ. Σνλ ρξφλν απηφ κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

γηα πφξνπο. Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ κεραληζκνχ απμάλεηαη φηαλ νη αγνξαζηέο έρνπλ 

κεγαιχηεξε επειημία γηα λα απνθαζίζνπλ πφηε ζα μεθηλήζεη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζε αληίζεζε κε άιινπο κεραληζκνχο πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ επειημία 

απηή. Βέβαηα φηαλ απμάλεηαη ππεξβνιηθά απηή ε επειημία κεηψλεηαη ειαθξψο ε ζεηηθή 

επίδξαζε ζην πνζνζηφ επηηπρίαο θαζψο απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα απνδεζκεχζεηο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε ζρέζε κε ην  κέγεζνο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ αθηεξψλεηαη απφ 

ην κεραληζκφ γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

 

ηνλ πίλαθα 8.5 ζπγθεληξψλνληαη ζπγθξηηηθά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κνληέισλ πνπ πεξηγξάθεθαλ. 

Πίλαθαο 8.5-πγθξηηηθφο πίλαθαο κεραληζκψλ αλάζεζεο πφξσλ 

 FEDERI

CA 

Business 

model 

Tycoon Bellagio COR

A 

NG 

Δληαία δηαρεηξηζηηθή 

αξρή αλαζέζεσλ 

        

ηνπηθή 

δηαρεηξηζηηθή αξρή 

αλαζέζεσλ 

      

Πξσηνβνπιία 

ρξεζηώλ γηα 

αλαδήηεζε πσιεηώλ 

       

Slotted-time       

Φξήζε 

πιεηζηεξηαζκνύ 

         

Με Καζπζηέξεζε 

δηαπξαγκαηεύζεσλ 

       

κε θαζπζηέξεζε 

αλαζέζεσλ 

      

Δμ’νινθιήξνπ 

αλάζεζε πόξσλ 
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Πνζνζηηαία αλάζεζε 

πόξσλ ζην ρξόλν 

      

Πνζνζηηαία αλάζεζε 

πόξσλ σο πξνο 

πξνζθνξέο 

      

Πξνζηαζία 

«αζζελώλ» ρξεζηώλ 

       

Γπλαηόηεηα 

απνδέζκεπζεο/παύζ

εο ζπκθσλίαο 

αλάζεζεο 

       

Δγγπεκέλε ππεξεζία         

Υπεξεζία κεγίζηεο 

πξνζπάζεηαο 

        

 

 

 

 

 

9. Μεζνδνινγία αλάζεζεο εηθνληθώλ πόξσλ 

Έπεηηα απφ κηα ζπγθξηηηθή κειέηε πάλσ ζε ραξαθηεξηζηηθά κνληέια αλάζεζεο πφξσλ 

ζε εηθνληθνπνηεκέλα πεξηβάιινληα πεξηγξάθνπκε κηα πξσηφηππε κεζνδνινγία πνπ 

ζηφρν έρεη λα ζπγθεξάζεη ηα ππάξρνληα πιενλεθηηθά ζηνηρεία θαη λα θαιχςεη θάπνηα 

θελά. 

Θεσξνχκε φηη ν κεραληζκφο αλαθέξεηαη ζε πεξηβάιινληα φπσο απηά πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηα πξψηα 2 έσο 7 θεθάιαηα, φπνπ δηαζθνξπηζκέλνη γεσγξαθηθά πφξνη 

θαινχληαη κέζσ εηθνληθνπνίεζεο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ρξεζηψλ πνπ κπνξεί λα 

βξίζθνληαη νζνδήπνηε καθξπά απφ ηνπο πφξνπο πνπ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Καζψο ε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζην πλεχκα ηεο αγνξάο, δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά νθείιεη παξάιιεια λα ιακβάλεη ππ‟φςελ θαη 

ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ αλάκεζα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαη λα 

ηηο ρεηξίδεηαη δίθαηα ζχκθσλα κε ηε βαξχηεηα πνπ νξίδεηαη νηη έρνπλ. Ζ χπαξμε  

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζηα πιαίζηα ηεο εηθνληθνπνίεζεο δηθηχσλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. Ζ εηθνληθνπνίεζε δηθηχσλ δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηξέρνπζα 

κνξθή ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ πεξλά ζε θάζε ηεικάησζεο θαη επνκέλσο λα θαιχςεη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο θαη φρη κφλν ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο. ηφρνο καο είλαη, επνκέλσο, λα αλαπηχμνπκε έλα κνληέιν πνπ ζα πιεξεί 

απηή ηε δπλαηφηεηα.  
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ε θαηαλεκεκέλεο πιαηθφξκεο κεγάιεο έθηαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεραληζκνί πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηδέα νη hosts λα είλαη αλεμάξηεηνη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε 

θαη ηελ αλάζεζε ησλ δηθψλ ηνπο πφξσλ, επηηπργάλνπλ απνηειεζκαηηθέο αλαζέζεηο ζε 

ηνπηθή θιίκαθα αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη νηη είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πάλσ απφ φινπο ηνπο hosts. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ε 

δηαρείξηζε κηα εληαίαο πιαηθόξκαο πνπ θηινμελεί πνιιά host θαη ε εχξεζε 

νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ αλάζεζεο πφξσλ ζε κηα αγνξά έθηαζεο ίζεο κε 

ηελ ελ ιόγσ πιαηθόξκα. Σνπηθέο αγνξέο πνπ βαζίδνληαη δειαδή ζε θάζε host 

μερσξηζηά δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο εληαίαο πιαηθφξκαο. Ζ πιαηθφξκα 

ζεσξείηαη εληαία σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ αλαζέζεσλ θαη δελ ζεκαίλεη φηη φια ηα 

hosts ηεινχλ ππφ θνηλή δηαρεηξηζηηθή αξρή, φπσο εμάιινπ ζπκβαίλεη ζηα 

πεξηβάιινληα πνπ κειεηήζεθαλ. Δπηπιεφλ, ζε κεραληζκνχο, πνπ δηακνξθψλνληαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ε δήηεζε θαηαθεξκαηίδεηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά hosts κε πηζαλφ 

απνηέιεζκα ππεξπξνζθνξά θαη ππνηίκεζε θάπνησλ πφξσλ θαη κεγάιε δήηεζε θαη 

ππεξεθηίκεζε άιισλ, ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα, ζε κε εληαίεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο αλάζεζεο φπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ νη 

ίδηνη ηελ επζχλε ηεο εχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πφξσλ θαη ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο, ην ζχζηεκα απνθνξηψλεηαη απφ έλα κεγάιν 

ππνινγηζηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ βάξνο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη νηη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ην βέιηηζην νχηε γηα ηνπο ρξήζηεο νχηε γηα ην ζχζηεκα 

ζπλνιηθά. ε έλα πεξηβάιινλ φπσο ην Planetlab, ν φγθνο ησλ πφξσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη ζε θάπνηνλ ρξήζηε είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο θαη θαζηζηάηαη δχζθνιε ε 

ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρξεζηψλ γηα ηνπο πξνο δηάζεζε πφξνπο. Δίλαη 

πηζαλφ πφξνη λα παξακείλνπλ αρξεζηκνπνίεηνη θαη ρξήζηεο αληθαλνπνίεηνη επεηδή δελ 

έγηλε ζσζηή ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ δχν κεξψλ. Παξάιιεια, ελψ ε 

δηαρείξηζε ησλ αλαζέζεσλ ζαλ θφξηνο εξγαζίαο κνηξάδεηαη ζε πνιιέο νληφηεηεο 

πξνθχπηεη ε αλάγθε ελεκέξσζεο θαη πξνζέιθπζεο ησλ ρξεζηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε σθέιεηα. 

 ην κεραληζκφ ινηπφλ πνπ πεξηγξάθνπκε ζεσξνχκε φηη νη ρξήζηεο απεπζχλνληαη ζε 

κία θαη κνλαδηθή νληφηεηα-δηαρεηξηζηηθή αξρή αλαζέζεσλ θαη δεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 

πφξνπο. Ζ θεληξηθή δηαρεηξηζηηθή αξρή αλαζέζεσλ νθείιεη λα γλσξίδεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζε πφξνπο θαηά κήθνο φιεο ηεο πιαηθφξκαο θαη λα αλαιακβάλεη 

απνηειεζκαηηθέο αλαζέζεηο. Ο ρξήζηεο δελ έρεη άιιε επζχλε απφ ην λα θαζνξίζεη κε 

αθξίβεηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζε πφξνπο θαη δελ ηνλ ελδηαθέξεη ζε πνην γεσγξαθηθφ ζεκείν 

βξίζθνληαη νη πφξνη θαη ππφ πνηα δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεινχλ. Δίλαη θαζήθνλ ηεο 

θεληξηθήο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο αλαζέζεσλ λα απνδεζκεύζεη ηνπο ρξήζηεο από 

νπνηαδήπνηε άιιε επζύλε θαη λα αλαιάβεη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο.  
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Resource Allocation Service

LDAP Server

Auction 

Application

 

Δηθφλα 9-Αξρηηεθηνληθή Μεζνδνινγίαο Αλάζεζεο Δηθνληθψλ Πφξσλ 

9.1 Πεξηγξαθή αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ κνληέινπ 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή αλαζέζεσλ θξαηά θαη ελεκεξψλεη κέζσ πξσηνθφιινπ LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol) έλαλ θαηάινγν κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο  

φιεο ηεο πιαηθφξκαο. Σνπηθέο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ πφξσλ έρνπλ ηελ επζχλε λα 

ζπγθεληξψλνπλ ελεκεξψζεηο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ζε ηνπηθνχο πφξνπο θαη λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηελ θεληξηθή αξρή ψζηε θαη ν θεληξηθφο θαηάινγνο λα ελεκεξψλεηαη 

πεξηνδηθά πξηλ απφ ηηο αλαζέζεηο. Ζ χπαξμε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ είλαη απαξαίηεηε 

ψζηε λα ππεξβιεζνχλ ελ κέξεη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ζπγθεληξσηηθή 

δηαρείξεζε αλαζέζεσλ. Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέγεη ε θεληξηθή 

αξρή είλαη πνιχ κεγάινο θαη εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε θαηάξξεπζεο αθνχ 

ππάξρεη κφλν έλα ζεκείν απνηπρίαο.  Οη ηνπηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ άκεζε 

επαλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηελ θεληξηθή δηαρεηξηζηηθή αξρή 

αλαζέζεσλ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο hosts θαη λα ηνπο ζέζεη εξψηεκα γηα ηνπο 

ηνπηθνχο ηνπο πφξνπο.  

Σν γεγνλφο νηη επηθνξηίδεηαη κφλε ηεο δηαδηθαζίαο αλαζέζεσλ φισλ ησλ πφξσλ είλαη 

εμ νξηζκνχ ρξνλνβφξν θαη απαηηεηηθφ.Ζ αξρή αλάζεζεο πφξσλ πεξηιακβάλεη εχινγν 

αξηζκφ πιεηζηεξηαζηψλ ψζηε νη πιεηζηεξηαζκνί πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηηο 

αλαζέζεηο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα 

εμαζθαιίδνληαο ηαρχηεηα ζηε δηαδηθαζία. 
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 9.2 Τν ρξνληθό κνληέιν ηνπ κεραληζκνύ 

ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείηαη slotted-time, δειαδή νη αλαζέζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ίζεο δηάξθεηαο θαη κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηζρχ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα (slot) ή έλα αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ slot. ε 

εηθνληθνπνηεκέλα πεξηβάιινληα ηφζν κεγάιεο έθηαζεο θαη πιεζψξαο πφξσλ ν 

ζπγρξνληζκφο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ειαθξχλεη ιίγν ην δχζθνιν θαη αθξηβφ 

ππνινγηζηηθφ έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλαζέζεσλ. Δθκεδελίδεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

ραζνχλ αλαζέζεηο θαη λα κείλνπλ αρξεζηκνπνίεηνη πφξνη επεηδή δελ ζπλέπεζε ε 

ρξνληθή ζηηγκή δήηεζεο κε ηε ρξνληθή ζηηγκή απειεπζέξσζήο ηνπο. Δπηπιένλ δίλεηαη 

ην θίλεηξν γηα ηαρείο δηεθπεξαηψζεηο εξγαζηψλ θαη βειηίσζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  

πιαηθφξκαο ζην ρξφλν, πξάγκα πνπ δελ ζα ζπλέβαηλε αλ ε δήηεζε 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ηπραία ζην ρξφλν αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά. Αθφκε 

θαη αλ ζεσξήζνπκε νηη ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ε απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ ζα ήηαλ 

γλσζηά θαη ζα κπνξνχζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο λα γίλνληαη ζε έλα κηθξφ βάζνο 

ρξφλνπ, δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηηο 

απξφβιεπηεο εμειίμεηο ζηελ πεξάησζεο ησλ ηξέρνλησλ εξγαζηψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ 

slotted model νξίδεηαη απζηεξά ην ρξνληθφ πεξηζψξην πεξάησζεο κηαο εξγαζίαο θαη 

αληηκεησπίδνληαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο slot θαη αθνξνχλ ην επφκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζχζηεκα δελ παξακέλεη 

πνηέ αδξαλέο θαη ε κφλε θαζπζηέξεζε πνπ πθίζηαηαη είλαη απηή ηεο δηαδηθαζίαο 

απειεπζέξσζεο ησλ πφξσλ απφ θάπνην ρξήζηε θαη αλάζεζεο ηνπο ζε άιιν. 

Θεσξνχκε φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ελφο slot νξίδεηαη, έζησ κία ψξα, ψζηε λα 

πξνιαβαίλεη λα εμππεξεηεζνχλ εξγαζίεο ίζεο δηάξθεηαο θαη παξάιιεια λα είλαη 

αξθεηή ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ επηινγή ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη παξακεηξνπνηήζηκε θαη επηιέγεηαη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ν ιαλζάλσλ ρξφλνο γηα ηελ απφθηεζε πφξσλ.   

 

 

9.3 Οη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύληαη 

Ζ κεζνδνινγία δηαθξίλεη δχν θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: εθείλνπο πνπ αξθνχληαη ζε 

ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο θαη εθείλνπο πνπ απαηηνχλ εγγπεκέλε ππεξεζία. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αθηεξσζεί έλα πνζνζηφ ησλ πφξσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο κεγίζηεο δπλαηφηεηαο. Ζ ηηκή ησλ πφξσλ απηψλ είλαη θαζνξηζκέλε. Ζ 

χπαξμε ηεο ππεξεζίαο απηήο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ ρξήζηεο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ απφθηεζε εγγπεκέλσλ πφξσλ. 

Γηα έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν ε αλάγθε χπαξμεο κηα ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζε ηηκέο 

πνπ δελ είλαη νη κέγηζηεο δπλαηέο δελ είλαη πξνθαλήο. Ζ έκκεζε αμία ηεο έγγεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζεγγίδνληαη ρξήζηεο πνπ εηδάιισο δελ ζα 

εηζέξρνληαλ ζηελ αγνξά, εμππεξεηεί ην ζχζηεκα ζε πεξηπηψζεηο πνπ φλησο δελ κπνξεί 

λα πξνζθέξεη εγγπεκέλε ππεξεζία θαη δίλεη έλα θίλεηξν γηα κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ 

γηα ηελ απφθηεζε εγγπεκέλεο ππεξεζίαο.. 
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ηα πιαίζηα ηεο εγγπεκέλεο ππεξεζίαο κπνξεί λα εμππεξεηεζνχλ νη εμήο αλάγθεο: 

θξάηεζε πφξσλ γηα έλα slot, δπλαηφηεηα θξάηεζεο πφξσλ  γηα παξαπάλσ slots, 

δπλαηφηεηα θξάηεζεο πφξσλ γηα έλα επηπιένλ slot, on-demand αλάζεζε πφξσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηξέρνληνο slot απφ ηξέρνπζα εξγαζία θαη πξφσξε απνδέζκεπζε εληφο slot.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηεί ην κνληέιν, νη πφξνη πνπ αλαηίζεληαη 

ζηνπο ρξήζηεο, είηε πξφθεηηαη γηα ππεξεζία εγγπεκέλε είηε γηα κεγίζηεο δπλαηφηεηαο, 

δίλνληαη εμ‟νινθιήξνπ θαη φρη ζε πνζνζηφ ζπλαξηήζεη θάπνηνπ θξηηεξίνπ. 

Έζησ φηη ζε έλα εηθνληθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θάπνηνο ρξήζηεο δεηά έλα slice γηα λα 

δηεθπεξαηψζεη κηα εξγαζία. Οη πφξνη πνπ δεηνχληαη γηα ηε ζχλζεζε ελφο slice κπνξεί 

λα είλαη δηαηξεηνί ή κε δηαηξεηνί. Γηα παξάδεηγκα, ην εχξνο δψλεο είλαη έλαο πφξνο 

πνπ κπνξεί λα ηεκαρίδεηαη ζε αθαζφξηζην πιήζνο κεξηδίσλ ελψ έλαο δξνκνινγεηήο 

ηεκαρίδεηαη ζε αθέξαην πιήζνο κεξψλ. Πφξνη φπσο ην εχξνο δψλεο κπνξνχλ 

εμ‟νξηζκνχ λα ηεκαρηζηνχλ πνζνζηηαία ελψ πφξνη φπσο ν δξνκνινγεηήο φρη. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε θχζε ησλ πφξσλ, ε έλλνηα ησλ slices 

ζέηεη επηπιένλ ηνλ εμήο πεξηνξηζκφ: Μηα εξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζε έλα slice 

πξνζρεδηάδεηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε εθηέιεζή ηεο κπνξεί λα 

έρεη λφεκα κφλν φηαλ νη πνζφηεηεο ησλ πφξσλ είλαη αθξηβψο απηέο πνπ έρνπλ δεηεζεί. 

Δίλαη πηζαλφ θάπνηα εξγαζία, αλ ιάβεη ιηγφηεξν εχξνο δψλεο γηα παξάδεηγκα λα 

ρξεηαζηεί απιψο κεγαιχηεξε δηάξθεηα γηα λα πεξαησζεί. Δίλαη σζηφζν εμίζνπ πηζαλφ 

θάπνηα εξγαζία λα κελ είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηεί αλ ιάβεη θάηη ιηγφηεξν ησλ 

απαηηνχκελσλ. Κακία απφ ηηο δχν θαηαζηάζεηο δελ είλαη επηζπκεηή ζην παξφλ 

κνληέιν ην νπνίν πέξαλ φηη πξνβιέπεη ζηελ ηαρχηεηα, ζηξέθεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ ζηελ εμππεξέηεζε εηθνληθψλ δηθηχσλ γηα πνηθίινπο ζθνπνχο - εξεπλεηηθφ, 

επηζηεκνληθφ, εκπνξηθφ θηι- απζηεξψλ απαηηήζεσλ πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ SLA 

(Service Level Agreements) κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ παξφρνπ.  

 

9.3.1 Ζ ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηόηεηαο  

Παξακεηξνπνηήζηκν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ δηαηίζεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηεο ππεξεζίαο κεγίζηεο δπλαηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία πνπ δελ εκπίπηεη 

ζηνλ αληαγσληζκφ θαη δελ παξέρεη εγγπήζεηο σο πξνο ην ρξφλν αλακνλήο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί γηα ηελ απφθηεζή ησλ πφξσλ. Ζ κφλε εγγχεζε πνπ δίδεηαη είλαη γηα ην φηη 

αλ νη απαηηήζεηο ζε πφξνπο ηθαλνπνηεζνχλ, ζα ηθαλνπνηεζνχλ εμ‟νινθιήξνπ γηα έλα 

slot. Οη πφξνη παξέρνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθή ηνπο αμία θαη έηζη δελ κεηαθέξεηαη ζηελ ηηκή ν αληαγσληζκφο. 

Ζ ππεξεζία κεγίζηεο πξνζπάζεηαο εμππεξεηεί: ρξήζηεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ρξνληθά 

αιιά πεξηνξίδνληαη νηθνλνκηθά θαη δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ εγγπεκέλε 

ππεξεζία θαη ρξήζηεο πνπ απνζθνπνχλ πξσηίζησο ζηελ εγγπεκέλε ππεξεζία αιιά δελ 

ηελ απνθηνχλ ιφγσ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ θαη πξνηηκνχλ λα αλερζνχλ ππεξεζία 

κέγηζηεο πξνζπάζεηαο απφ ην λα πεξηκέλνπλ κήπσο θεξδίζνπλ ζε επφκελν slot. Ζ 

χπαξμε ηεο ππεξεζίαο απηήο φπσο ζεκεηψζεθε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ πάηαμε 

ηεο «ιηκνθηνλίαο» ησλ «αζζελψλ» ρξεζηψλ θαη πξνζδίδεη ζηελ αγνξά πλεχκα ινγηθήο 

θαη καθξνπξφζεζκεο δηθαηνζχλεο.  
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9.3.2 Ζ εγγπεκέλε ππεξεζία 

Γηαθξίλνληαη δπν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλάγθεο θξάηεζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ 

ελφο slots ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν κεραληζκφο. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ πξνθαηαβνιηθή 

θξάηεζε slots απφ θάπνηα εξγαζία γλσζηήο δηάξθεηαο πεξάησζεο θαη κεγαιχηεξεο ηνπ 

ελφο slot θαη ε δεχηεξε ζηελ θξάηεζε επηπιένλ slots απν κηα εξγαζία πνπ έθαλε θαθή 

εθηίκεζε ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

 

 

9.4 Δπηινγή κεραληζκνύ δηαπξαγκαηεύζεσλ 

Αλαθνξηθά κε ην κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ αλάζεζε πφξσλ, επηιέγεηαη ν 

ζθξαγηζκέλνο πιεηζηεξηαζκφο πξψηεο ηηκήο (sealed first-price auction). Αλ θαη ην 

κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξάγξαθν 8.5 επηηπγράλεη 

πςειφ social welfare ε εθαξκνγή ηνπ κε ηε ρξήζε κηα θεληξηθήο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο 

αλαζέζεσλ θξίλεηαη αδχλαηε νπφηε θαη απνξξίπηεηαη σο επηινγή. Απφ ηελ πιεζψξα 

ησλ πιεηζηεξηαζκψλ ε επηινγή ηνπ ζθξαγηζκέλνπ  πξψηεο ηηκήο  γίλεηαη γηαηί θαζψο 

νη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ δελ γλσξίδνπλ ηηο πξνζθνξέο ησλ 

ππνινίπσλ θαη θαινχληαη λα πιεξψζνπλ αθξηβψο φηη πνληάξνπλ, έρνπλ θίλεηξν γηα λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πξνζθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο πξνζέζεηο. Ζ 

επηινγή ελφο πιεηζηεξηαζκνχ φπσο ν Vickrey φπνπ ν ληθεηήο θαιείηαη λα πιεξψζεη 

ηελ δεχηεξε θαιχηεξε πξνζθνξά, δελ ελδείθλπηαη νηαλ ππάξρνπλ πνιινί ληθεηέο φπσο 

εδψ. Ζ πιεξσκή γηα ηελ απφθηεζε πφξσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξνθαηαβνιηθά θαη 

γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνληαη πνηλέο γηα ηελ άζθνπε θξάηεζε πφξσλ. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο πνπ επηιέγεηαη δελ είλαη ζπλδπαζηηθφο αλ θαη νη πφξνη δεηνχληαη ζε 

ζπλδπαζκνχο, θαζψο ε εχξεζε ληθεηή ζε έλα ζπλδπαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ είλαη 

πξφβιεκα NP-hard θαη νη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά είλαη 

πξνζεγγηζηηθνί. Αληί απηνχ ε πξνζθνξά ελφο ρξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν 

ησλ πφξσλ πνπ δεηνχληαη θαη νξίδνληαη βάξε απφ ην κεραληζκφ γηα ηνλ δηακνηξαζκφ 

ηνπ ζπλφινπ απηήο ζηα δηάθνξα είδε πφξσλ αλάινγα κε ηελ αληηθεηκεληθήο ηνπο αμία. 

 

9.5 Κξάηεζε ελόο slot 

Γηα ηελ θξάηεζε ελφο slot, έλαο ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη λα θεξδίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Ο κεραληζκφο σζηφζν αθήλεη 

ην πεξηζψξην γηα αθχξσζε ηεο αλάζεζεο πξηλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί. Απηφ κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί αλ θάπνηα εξγαζία καηαησζεί, ράζεη ην λφεκα δηεθπεξαίσζή ηεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, αλ έλα πείξακα ράζεη απξφβιεπηα ηελ 

πξσηνηππία ηνπ θαη ην ιφγν πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Πξνθαλψο, ην κνληέιν, αθνχ είλαη 

νηθνλνκηθφ, νθείιεη λα εμαζθαιίζεη φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο θαη 

αθπξψζεηο αλεμέιεγθηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αρξεζηκνπνίεηνπο πφξνπο θαη 

λα δεκηψζνπλ ην ζχζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα 

εληφο ελφο slot πνπ έπεηαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ αθηεξψλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, κέζα ζην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αθπξψζεηο 

αιιά κε ηελ επηβνιή θάπνηαο πνηλήο πνπ ζηφρν έρεη ηελ πάηαμε ησλ άζθνπσλ 
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θξαηήζεσλ. Αλ γίλεη θάπνηα αθχξσζε απφ ρξήζηε πνπ έρεη πξνθαλψο θξηζεί ληθεηήο 

ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ εηηεκέλν κε ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξά, ν 

νπνίνο ζα θιεζεί λα πιεξψζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαλνληθά. Ζ πνηλή πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξννθνξά πνπ ζα πιεξσλφηαλ 

θαη ηελ πξνζθνξά πνπ πιεξψλεηαη ηειηθά ζην ζχζηεκα. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν είλαη δπλαηέο νη αθπξψζεηο ιήγεη ιίγν λσξίηεξα απφ ην πέξαο ηνπ slot ψζηε λα 

ππάξρεη ρξφλνο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αληηθαηαζηάζεηο θαη λα ελεκεξσζνχλ νη λένη 

ληθεηέο.  

 

9.6 Κξάηεζε πνιιαπιώλ slots 

Ο κεραληζκφο πξνβιέπεη ηελ θξάηεζε πνιιαπιψλ slots κε έλαλ πιεηζηεξηαζκφ γηα 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ δηάξθεηα γλσζηή θαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο slot. Ζ πξνζθνξά πνπ 

ιακβάλεηαη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ αθνξά ζε έλα slot. Γηα θάζε επφκελν slot  γηα ηα 

νπνία γίλεηαη ε θξάηεζε ε ηηκή πνπ νξίδεηαη γηα ηνπο πφξνπο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

νχησο ψζηε λα επλννχληαη νη ζηαζεξνί πειάηεο ή λα αθνινπζεί θαηά θάπνην ηξφπν ηελ 

δηαθχκαλζε ζηελ αμία ησλ πφξσλ ζην ρξφλν. 

 

9.7 Κξάηεζε επηπιένλ slot 

Έζησ νηη θάπνηα εξγαζία εμαηηίαο ιάζνο εθηίκεζεο ηεο δηάξθεηάο ηεο θηάλνληαο ζην 

πέξαο ηεο ρξεηάδεηαη επηπιένλ slots. Ο κεραληζκφο πξνβιέπεη ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

ηέηνηαο θαηάζηαζεο κεξηκλψληαο γηα ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πλεχκαηνο ηεο αγνξάο. Οη πιεηζηεξηαζκνί γίλνληαη θαλνληθά εληφο ελφο 

slot θαη νη ληθεηέο ιακβάλνπλ ηνπο πφξνπο ζην επφκελν slot θαη ηνπο θξαηνχλ κφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο slot. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε κηα εξγαζία γηα ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ δηαθνξά έγγεηηαη ζην γεγνλφο φηη δίλεηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηξέρνπζα εξγαζία πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιισλ  λενεηζεξρφκελσλ γηα 

ηελ απφθηεζε πφξσλ ζην επφκελν slot. Ο πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη θαλνληθά θαη ζε 

απηφλ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο επηζπκεί λα μεθηλήζεη κηα εξγαζία 

φπσο θαη εθείλνο πνπ επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ. Αλ ε ηξέρνπζα εξγαζία 

ράζεη απφ κηα λενεηζεξρφκελε ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ ηφηε ην κνληέιν δίλεη επθαηξία 

πξνηίκεζεο, δειαδή ηελ δπλαηφηεηα κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο λα ηεο δνζνχλ νη πφξνη 

θαη πάιη. Πην αλαιπηηθά, κέζσ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο δίλεηαη κηα δεχηεξε επθαηξία 

ζηελ ηξέρνπζα εξγαζία ε νπνία εθηίκεζε πνιπ ρακειά ηνπο πφξνπο αιιά αλ 

πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη ηελ λέα ηηκή πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνλ λέν 

πιεηζηεξηαζκφ κπνξεί λα ιάβεη θαη πάιη ηνπο πφξνπο. Μάιηζηα, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ιακβάλεη εγγπεκέλα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο πφξνπο αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα  

απνδεζκεπζνχλ ζην ηέινο ηνπ slot. Με άιια ιφγηα, ε πξνηεξαηφηεηα ηεο ηξέρνπζαο 

εξγαζίαο αθνξά ζηελ δπλαηφηεηα λα πξνζπεξάζεη κηα λενεηζεξρφκελε.    

Καζψο ην κνληέιν είλαη νηθνλνκηθφ δελ αξθεί λα έρεη έλαο ρξήζηεο ηελ επηζπκία λα 

ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ γηα παξαπάλσ ηνπ ελφο slots. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαζνξηζζνχλ νη ηηκέο ησλ πφξσλ κε βάζε ηελ 

ηξέρνπζα δήηεζε. Αθνχ ε αμία ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ εμαξηάηαη απφ ηε 

δήηεζε, είλαη  απαξαίηεην ζε θάζε slot νη αλαζέζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο ηηκέο 
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πνπ εθθξάδνπλ ηελ αμία ησλ πφξσλ ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή. Ζ δήηεζε εθθξάδεηαη κέζα 

απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ. Με άιια ιφγηα, δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ν πιεηζηεξηαζκφο γηαηη 

δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο νη ηηκέο ησλ πφξσλ.  

 Ο κεραληζκφο απηφο πξνζδίδεη δηθαηνζχλε ζηελ αλάζεζε αθνχ δελ επηηξέπεη ζηηο 

ηξέρνπζεο εξγαζίεο λα ραζνχλ επί καηαίσ αιιά κάιηζηα λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά 

ρσξίο λα ππνζηνχλ θακία θαζπζηέξεζε κε ην πέξαζκα απφ ην έλα slot ζην επφκελν. 

Οη θαηλνχξγηεο εξγαζίεο πθίζηαληαη κηα θαζπζηέξεζε ε νπνία είλαη κφλν θαηλνκεληθή, 

αθνχ ζε νπνηνδήπνηε κεραληζκφ νη θξαηήζεηο νθείινπλ λα γίλνληαη, πξνθαλψο, κε 

ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο. Μάιηζηα, ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νη 

θαηλνχξγηεο εξγαζίεο απνθηνχλ πείξα σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αγνξάο θαη έρνπλ 

θίλεηξν λα θάλνπλ πην επηζεηηθέο πξνζθνξέο ζε επφκελνπο πιεηζηεξηαζκνχο. 

Πην πνιχπινθνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο πνπ ζα θιεζεί λα πιεξψζεη κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ηξέρνπζεο εξγαζίεο πνπ αξρηθά είραλ ράζεη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ. Αλ ν 

ληθεηήο είλαη κφλν έλαο πξνθαλψο δελ ηίζεηαη ζέκα, αλ φκσο νη ληθεηέο είλαη 

πεξηζζφηεξνη, ζε πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη πνιινί ίδηνη πφξνη, ηφηε πξέπεη λα νξηζηεί 

κηα ηηκή πνπ λα εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ ζπάληνπ πφξνπ φπσο απηή εθηηκήζεθε απφ ηνπο 

ληθεηέο. Απφ ηνπο αξρηθνχο ληθεηέο απηνί πνπ αληηθαζίζηαληαη είλαη απηνί πνπ είλαη 

λενεηζεξρφκελνη θαη έρνπλ ηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ησλ άιισλ πξνζθνξά. Ζ ηηκή, 

σζηφζν, πνπ νξίδεηαη δελ πξέπεη λα είλαη ε ρακειφηεξε ησλ πξνζθνξψλ, πνπ είλαη θαη 

απηή πνπ αληθαζίζηαηαη, γηαηη ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλα θίλεηξν γηα επηζεηηθή 

πξνζθνξά γηα ηελ απφθηεζε ησλ πφξσλ εθ λένπ αθνχ έηζη θαη αιιηψο ε πςειή 

πξνηεξαηφηεηά εμαζθαιίδεη θαη ρακειή ηηκή. Ωο ε δηθαηφηεξε πηνζεηείηαη απφ ην 

κεραληζκφ ε ηηκνιφγεζε κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ληθεηξηψλ πξνζθνξψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε πφξσλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνθαηαβνιηθά είλαη πηζαλφ κηα ηξέρνπζα εξγαζία λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα 

πιεηζηεξηαζκφ κε ζηφρν ηελ θξάηεζε ηνπ επφκελνπ slot αθφκε θαη αλ απηφ δελ 

ρξεηάδεηαη. Γηα ηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο θξάηεζεο ησλ slots απφ ηξέρνπζεο 

δηεξγαζίεο θαη ηελ αθχξσζή ηνπο ηειηθά, ν κεραληζκφο πξνβιέπεη φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε θξάηεζεο ελφο slot πνηλή γηα ηελ αθχξσζε κηαο θξάηεζεο.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κεραληζκνχ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμαξηάηαη απφ ην αλ ε 

ηξέρνπζα εξγαζία θέξδηζε κφλε ηεο ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ ή αλ ελψ έραζε ηεο δφζεθε 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιιεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε αθχξσζε αληηκεησπίδεηαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζε κηα θξάηεζε ελφο slot θαη ε ηηκή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ πιεξψλεηαη απφ απηή πνπ ζα πιεξσλφηαλ θαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθηεξψλεηαη γηα ηηο αθπξψζεηο είλαη ην ίδην. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε σζηφζν πξέπεη λα εθηηκεζεί ην γεγνλφο νηη ήδε έρεη δνζεί επθαηξία 

πξνηίκεζεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηξερνπζψλ εξγαζηψλ αθηεξψλεηαη ζην slot έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν γίλνληαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Γειαδή κεηά ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο πνπ 

έρνπλ εηηεζεί γηα λα ηνπο δνζεί ε δεχηεξε επθαηξία. Ζ απάληεζε πνπ ζα δνζεί απφ ηε 

κεξηά ηνπο νθείιεη λα είλαη ε ηειηθή θαη δελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο 

κεηέπεηηα ζην ρξφλν. Ο κεραληζκφο ήδε πξνβιέπεη κε γελλαηνδσξία ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο θαη ε ηαρχηεηα πνπ ηνλ δηαθξίλεη δελ αθήλεη πεξαηηέξσ ρξνληθά πεξηζψξηα εληφο 

ηνπ slot. Δμάιινπ, αλ ε απάληεζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ηξέρνπζαο εξγαζίαο είλαη αξλεηηθή, γηαηη γηα παξάδεηγκα θξίλεηαη αζχκθνξε ε 
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ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο, ν αξρηθφο ληθεηήο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πξέπεη λα κπνξεί λα 

έρεη θαη εθείλνο ηελ δπλαηφηεηα λα αθπξψζεη ηελ αλάζεζε φπσο πξνβιέπεηαη γηα θάζε 

άιιν ρξήζηε πέξαλ ηεο ηειεπηαίαο ηδηαίηεξεο πεξίπησζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ήδε 

δίλεηαη ρξφλνο γηα ράξε ησλ ηξερνπζψλ εξγαζηψλ ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ νπφηε ε 

αθχξσζε ηεο θξάηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πνηλήο. 

ηελ εηθφλα 9.7 αλαπαξίζηαηαη έλα slot ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ αλαθνξηθά κε ηηο αθπξψζεηο αλαζέζεσλ ρσξηζκέλν ζηα 

θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

φπνπ έπεηηα απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ππάξρεη έλα δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο 

αθπξψζεσλ, δεκηνπξγίαο λέσλ αλαζέζεσλ πνπ επίζεο κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ κέρξη 

ην πέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ πάληα φκσο κε θάπνην θφζηνο. ηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα αθπξψζεσλ θαη λέσλ αλαζέζεσλ πεξηνξίδεηαη 

ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ηξερνπζψλ δηεξγαζηψλ. 

 

 

πιεηζηεξηαζκόο Γπλαηόηεηα αθπξώζεσλ θαη λέσλ αλαζέζεσλ 
 

 

πιεηζηεξηαζκόο 

Γηαπξαγκαηεύζεηο 

κε ηξέρνπζεο 

εξγαζίεο 

Γπλαηόηεηα αθπξώζεσλ 

 

Δηθφλα 9.7-Ζ δπλαηφηεηα αθπξψζεσλ ρσξίο θαη κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

9.8 Απνδέζκεπζε πόξσλ εληόο slot   

Ζ έλλνηα ηνπ slot θαιείηαη λα πξνζδψζεη ηαρχηεηα ζην κεραληζκφ θαη δελ πξέπεη λα 

θαηαιήγεη λα γίλεηαη ε ίδηα ηξνρνπέδε γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο αλ κηα εξγαζία πεξαησζεί εληφο ηνπ slot, 

νη πφξνη νπζηαζηηθά κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηνη παξφιν πνπ αθνχ είλαη δεζκεπκέλνη ε 

πιεξσκή γηα ηελ θξάηεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεη θαλνληθά. Δκπνδίδεηαη, δειαδή, ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα ζηνπο ρξήζηεο αθνχ ζα 

κπνξνχζαλ νη πφξνη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θάπνηνλ άιιν. Σν κνληέιν, ινηπφλ, 

πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα απειεπζέξσζεο ησλ πφξσλ κφλν γηα κηα εξγαζία πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί. Οη πφξνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο ειεχζεξνη πφξνη θαη δεδνκέλνπ νηη 

απειεπζεξψλνληαη εληφο ελφο slot δελ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ θαλνληθά φπσο γίλνληαη 

νη αλαζέζεηο ζηελ αξρή ελφο slot. Μπνξνχλ φκσο, φπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο on-demand ππεξεζίαο θαη κάιηζηα 

νθείινπλ λα ραίξνπλ ηδηαίηεξεο πξνσζεηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ φηαλ γίλεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε φρη απιά δελ επηθέξεη πνηλή αιιά ζπλνδεχεηαη απφ 

απφδνζε θάπνηαο ακνηβήο.  
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9.9 On-demand αλαζέζεηο εληόο slot 

Σν κνληέιν πνπ πεξηγξάθνπκε θαιχπηεη ηελ απξφβιεπηε αιιαγή ζηηο αλάγθεο ζε 

πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. Θεσξνχκε νηη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ε 

αλάγθε απηή εθθξάδεηαη κέζσ ηεο επηζπκίαο ηνπ λα πιεξψζεη γηα λα ιάβεη 

θαη‟απαίηεζε (on-demand) πφξνπο. 

Αξρηθά, πξνβιέπεηαη παξακεηξνπνηήζηκν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ θαζψο 

επίζεο θαη νη ειεχζεξνη πφξνη γηα ηελ θάιπςε ησλ απξφβιεπησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφσξεο απνδεζκεχζεηο εληφο ησλ slots. Ζ ηηκή γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ ειεπζέξσλ πφξσλ πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα 

ην ζχζηεκα ε ακνηβή γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ.  

Αλ φκσο, νη δηαζέζηκνη πξνβιεπφκελνη γηα ηελ θάιπςε ησλ θαη‟απαίηεζε αλαζέζεσλ 

δελ δελ αξθνχλ ή δελ ππάξρνπλ θαλ δηαζέζηκνη πφξνη πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο on-

demand απαηηήζεηο, πξέπεη απηέο λα ηθαλνπνηεζνχλ κε άιινλ νηθνλνκηθά 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Αξρηθά  πξέπεη λα εθηηκεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δεζκεπκέλσλ γηα ηελ ππεξεζία κεγίζηεο πξνζπάζεηαο ή ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία 

πφξσλ.  

ε πξψηε εθηίκεζε ε εγγπεκέλε ππεξεζία δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο επηινγή γηαηί 

δελ έρεη λφεκα λα ζεσξείηαη κηα ππεξεζία εγγπεκέλε αλ αλα πάζα ζηηγκή ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα λα ηεο αθαηξεζνχλ πφξνη πξνο εμππεξέηεζε ηεο on-demand ππεξεζίαο. 

Δθηηκάηαη ινηπφλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δεζκεχνληαη γηα ηελ ππεξεζία 

κεγίζηεο πξνζπάζεηαο. Αξρηθά, ε νπξά κεγίζηεο πξνζπάζεηαο είλαη εμ‟νξηζκνχ 

βεβαξπκέλε θαζψο δελ αδεηάδεη πνηέ, νη πφξνη πνπ παξέρνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζή 

ηεο είλαη κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ παξέρνληαη γηα 

ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία θαη επηπιένλ, ππάξρεη απξφβιεπηε αλακνλή. Αλ ζεσξήζνπκε 

φηη αλά πάζα ζηηγκή  νη εξγαζίεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία κεγίζηεο 

πξνζπάζεηαο δηαθνπνχλ ψζηε νη πφξνη λα παξαζρεζνχλ ζε άιιεο, ε νπξά ζα πξέπεη λα 

αλαπξνζαξκνζηεί θαη νη ίδηεο εξγαζίεο λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρή ζε επφκελν slot. 

Αλ ηχρεη λα ζπκβεί ην ίδην ζε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εμππεξεηνχληαη ζε θάπνην slot 

απφ ηελ ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο, ηφηε ε νπξά νπζηαζηηθά κεηά ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζα κείλεη ίδηα θαη ζην επφκελν slot. Με ιίγα ιφγηα αλ πξνθχπηνπλ 

ζπρλέο on-demand απαηηήζεηο ε νπξά κεγίζηεο πξνζπάζεηαο ζα αδξαλνπνηεζεί θαη ζα 

θιεηδψζεη ζε κηα επ άπεηξνλ αλακνλή. Οδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πφξνη 

κεγίζηεο πξνζπάζεηαο δελ δχλαληαη λα θαιχςνπλ ηηο on-demand απαηηήζεηο. 

Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, φηη θάπνηνη πφξνη πνπ λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο on-demand 

απαηηήζεηο πξνέξρνληαη απφ απηνχο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εγγπεκέλε ππεξεζία αιιά 

δελ έρνπλ δεζκεπηεί ηνλ ηξέρνληα ρξφλν. 

Γεδνκέλνπ νηη ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δηέπεη ην κεραληζκφ ζεκαίλεη 

ηελ αλάζεζε πφξσλ ζηνπο ρξήζηεο πνπ ηνπο εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν, ζεσξνχκε νηη έλαο 

ρξήζηεο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη on-demand ππεξεζία έρεη πξνηεξαηφηεηα κφλν αλ 

πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη παξαπάλσ απφ ηνπο άιινπο. Οη ηηκέο ησλ θαηά απαίηεζε 

πφξσλ νξίδεηαη δπλακηθά αλάινγα κε ηελ δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνλ ηξέρνληα 

ρξφλν. 
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9.10 πλνιηθή εθηίκεζε κνληέινπ σο πξνο ηνπο κεραληζκνχο πνπ κειεηήζεθαλ 

 FEDERI

CA 

Business 

model 

Tycoon Bellagi

o 

COR

A 

NG Δπηρεηξεκαη

ηθφ κνληέιν 

Δληαία 

δηαρεηξηζηηθή αξρή 

αλαζέζεσλ 

          

ηνπηθή 

δηαρεηξηζηηθή αξρή 

αλαζέζεσλ 

       

Πξσηνβνπιία 

ρξεζηώλ γηα 

αλαδήηεζε 

πσιεηώλ 

        

Slotted-time         

Φξήζε 

πιεηζηεξηαζκνύ 

           

Με Καζπζηέξεζε 

δηαπξαγκαηεύζεσλ 

         

κε θαζπζηέξεζε 

αλαζέζεσλ 

       

Δμ’νινθιήξνπ 

αλάζεζε πόξσλ 

          

Πνζνζηηαία 

αλάζεζε πόξσλ ζην 

ρξόλν 

       

Πνζνζηηαία 

αλάζεζε πόξσλ σο 

πξνο πξνζθνξέο 

       

Πξνζηαζία 

«αζζελώλ» 

ρξεζηώλ 

         

Γπλαηόηεηα 

απνδέζκεπζεο/παύ

ζεο ζπκθσλίαο 

αλάζεζεο 

         

Δγγπεκέλε 

ππεξεζία 

          

Υπεξεζία κεγίζηεο 

πξνζπάζεηαο 

          

Υπεξεζία 

θαη’απαίηεζε 

         

Πίλαθαο 9.10 
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9.11 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ψζηε λα δηαζαθεληζηνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ. Πξνο 

δηεπθφιπλζε ηεο απνηχπσζεο ηνπ πνιχπινθνπ απηνχ κεραληζκνχ ην ζχλνιν ησλ 

πφξσλ έρεη απινπνηεζεί, νη δπλαηφηεηέο ηνπο έρνπλ θαη θάπνηεο παξάκεηξνη ηνπ 

κεραληζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ πνηλψλ έρνπλ παξαιεθζεί. 

Θεσξνχκε νηη νη πξνο δηάζεζε πφξνη είλαη απηνί πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα ηεο εηθφλαο 

9.11.α.  

 Σξεηο δξνκνινγεηέο (R), νη Α, Β, C, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηεκαρηζηνχλ (sliced) 

ζε 4,6 θαη 12 εηθνληθνχο δξνκνινγεηέο (VR) αληίζηνηρα. 

 Δπηά hosts (H) νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηεκαρηζηνχλ ζε 2 εηθνληθνχο (VH) ν 

θαζέλαο. 

 Εεχμεηο (L) πνπ δηαζπλδένπλ ηνπο δξνκνινγεηέο κε ηνπο hosts ζρεκαηίδνληαο 

ηελ ηνπνινγία πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ γξακκψλ 

αθεηθνλίδεηαη ζε Mbps.  

20 Mbps 4Mbps

4Mbps

30Mbps

12Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

A-4VR B-6VR

C-12VR

1-2VH
2-2VH

3-2VH

4-2VH

5-2VH

6-2VH

7-2VH

 

Δηθόλα 9.11.α-Τνπνινγία πξνο αλάζεζε πόξσλ παξαδείγκαηνο 

 

Ο κεραληζκφο νξίδεη φηη  1/2 ησλ πφξσλ δηαηείζεηαη γηα ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία,  1/4 

γηα ηελ ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο θαη 1/4  γηα ηελ ππεξεζία θαηά απαίηεζε. 

Θεσξνχκε φηη νη hosts πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ίδην δξνκνινγεηή έρνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη παξαπάλσ αλαινγίεο ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, νπφηε 
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φκνηα κνηξάδνληαη θαη νη δεχμεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο hosts κε ηνλ αληίζηνηρν 

δξνκνινγεηή. 

Δπνκέλσο, γηα θαιχηεξε επνπηεία ζεκεηψλνπκε ηνπο πφξνπο νλνκαζηηθά πνπ 

δηαηίζεληαη γηα θάζε ππεξεζία μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο αλαινγίεο απηέο: 

 Δγγπεκέλε ππεξεζία  

o 2VH ηνπ H1, 2VH ηνπ H3, 1VH ηνπ H4, 2VH ηνπ H6 

o 2VR ηνπ RA, 3VR ηνπ RB, 6VR ηνπ RC 

o 10Mbps ηεο ΑΒ, 6Μbps ηεο BC, 15Mbps ηεο ΑC 

o 4Μbps ηεο A1, 4Μbps ηεο Β3, 2Μbps ηεο Β4, 4Μbps ηεο C6 

 Τπεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο: 

o 1VH ηνπ H2, 2VH ηνπ Ζ5, 1VH ηνπ H7 

o 1VR ηνπ RA, 2VR ηνπ RB, 3VR ηνπ RC 

o 5Μbps ηεο ΑΒ, 3 Μbps ηεο ΒC, 8 Μbps ηεο AC 

o 2 Μbps ηεο Α2, 4 Μbps ηεο Β5, 2 Μbps ηεο C6 

 Τπεξεζία θαηά απαίηεζε: 

o 1VH ηνπ Ζ2, 1 VH ηνπ H4, 1VH ηνπ Ζ7 

o 1VR ηνπ RA, 2VR ηνπ RB, 3VR ηνπ RC 

o 5 Μbps ηεο ΑΒ, 3 Μbps ηεο ΒC, 7 Μbps ηεο AC 

o 2 Μbps ηεο Α2, 2 Μbps ηεο Β4, 2 Μbps ηεο C6 

Γηα ην δηακνηξαζκφ ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο πφξνπο ηεο εγγπεκέλεο ππεξεζίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα θαηψθιη πνπ νξίδεη φηη 0,5 ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο –αθνχ 

αθαηξεζνχλ πηζαλέο ρξεψζεηο γηα πφξνπο ρακειήο δήηεζεο- αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

δεηνχκελσλ εηθνληθψλ ππνινγηζηψλ ππεξεζίαο, 0,3 ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο 

αθνξά ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηθνληθψλ δξνκνινγεηψλ θαη ηέινο 0,2 αθνξά ζην 

ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ δεχμεσλ. 

Οη ηηκέο θξάηεζεο πφξσλ ρακειήο δήηεζεο θαη απηψλ ηεο ππεξεζίαο κεγίζηεο 

δπλαηφηεηαο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε πιεηζηεξηαζκφ,είλαη νη εμήο: 1 εηθνληθφο host 

(VH) πξνο 10 €, 1εηθνληθφο δξνκνινγεηήο (VR) πξνο 5€ θαη 1Mbps δεχμεο πξνο 1€. 

εκεηψλνπκε φηη φιεο νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάδεηγκα είλαη ζε € θαη είλαη 

ελδεηθηηθέο. 

Φξνληθή ζρηζκή 1- εγγπεκέλε ππεξεζία 

Έζησ νηη ε ηξέρνπζα ρξνληθή ζρηζκή είλαη ε 0  θαη παξνπζηάδνληαη πξνζθνξέο γηα 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή 1 (slot1). Θεσξνχκε φηη φινη νη πφξνη απνδεζκεχνληαη ζην πέξαο 

ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο 0 θαη φιεο νη ηξέρνπζεο εξγαζίεο νινθιεξψλνληαη. Οη 

πξνζθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη νη εμήο: 

 Υξήζηεο 1: 1 VH ηνπ host (Ζ) 1,1 VH ηνπ H3, 1VR ηνπ δξνκνινγεηή (R) Α, 2 

VR ηνπ RB, 5Mbps ηεο δεχμεο (L) ΑΒ, 2Μbps ηεο Α1θαη 1 ηεο Β3. Ζ 
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πξνζθνξά είλαη 242€ γηα 2 ρξνληθέο ζρηζκέο θαη δελ επηζπκείηαη ελαιιαθηηθά ε 

ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο. 

 Υξήζηεο 2: 1  VH ηνπ Ζ1, 1 VH ηνπ H6, 1VR ηνπ RA, 2VR ηνπ RC, 5 Mbps 

ηεο ΑC, 2 Mbps ηεο Α1, 2 Mbps ηεο C6.  Ζ πξνζθνξά είλαη 145 € θαη δελ είλαη 

επηζπκεηή ε ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο σο ελαιιαθηηθή. 

  Υξήζηεο 3: 2 VH ηνπ Ζ1, 2VH ηνπ Ζ6, 1VR ηνπ RA, 2VR ηνπ RC, 5 Mbps 

ηεο ΑC, 4 Mbps ηεο Α1, 2 Mbps ηεο C6. Ζ πξνζθνξά είλαη 165 € θαη ε 

ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο δελ είλαη επηζπκεηή. 

 Υξήζηεο 4: 1 VH ηνπ Ζ4, 1VH ηνπ Ζ6, 2VR ηνπ RΒ, 2VR ηνπ RC, 4 Mbps 

ηεο ΒC, 2 Mbps ηεο Β4, 2 Mbps ηεο C6. Ζ πξνζθνξά είλαη 160 € θαη ε 

ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο είλαη επηζπκεηή. 

 Υξήζηεο 5: 1 VH ηνπ Ζ4, 1VH ηνπ Ζ6, 1VR ηνπ RΒ, 2VR ηνπ RC, 4 Mbps 

ηεο ΒC, 1 Mbps ηεο Β4, 2 Mbps ηεο C6. Ζ πξνζθνξά είλαη 130 € θαη ε 

ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο δελ είλαη επηζπκεηή. 

 Υξήζηεο 6: 1VR ηνπ RB, 1VR ηνπ RC, 2 Mbps ηεο BC. Ζ πξνζθνξά είλαη 35€ 

θαη σο ελαιιαθηηθή είλαη επηζπκεηή ε ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο. 

ηνλ πίλαθα 9.11.α θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη δηαζέζηκεο κνλάδεο πφξσλ, νη 

δεηνχκελεο κνλάδεο ηνπ θάζε ρξήζηε, νη πξνζθνξέο ηνπο αλά πφξν θαη νη ηειηθέο 

πξνζθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλ αθαηξεζνχλ νη ρξεψζεηο γηα πφξνπο ρακειήο δήηεζεο 

θαη ζηαζεξήο αμίαο. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ host Ζ3, γηα ηηο δεχμεηο ΑΒ, ΑC θαη Β3 δελ 

ππάξρεη ζπκθφξεζε δήηεζεο. 

   

 Virtual 

hosts 

Virtual 

routers 

Virtual links (Mbps) bid

s 

Fina

l 

bids 

 1 3 4 6 A B C A

B 

B

C 

A

C 

A

1 

B

3 

B4 C

6 

  

units 2 2 1 2 2 3 6 10 6 15 4 4 2 4   

user

1 

1 1   1 2  5   2 1   121 110 

user

2 

1   1 1  2   5 2   2 145 140 

user

3 

2   2 1  2   5 4   2 165 160 

user

4 

  1 1  1 2  4    2 2 160 160 

user

5 

  1 1  1 2  4    1 2 130 130 

user

6 

     1 1  2      35 35 

com

p 

2  2 2.

5 

1.

5 

1.

7 

1.

5 

 1.7  2  1.

5 

2   

Πίλαθαο 9.11.α-Εήηεζε πφξσλ γηα ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία ηνπ 1
νπ

 slot 
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ηελ ηειεπηαία ζεηξά ηνπ πίλαθα ν θαλνληθνπνηεκέλνο αληαγσληζκφο φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ιφγν ηεο δήηεζεο πξνο ηελ πξνζθνξά θάζε πφξνπ. Οη πιεηζηεξηαζκνί γίλνληαη 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά σο πξνο ηνλ ιφγν απηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο είλαη ίζνο 

γηα δχν πφξνπο δηαθνξεηηθνχ είδνπο πξψηα πξαγκαηνπνηείηαη ν πιεηζηεξηαζκφο γηα 

ηνλ πφξν κεγαιχηεξεο αληηθεηκεληθήο (ζηαζεξήο) αμίαο. Οπνηε πξψηα πξέπεη λα γίλεη 

ν πιεηζηεξηαζκφο γηα ηνπο VH6, έπεηηα γηα ηνπο VH1,  γηα ην VH4 θαη ηνπο VRB. 

Οπζηαζηηθά νη ληθεηέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θξίλνληαη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κφλν ησλ πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηα εηθνληθά hosts 6 θαη ηνπο 

εηθνληθνχο δξνκνινγεηέο B. 

ηνλ πίλαθα 9.11.β πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη δχν θξίζηκνη πιεηζηεξηαζκνί. Οη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο αλά κνλάδα πφξνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 

θαησθιίνπ πεξί δηακνηξαζκνχ ηεο πξνζθξνξάο.  

 2VH-6 3VR-B  

User 1 - 11 winner 

User 2 35 - winner 

User 3 20   

User 4 40 16 winner 

User 5 32,5   

User 6 - 10,5  

Πίλαθαο 9.11.β-Πιεηζηεξηαζκνί 1
νπ

 slot 

Οη ρξήζηεο, επνκέλσο πνπ ιακβάλνπλ πφξνπο γηα ηελ ζρηζκή 1 είλαη νη 1,2,4. Απφ 

απηνχο ν ρξήζηεο 1 δεζκεχεη ηνπο πφξνπο γηα 2 ρξνληθέο ζρηζκέο κε ηελ αλάινγε 

ρξεκαηηθή επηβάξπλζε. Απφ ηνπο εηηεκέλνπο ρξήζηεο ν 6 φπσο είρε δειψζεη ζηελ 

πξνθνξά ηνπ επηζπκεί σο ελαιιαθηηθή ηεο εγγπεκέλεο ππεξεζίαο ηελ ππεξεζία 

κεγίζηεο δπλαηφηεηαο, νπφηε ηίζεηαη ζηελ νπξά απηήο γηα λα εμππεξεηεζεί ζε βάζνο 

ρξφλνπ. 

 

 

Φξνληθή ζρηζκή 1- ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηόηεηαο 

Θεσξνχκε φηη ηε ρξνληθή ζρηζκή 0 βξίζθνληαη ζηελ νπξά κεγίζηεο δπλαηφηεηαο νη 

ρξήζηεο 7,8,9,10 πνπ πεξηκέλνπλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη πξνζηίζεηαη ηειεπηαίνο ζηελ 

νπξά ν ρξήζηεο 6 πνπ έραζε ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ. Οη ρξήζηεο απηνί δεηνχλ ηνπο εμήο 

πφξνπο: 

 Υξήζηεο 7: 1 VH ηνπ Ζ2, 1 VR ηνπ RA, 2VR ηνπ RC, 4 Mbps ηεο AC, 2 Mbps 

ηεο A2 

 Υξήζηεο 8: 1 VH ηνπ Ζ5, 1VH ηνπ Ζ7, 1VR ηνπ RB, 1VR ηνπ RC, 3 Mbps 

ηεο BC, 2 Mbps ηεο B5, 2 Mbps ηεο C7 

 Υξήζηεο 9: 2 VH ηνπ Ζ5, 1VH ηνπ Ζ7, 1VR ηνπ RΒ, 2VR ηνπ RC,  1 Mbps 

ηεο BC, 4 Mbps ηεο B5, 2 Mbps ηεο C7 
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 Υξήζηεο 10: 1VH ηνπ H2, 2VH ηνπ Ζ5, 1VR ηνπ A, 1VR ηνπ Β, 3 Mbps ηεο 

ΑΒ,  2Mbps ηεο Α2, 4 Mbps ηεο Β5 

 Υξήζηεο 6: 1VR ηνπ RB, 1VR ηνπ RC, 2 Mbps ηεο BC 

ηελ ρξνληθή ζρηζκή 1 ζα εμππεξεηεζεί ν ρξήζηεο 7, κπνξεί φκσο λα εμππεξεηεζεί 

θαη ν ρξήζηεο 8 θαη ζηελ νπξά ζα παξακείλνπλ νη 9, 10 θαη 6.  

ην ζρήκα ηεο εηθφλαο 9.11.β θαίλεηαη πσο έρνπλ δηαλεκεζεί νη πφξνη ζηνπο ρξήζηεο 

γηα ηε ρξνληθή ζρηζκή 1. Οη πφξνη ηεο εγγπεκέλεο ππεξεζίαο θαη ηεο ππεξεζίαο 

κεγίζηεο δπλαηφηεηαο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξίπησζε απηνί 

ζεσξνχληαη ειεχζεξνη πφξνη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ήδε πξνβιεπφκελνπο πφξνπο 

γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θαηά απαίηεζε 

αηηήζεηο θξάηεζεο. 

20 Mbps 

4Mbps
4Mbps

30Mbps

12Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

A-4VR B-6VR

C-12VR

1-2VH
2-2VH

3-2VH

4-2VH

5-2VH

6-2VH

7-2VH

User 1-1VH

User 2-1VH

User 1-2Mbps

User 2-2Mbps

User 1-1VR

User 2-1VR

User 7-1VR

User 7-1VH

User 7-2Mbps

User 1-5Mbps

User 1-2VR

User 4-1VR

User 8-1VR

User 4-1VH

User 1-1VH

User 1-1Mbps

User 4-2Mbps

User 4-4Mbps

User 8-3Mbps

User 8-1VH

User 8-2Mbps

User 7-4Mbps

User 2-5Mbps

User 2-2VR

User 4-2VR

User 8-1VR

User 7-1VR

User 4-2Mbps

User 2-1Μbps

User 4-1VH

User 2-1VHUser 8-1VH

User 8-2Mbps

 

Δηθόλα 9.11.β-Αλάζεζε Πόξσλ γηα ην 1
ν
 slot 

1
ν
 πηζαλό ζελάξην 

Καά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο ζρηζκήο ν ρξήζηεο 4 επηζπκεί λα απμήζεη ηα hosts πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά φκνηα κε ηνλ Ζ4 θαηά 2 θαη επηζπκεί επίζεο 

γξακκέο δεχμεηο 2Μbps γηα θαζέλα απφ ηα hosts απηνχο πξνο ην δξνκνινγεηή Β. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ πφξνπ 1VH ηνπ 

Ζ5 θαη ελφο VH ηνπ Ζ4 πνπ θαιχπηεη ηηο αηηήζεηο θαη‟απαίηεζε. Γηαζέζηκεο είλαη θαη 

νη αληίζηνηρεο δεχμεηο πξνο ηνλ δξνκνινγεηή Β. 
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2
ν
 πηζαλό ζελάξην 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξνληθήο ζρηζκήο 1 θαη κέζα ζην επηηξεπηφ δηάζηεκα, ν ρξήζηεο 

4 απνθαζίδεη λα αθπξψζεη ηελ θξάηεζή ηνπ. Ζ απνρψξεζή ηνπ απνδεζκέπεη πφξνπο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν απφ ην ρξήζηε 5 φζν θαη απφ ην ρξήζηε 6. ην 

πίλαθα 9.11.γ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη πξνζθνξέο αλά πφξν ηνπ θάζε 

ρξήζηε θαη ε κε βάζε ηελ ζεηξά ησλ πιεηζηεξηαζκψλ πνπ νξίζηεθε φπσο θαίλεηαη ν 

ρξήζηεο πνπ είλαη ν επφκελνο ληθεηήο είλαη ν 5 νπφηε πξέπεη λα ελεκεξσζεί θαη λα 

πάξεη ηε ζέζε ηνπ 4. 

 VH6 VH1 VH4 VRB A1 C6 BC VRA VRC B4 

units 2 1 1 3 4 4 6 2 2 2 

User 

1 
- 55 - 11 11 - - 11 - - 

User 

2 
35 35 - - 7 7 - 14 - - 

User 

3 
20 20 - - 5,3 5,3  16 16 - 

User 

4 
40 - 40 16 - 4 4 16 - 4 

User 

5 
32,5 - 32,5 13 - 3,7 3,7 - 13 3,7 

User 

6 
- - - 10,5 - 6,4 - - 10,5 6,4 

Πίλαθαο 9.11.γ-ελάξην αθχξσζεο θξάηεζεο ηνπ 4
νπ

 ρξήζηε 

Φξνληθή ζρηζκή 2-εγγπεκέλε ππεξεζία 

Ο ρξήζηεο 1 είρε αηηεζεί ησλ πφξσλ ηνπ γηα δχν ρξνληθέο ζρηζκέο νπφηε θαη ζπλερίδεη 

ε θξάηεζή ηνπ θαη ζηε ρξνληθή ζρηζκή 2.  O ρξήζηεο 4 ζεσξνχκε νηη ζέιεη επίζεο λα 

δηαηεξήζεη ηελ θξάηεζε ζηε ρξνληθή ζρηζκή 2 αιιά δελ ην είρε δειψζεη απφ ηελ αξρή 

νπφηε ηψξα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ θαλνληθά. 

Οη λενεηζεξρφκελνη ρξήζηεο θαη νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη νη εμήο: 

 Υξήζηεο 11: 1  VH ηνπ Ζ1, 1 VH ηνπ H3, 1VR ηνπ RA, 1VR ηνπ RΒ, 5 Mbps 

ηεο ΑΒ, 2 Mbps ηεο Α1, 2 Mbps ηεο Β3.  Ζ πξνζθνξά είλαη 172 € θαη δελ είλαη 

επηζπκεηή ε ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο σο ελαιιαθηηθή. 

 Υξήζηεο 12: 1  VH ηνπ Ζ1, 1 VH ηνπ H6, 1VR ηνπ RA, 3VR ηνπ RC, 5 Mbps 

ηεο ΑC, 1 Mbps ηεο Α1, 1 Mbps ηεο C6.  Ζ πξνζθνξά είλαη 186 € θαη δελ είλαη 

επηζπκεηή ε ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηφηεηαο σο ελαιιαθηηθή. 

 Υξήζηεο 13: 1  VH ηνπ Ζ3, 1 VH ηνπ H6, 1VR ηνπ RΒ, 2VR ηνπ RC, 5 Mbps 

ηεο ΑC, 1 Mbps ηεο Β3, 1 Mbps ηεο C6.  Ζ πξνζθνξά είλαη 276 €. 

 Υξήζηεο 14: 1  VH ηνπ Ζ4, 1 VH ηνπ H6, 1VR ηνπ RΒ, 2VR ηνπ RC, 4 Mbps 

ηεο ΒC, 2 Mbps ηεο Β4, 2 Mbps ηεο C6.  Ζ πξνζθνξά είλαη 164 €. 
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 ηνλ πίλαθα 9.11.δ  θαίλνληαη νη πξνζθνξέο ησλ ρξεζηψλ αλά πφξν θαη νη ηειηθέο 

πξνζθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλ αθαηξεζνχλ νη ρξεψζεηο γηα πφξνπο ρακειήο δήηεζεο 

θαη ζηαζεξήο αμίαο φπσο πξνθχπηνπλ γηα ηε ρξνληθή ζρηζκή 2. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

δελ ππάξρεη ζπκθφξεζε δήηεζεο γηα ηε δεχμε ΑΒ, ηελ ΒC, ηελ ΑC, ηελ B3. 

 

 Virtual 

hosts 

Virtual 

routers 

Virtual links (Mbps) bids Final 

bids 

 1 3 4 6 A B C AB BC AC A1 B3 B4 C6   

units 1 1 1 2 1 1 6 5 6 15 2 3 2 4   

User 

11 

1 1   1 1  5   2 2   172 165 

User 

12 

1   1 1  3   5 1   1 186 180 

User 

13 

 1  1  1 2   5  1  1 276 270 

User 

14 

  1 1  1 1  2 2   1 1 174 170 

User 

4 

  1 1  1 2  4    2 2 164 160 

 2 2 2 2 2 4 1.3    1.5  1.5 1.25   

Πίλαθαο 9.11.δ-Εήηεζε πφξσλ γηα ηελ εγγπεκέλε ππεξεζία ηνπ 2
νπ

 slot 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 9.11.ε αξθεί ν πιεηζηεξηαζκφο γηα ηνλ εηθνληθφ 

δξνκνινγεηή Β γηα λα νξίζεη ληθεηέο. 

 1VR-B  

User 11 24,75  

User 12 - winner 

User 13 27 winner 

User 14 25,5  

User 4 16  

Πίλαθαο 9.11.ε-Πιεηζηεξηαζκνί 2
νπ

 slot 

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξήζηεο 4 ράλεη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ. Θα ηνπ δνζεί δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο γηα λα ζπλερηζηεί ε εξγαζία ηνπ αιιά ε πξνζθνξά ηνπ πξέπεη λα απμεζεί 

ψζηε ν εηθνληθφο δξνκνινγεηήο λα θνζηνινγείηαη ίζα κε ην κέζν φξν ησλ πξνζθνξψλ 

ησλ ληθεηψλ. Δδψ ν ληθεηήο είλαη κφλν ν ρξήζηεο 13 κε ηηκή 27€. Ο ρξήζηεο 4 

αηηείηαη ηξηψλ δξνκνινγεηψλ άξα ε πξνζθνξά ηνπ ε ρξέσζή ηνπ γηα λα ζπλερίζεη ζα 

είλαη 270 €. Έζησ φηη ν ρξήζηεο 4 δέρεηαη νπφηε παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε 13.  
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Φξνληθή ζρηζκή 2-ππεξεζία κεγίζηεο δπλαηόηεηαο 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή ζρηζκή ππάξρνπλ ζηελ νπξά νη ρξήζηεο 9,10 θαη 

6.Αξρηθά ζα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ 9, επεηδή δελ είλαη δπλαηφ λα 

εμππεξεηεζεί θαη ν ρξήζηεο 10 ηαπηφρξνλα αιιά κπνξεί λα εμππεξεηεζεί ν ρξήζηεο 6, 

γηα λα κελ κέλνπλ αλεθκεηάιιεηνη πφξνη ν ρξήζηεο 6 ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ 10. Ο 

ρξήζηεο 10 θαη λενεηζεξρφκελνο ρξήζηεο παξακέλνπλ ζηελ νπξά αλακνλήο. 

ην ζρήκα θαίλεηαη ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή 2. 

 

20 Mbps 

4Mbps
4Mbps

30Mbps

12Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

4Mbps

A-4VR B-6VR

C-12VR

1-2VH
2-2VH

3-2VH

4-2VH

5-2VH

6-2VH

7-2VH

User 1-1VH

User 12-1VH

User 1-2Mbps

User 12-1Mbps

User 1-1VR

User 12-1VR

User 7-1VH

User 7-2Mbps

User 1-5Mbps

User 1-2VR

User 4-1VR

User 9-1VR

User 6-1VR

User 4-1VH

User 1-1VH

User 1-1Mbps

User 4-2Mbps

User 4-4Mbps

User 9-1Mbps

User 6-2Mbps

User 9-2VH

User 9-4Mbps

User 12-5Mbps

User 12-3VR

User 4-2VR

User 9-2VR

User 6-1VR

User 4-2Mbps

User 12-1Μbps

User 4-1VH

User 12-1VHUser 9-1VH

User 9-2Mbps

 

Δηθφλα 9.11.γ-Αλαζέζεηο γηα ην 2
ν
 slot 
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