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Περίληψη 
Η Διατριβή αυτή επιχειρεί να επιλύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της παροχής 

εγγυήσεων για την ποιότητα υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται σε 

ετερογενή και κατανεμημένα συστήματα τα οποία βασίζονται σε υπηρεσιοστρεφείς 

αρχιτεκτονικές χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των τεχνολογιών πλέγματος. Το 

πρόβλημα μελετήθηκε και αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους: 

α) Χρησιμοποιώντας μεθόδους ανοχής σε σφάλματα και συγκεκριμένα 

παράγοντας αντίγραφα με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

σε ποιότητα υπηρεσίας του καταναλωτή. 

β) Επεμβαίνοντας στο μηχανισμό διαπραγμάτευσης μεταξύ καταναλωτή και 

πάροχου υπηρεσιών και βελτιώνοντας τα Συμβόλαια Επιπέδου Υπηρεσιών 

ώστε να εκτελείται το τελευταίο χωρίς να προκύπτουν παραβιάσεις στους 

όρους της συμφωνίας. 

Η διαφοροποίηση έγκειται στο επιχειρηματικό μοντέλο που μελετάται κάθε φορά. 

Στην πρώτη περίπτωση, οι απαιτήσεις του καταναλωτή πρέπει να ικανοποιηθούν με 

κάθε τρόπο, θεωρώντας ότι είναι εφικτές. Στη δεύτερη περίπτωση, ο καταναλωτής 

καλείται να διαπραγματευτεί με τον πάροχο για τη βέλτιστη αναλογία 

απαιτήσεων/παροχών. 

Για την πρώτη περίπτωση, αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι παραγωγής αντιγράφων των 

εργασιών με βάση την πιθανότητα αποτυχίας. Οι αλγόριθμοι αυτοί μελετήθηκαν, 

υλοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν σε περιβάλλοντα προσομοίωσης επιχειρηματικών 

συστημάτων πλέγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε αρχιτεκτονικές βασισμένες 

σε αρχές υπηρεσιοστρεφούς υπολογισμού, είναι εφικτό να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις σε ποιότητα (χρόνος, επιδόσεις, αξιοπιστία) σε κάθε περίπτωση, εφόσον 
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οι υπολογιστικοί πόροι είναι διαθέσιμοι. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί ένα στιγμιότυπο 

του βασικού NP προβλήματος του υπνόσακου. 

Για τη δεύτερη περίπτωση, η μελέτη επικεντρώθηκε στο επιχειρηματικό επίπεδο. Οι 

σύγχρονες αρχιτεκτονικές υπηρεσιοστρεφών συστημάτων βασίζονται σε 

συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα όπως αυτό του πάροχου-καταναλωτή. Για το 

λόγο αυτό βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτόκολλα και μηχανισμούς 

διαπραγμάτευσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, καταλήγοντας σε συμφωνίες για το 

επίπεδο παροχής της. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός βασισμένος 

σε συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές αρχές οι οποίες διέπουν τα σύγχρονα συστήματα 

πλέγματος. Η αρχιτεκτονική του μηχανισμού έχει την ιδιότητα να επιλύει τα 

προβλήματα εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων στη συμφωνία, γεγονός που 

τον καθιστά υποψήφιο προς υιοθέτηση από επιχειρηματικά συστήματα. Βάση της 

λογικής λειτουργίας του είναι να αξιολογήσει τις παρελθούσες συμφωνίες επιπέδου 

υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες όρους τους ως παραμέτρους που 

χαρακτηρίζουν το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας. Ο μηχανισμός αυτός 

υλοποιήθηκε και δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες επιχειρηματικής 

λειτουργίας, οδηγώντας σε σαφή μείωση του αριθμού των παραβιάσεων των 

συμφωνιών. 
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Abstract 
This Thesis attempts to solve the fundamental problem of the provisioning of Quality 

of Service (QoS) guarantees. The approach focuses on heterogeneous and distributed 

systems that are based on Service Oriented Architectures (SOA) using the Grid 

paradigm. The problem was studied and faced in to ways: 

α) Employing Fault Tolerance methods and especially by producing replicas 

in a way that satisfies the Quality of Service requirements of the consumer. 

β) Intervening in the negotiation mechanism between the consumer and the 

provider of the services and improving the Service Level Agreements (SLA) 

so as to use the latter without violations in the various terms. 

The differentiation lies in the business model that is studied each time. In the first 

case, the requirements of the consumer should be satisfied by any means, considering 

that they are feasible. In the second case, the consumer has to negotiate with the 

provider for the optimal mapping of requirements/capabilities. 

In the first case, algorithms were developed for the production of replicas of tasks 

using the probability of failure as the main criterion. These algorithms were studied, 

implemented and compared in simulation environments of Grid busimess systems. 

The results showed that in infrastructures based on the principles of Service Oriented 

Computing, it is feasible to satisfy the requirements in quality (in terms of time, 

performance, reliability), provided that the computing resources are available. This 

problem constitutes a snapshot of the NP-hard problem of the knapsack. 

For the second case, the study was focused in the business layer. Modern service 

oriented architectures are based on concrete business models as that of consumer-

provider. For this reason they are largely based on protocols and mechanisms for the 

negotiation of the provided service, leading to agreements on the provisioning level. 

 ix



In this frame a mechanism was developed based on concrete architectural principles 

that govern the modern Grid systems. The architecture of this mechanism has the 

attribute to address the issues of trust between the participating parties in the 

agreement, rendering it a candidate for adoption from business systems. Base of the 

functional logic is that it evaluates the past Service Level Agreements, using the 

existing terms as parameters that characterize the level of Quality of Service. This 

mechanism was implemented and tested in real conditions of business operation, 

leading to the reduction of the number of violations in the agreements. 
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1 Εισαγωγή 
 
Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture-SOA) είναι μία 

αρχιτεκτονική μέθοδος η οποία οδηγεί όλες τις περιπτώσεις δημιουργίας και χρήσης 

επιχειρηματικών διαδικασιών “πακετάροντάς” τις ως υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους καθώς επίσης ορίζοντας και παρέχοντας την υποδομή η οποία 

επιτρέπει διαφορετικές εφαρμογές να ανταλλάξουν δεδομένα και να συμμετάσχουν 

σε επιχειρηματικές διαδικασίες ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα και τις 

προγραμματιστικές γλώσσες που υποστηρίζουν αυτές τις εφαρμογές [1]. Η 

υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική αναπαριστά ένα μοντέλο στο οποίο η 

λειτουργικότητα αποσυντίθεται σε μικρές, διακριτές μονάδες (υπηρεσίες) οι οποίες 

μπορούν να κατανεμηθούν πάνω από ένα δίκτυο και μπορούν να συνδυαστούν και να 

επαναχρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία επιχειρηματικών εφαρμογών [2]. Αυτές οι 

υπηρεσίες επικοινωνούν μεταξύ τους περνώντας δεδομένα από μία υπηρεσία στην 

άλλη ή συντονίζοντας μία δραστηριότητα μεταξύ μίας ή περισσοτέρων υπηρεσιών. 

Συχνά αναφέρεται ως μία εξέλιξη του κατανεμημένου υπολογισμού και του 

δομημένου προγραμματισμού. 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική αντικαθιστά σταδιακά τις μονολιθικές 

αρχιτεκτονικές ως η βασική σχεδιαστική αρχή για τις νέες επιχειρηματικές 

εφαρμογές. Αυτή η διαδικασία οδηγείται εν μέρει από τα έμφυτα οφέλη της 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής για τις νέες εφαρμογές. Η χρήση της, ενισχύεται 

από τις απαιτήσεις των νέων εφαρμογών για επαναχρησιμοποίηση της 

επιχειρηματικής λογικής πάνω από πολλαπλά κανάλια πρόσβασης. Διαφορετικές 

κατηγορίες χρηστών, σε διαφορετικές περιπτώσεις και χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές συσκευές, όλα μπορούν να απαιτήσουν πρόσβαση στο ίδιο σημαντικό 

σύνολο από επιχειρηματικές λειτουργίες. Επομένως, η μεταβίβαση σε εφαρμογές 
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πολλαπλών πελατών και καναλιών ωθεί φυσικά το σχεδιασμό εφαρμογών με τη 

χρήση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονική. 

Πολλές εφαρμογές λογισμικού της προαναφερθείσας κατηγορίας είναι 

κατανεμημένες και ετερογενείς. Η τάση για κατανεμημένο υπολογισμό προκύπτει 

από επιχειρήσεις και ανθρώπινες επιταγές (όπως η παγκοσμιοποίηση) και έχει 

ενισχυθεί από την ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων υψηλών ταχυτήτων και ενδιάμεσα 

λογισμικά (middleware) βασισμένα σε πρότυπα. Πολλά σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήματα είναι επίσης ετερογενή: τα υποσυστήματα που τα αποτελούν στηρίζονται 

σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες. Η ετερογένεια προκύπτει για ποικίλους λόγους: 

φυσικοί περιορισμοί (βάρος, κόστος, ικανότητα μπαταριών, μέγεθος), συνθήκες στην 

αγορά (π.χ. ορισμένα συστατικά είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες πλατφόρμες), 

τεχνολογικές τάσεις (Java, C++, Perl, κ.λ.π.), και κληρονομικότητα (παλιότερα 

συστήματα). Ωστόσο, ο σημαντικότερος ίσως λόγος είναι το κόστος, αφού η 

επαναχρησιμοποίηση γενικότερα των υποδομών για νέες απαιτητικές εφαρμογές 

μειώνει δραματικά το κόστος και ταυτόχρονα διευρύνει τις υπολογιστικές ικανότητες 

των υπαρχόντων συστημάτων ανοίγοντας νέες προοπτικές. Το μόνο κόστος πλέον 

είναι αυτό της διασύνδεσης, της ανάπτυξης ενδιάμεσων συστημάτων και νέων 

εφαρμογών (ή προσαρμογής των υπαρχουσών). Τα κατανεμημένα ετερογενή (ΚΕ) 

συστήματα είναι πλέον πολύ κοινά, και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται με αυτούς τους ρυθμούς.  

Όπως όλα τα συστήματα λογισμικού, τα ΚΕ συστήματα τίθενται συχνά υπό πίεση για 

να εξελιχθούν κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής τους, καθώς οι σχετικές 

απαιτήσεις αλλάζουν. Δυστυχώς, τα ΚΕ συστήματα είναι εγγενώς δύσκολο να 

εξελιχθούν, για ποικίλους λόγους: χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες και 

πλατφόρμες υλικού/λογισμικού, οι διαδικασίες εγκατάστασης μπορούν να είναι 
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αρκετά σύνθετες, ο συγχρονισμός, ο συναγωνισμός, και οι αποτυχίες αποτελούν 

δύσκολες προγραμματιστικές προκλήσεις και ο πηγαίος κώδικας μπορεί να μην είναι 

διαθέσιμος. 

Ειδικού ενδιαφέροντος είναι οι μη-λειτουργικές απαιτήσεις, όπως η ασφάλεια 

(συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πρόσβασης), η ποιότητα υπηρεσίας (QoS), ο 

έλεγχος (για την ανίχνευση παρείσφρησης), και οι διαχειριστικές λειτουργίες. Τέτοιες 

απαιτήσεις μπορούν συχνά μόνο να οριστικοποιηθούν αρκετά αργά, ίσως ακόμα και 

μετά από την εγκατάσταση και προσθέτουν πίεση στην εξέλιξη συστημάτων 

λογισμικού. Δυστυχώς, αυτές οι αλλαγές απαιτήσεων μπορούν σπάνια να εξεταστούν 

από απομονωμένες αλλαγές σε μερικά πολύ σχετικά τμήματα. Η εμπειρία ([3], [4], 

[5]) δείχνει επαρκώς ότι η ανάπτυξη χαρακτηριστικών όπως η ασφάλεια είναι 

διεσπαρμένη μέσω ποικίλων διαφορετικών συστημάτων. Τα χαρακτηριστικά που 

απαιτούν αυτόν τον τύπο αποκεντροποιημένων υλοποιήσεων καλούνται “θεμελιώδεις 

ανησυχίες” (cross-cutting concerns) στη βιβλιογραφία. Αυτό το φαινόμενο καθιστά 

τα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα δύσκολο να εξελιχθούν, ακόμη και στα 

μη-κατανεμημένα συστήματα τα οποία υλοποιούνται χρησιμοποιώντας μια ενιαία 

γλώσσα. Το πρόβλημα γίνεται πολύ χειρότερο για τα ΚΕ συστήματα. Η μελέτη αυτή 

επικεντρώνεται στην Ποιότητα Υπηρεσίας ως μη-λειτουργική απαίτηση τέτοιων ΚΕ 

συστημάτων, μελετώντας διεξοδικά μία ειδική κατηγορία τους, το Πλέγμα (Grid). 

1.1 Το Πλέγμα 

 “Με τις Δικτυακές Υπηρεσίες επιτρέπουμε σε χίλια λουλούδια να ανθίσουν. Με 

ένα Πλέγμα οργανώνουμε τη φύτευση και την αύξηση μιας συγκομιδής των 

φυτών για να καταστήσουμε τη συγκομιδή ευκολότερη” 

 

Οι Τεχνολογίες Πλέγματος αποτελούν μία περίπτωση συστημάτων τα οποία 

χαρακτηρίζονται από έντονη ετερογένεια και κατανομή των πόρων, των υπηρεσιών. 
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Αποτελούν το επόμενο εξελικτικό επίπεδο κατανεμημένου υπολογισμού. Ο στόχος 

είναι να δημιουργηθεί η παραίσθηση ενός απλού όμως μεγάλου και ισχυρού 

εικονικού υπολογιστή που έχει τη δυνατότητα της αυτό-διαχείρισης από μια μεγάλη 

συλλογή συνδεδεμένων ετερογενών συστημάτων μοιράζοντας τους διάφορους 

συνδυασμούς πόρων. 

Η τυποποίηση των επικοινωνιών μεταξύ των ετερογενών συστημάτων δημιούργησε 

την έκρηξη του Διαδικτύου. Η αναδυόμενη προτυποποίηση για την κατανομή πόρων, 

μαζί με τη διαθεσιμότητα υψηλότερου εύρους ζώνης, οδηγεί σε ένα ενδεχομένως 

εξίσου μεγάλο εξελικτικό βήμα στον υπολογισμό Πλέγματος. 

Πηγαίνοντας λίγο πίσω, εδώ και κάποια έτη, τα οικονομικά του κατανεμημένου 

υπολογισμού υψηλής απόδοσης έχουν αλλάξει εντυπωσιακά. Οι κεντρικοί 

υπολογιστές και η αποθήκευση έχουν συνεχίσει να βελτιώνουν γρήγορα το ρυθμό 

“αξία/απόδοση” με νέες καινοτομίες, και η ίδια τάση ισχύει πλέον και για το εύρος 

ζώνης. Η επίδραση είναι ο μετασχηματισμός του κατανεμημένου υπολογισμού σε 

ανταγωνιστικά διατιμημένα προϊόντα. Συγχρόνως, το TCP/IP έχει γίνει το 

αποκλειστικό πρωτόκολλο δικτύωσης, και τα Unix (TM) ή Linux έχουν γίνει τα 

λειτουργικά συστήματα που επιλέγονται για τον επιστημονικό υπολογισμό. Σε 

αντίθεση με αυτές τις τάσεις της τεχνολογίας, οι ειδικευμένοι άνθρωποι λιγοστεύουν, 

και οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την ποιότητα της υπηρεσίας έχουν αυξηθεί. Η 

λογική απάντηση σε αυτές τις αλλαγές είναι η τεχνολογία να κινηθεί από ένα 

πρότυπο βασισμένο στα ιδιαίτερα τμήματα υποδομής σε ένα κατανεμημένο πρότυπο 

υπολογισμού που αξιοποιεί πλήρως τις ικανότητες υπολογισμού της υποδομής. Αυτό 

το κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον λειτουργεί ως ομοιόμορφη υπηρεσία, η 

οποία φροντίζει τη διαχείριση και την ασφάλεια των πόρων ανεξάρτητα από τις 

μεμονωμένες επιλογές τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, ο κατανεμημένος υπολογισμός 
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αντιμετωπίζεται όπως μια εγκατάσταση δημόσιας χρήσης συγκρίσιμη με το πλέγμα 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Γενικά, η πληροφορική και η τεχνολογία λογισμικού μερικές φορές δεν έχουν τόσο 

ακριβείς ορισμούς όσο εκείνοι στους τομείς της φυσικής ή των μαθηματικών. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της “έλλειψης ορισμών” πολλοί ερευνητές που εργάζονται με την 

τεχνολογία Πλέγματος έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι είναι Πλέγμα. Οι 

πιό κοινές αποκλίσεις είναι στον ορισμό του υλικού. (Για μερικούς μια τοπική 

συστάδα με ένα σύστημα ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) στην κορυφή είναι 

ένα πλέγμα ενώ άλλοι θεωρούν ότι μια σύνδεση δικτύων ευρείας ζώνης πρέπει να 

περιληφθεί). Άλλες κύριες αποκλίσεις είναι από την πλευρά λογισμικού: τι κάνει 

πραγματικά ένα κομμάτι του λογισμικού ένα “λογισμικό Πλέγματος”; Είναι 

οποιοδήποτε είδος ενδιάμεσου λογισμικού που χρησιμοποιεί λογισμικό ασφάλειας 

Πλέγμα; κλπ. Λόγω της πρόσφατης προόδου στις τεχνολογίες Δικτυακών υπηρεσιών 

και Πλέγματος, δεν είναι συχνά σαφές πού βρίσκεται το όριο μεταξύ των δικτυακών 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών Πλέγματος [6]. 

1.1.1 Το Όραμα του Πλέγματος 

Το γενικό όραμα δεν έχει αλλάξει ωστόσο έγιναν μερικές προσθήκες, όπως αυτές που 

αναφέρονται κατωτέρω. Για παράδειγμα, στο όραμα του Πλέγματος υπάρχει μία 

διάκριση μεταξύ (α) της προσέγγισης του Πλέγματος, ή το παράδειγμα Πλέγματος, το 

οποίο αντιπροσωπεύει το γενικό όραμα για πολύπλοκες διεθνείς επιστημονικές και 

επιχειρηματικές συνεργασίες και (β) τη φυσική υλοποίηση ενός Πλέγματος 

παραγωγής βασισμένο στους διαθέσιμους πόρους και τις υπηρεσίες για να προωθήσει 

το όραμα για τις περίπλοκες διεθνείς επιστημονικές και επιχειρηματικές συνεργασίες  

Μια υποδομή Πλέγματος πρέπει να παρέχει ένα σύνολο τεχνικών ικανοτήτων, όπως 

οι εξής [7]: 
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• “Μοντελοποίηση Πόρων. Περιγράφει τους διαθέσιμους πόρους, τις 

ικανότητές τους, και τις σχέσεις μεταξύ τους για να διευκολύνει την εύρεση, 

την παροχή, και την διαχείριση της ποιότητας της υπηρεσιών. 

• Έλεγχος και ειδοποίηση. Παρέχει δυνατότητα διάγνωσης της κατάστασης των 

πόρων - και ειδοποιεί τις εφαρμογές και τις διαχειριστικές υπηρεσίες 

υποδομής για τις αλλαγές στην κατάσταση - για να διευκολύνει την εύρεση 

και να διατηρήσει την ποιότητα της υπηρεσίας. Η αναγραφή των σημαντικών 

μεταβάσεων γεγονότων και κατάστασης απαιτείται επίσης για να υποστηρίξει 

τις λειτουργίες λογιστικής και ελέγχου. 

• Ανάθεση. Βεβαιώνει την ποιότητα της υπηρεσίας σε ένα σύνολο πόρων για τη 

διάρκεια ζωής της χρήσης τους από μια εφαρμογή. Αυτό επιτρέπεται με τη 

διαπραγμάτευση του απαραίτητου επιπέδου υπηρεσίας και την εξασφάλιση 

της διαθεσιμότητας των κατάλληλων πόρων μέσω κάποιας μορφής 

προδέσμευσης -ουσιαστικά, η δυναμική δημιουργία μιας συμφωνίας για το 

επίπεδο υπηρεσίας. 

• Παροχή, διαχείριση κύκλου ζωής, και αποδέσμευση. Επιτρέπει σε έναν πόρο 

που έχει προανατεθεί να διαμορφωθεί αυτόματα για τη χρήση κάποιας 

εφαρμογής, διαχειρίζεται τον πόρο κατά τη διάρκεια της εργασίας, και 

αποκαθιστά τον πόρο στην αρχική κατάσταση για μελλοντική χρήση. 

• Λογαριασμός και έλεγχος. Ακολουθεί τη χρήση των κοινών πόρων και 

παρέχει τους μηχανισμούς για τη μεταφορά κόστους μεταξύ κοινοτήτων 

χρηστών και για τη χρέωση για τη χρήση των πόρων από τις εφαρμογές και 

τους χρήστες. 

• Ασφάλεια σε όλο το εύρος λειτουργίας του. 
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Μπορούμε να θεωρήσουμε το Πλέγμα ως συνδυασμό κατανεμημένων, υψηλής 

απόδοσης και συνεργατικών συστήματων για την αποτελεσματική διανομή και το 

κατανεμημένο συντονισμό των πόρων που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές 

ελέγχου. Γενικά, ένα Πλέγμα παρέχει μια κατανεμημένη υποδομή υπολογισμού. 

Υποτίθεται ότι παρέχει στους ερευνητές (χρήστες) ένα σημείο μοναδικής εισόδου για 

να προωθήσει τις εργασίες. Με απλά λόγια, Πλέγμα σημαίνει το κατανεμημένο 

υπολογισμό σε πολλαπλές διοικητικές περιοχές. Μερικές φορές Πλέγμα καλείται 

επίσης το περιβάλλον λογισμικού που ενσωματώνει, ικανοποιεί, και διαχειρίζεται 

τους κατανεμημένους πόρους (λογισμικό και υλικό). Μια άλλη άποψη είναι ότι ένα 

Πλέγμα είναι ένα σύστημα διαχείρισης των πόρων πολύ μεγάλης κλίμακας. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ένα Πλέγμα μπορεί να χτιστεί με διαφορετικές 

τεχνολογίες, το οποίο γενικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια χαρακτηριστική 

τεχνολογία πλέγματος. Οι Δικτυακές υπηρεσίες είναι ένας μόνο ενιαίος μηχανισμός 

(από πολλούς πιθανούς μηχανισμούς) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χτίσει ένα 

Πλέγμα. Αυτό τονίζεται περαιτέρω από τη δήλωση ότι οι υπηρεσίες Πλέγματος είναι 

η τρέχουσα προσέγγιση δεδομένου ότι άλλες τεχνολογίες σχετικές με τις υπηρεσίες 

μπόρεσαν να υιοθετηθούν προκειμένου να χτιστούν οι υποδομές πλέγματος (π.χ. 

τμήματα λογισμικού). Επομένως, η πληθώρα τεχνολογιών είναι επιθυμητή και 

μπορούν να υιοθετηθούν ταυτόχρονα σε έναν ετερογενές Πλέγμα. Συνεπώς, άλλες 

τεχνολογίες που δεν είναι Δικτυακές υπηρεσίες μπορούν και θα χρησιμοποιηθούν για 

να χτίσουν Πλέγματα. 

Άλλοι θεωρούν το Πλέγμα περισσότερο μια έννοια ή μια μετακίνηση παρά ένα 

σύστημα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Είναι ένας παράγοντας, περισσότερο 

κοινωνιολογικός ή πολιτιστικός παρά τεχνικός. Σύμφωνα με την ίδια άποψη πρέπει 

να διαχωριστεί ο ορισμός του Πλέγματος-που είναι μάλλον μια έννοια που 
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καθορίζεται από την άποψη ενός χρήστη-, από την τεχνική εφαρμογή της 

αρχιτεκτονικής, τα πρωτόκολλα, τις υπηρεσίες και την τεχνολογία. Έτσι, ο ορισμός 

του Πλέγματος αφορά μάλλον στον ορισμό ενός συνόλου χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων. Εάν παρατηρήσουμε ένα δεδομένο μη αναγνωρισμένο σύστημα που 

μπορεί να επιτύχει αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τότε αυτό το σύστημα 

μπορεί να οριστεί ως ένα Πλέγμα. 

1.1.1.1 Κατηγοριοποίηση 

Συχνά, οι άνθρωποι προσπαθούν να ταξινομήσουν τους διαφορετικούς τύπους 

Πλέγματος σύμφωνα με τις κύριες λειτουργίες τους αλλά αυτή η ταξινόμηση δεν 

είναι αποδεκτή από όλους. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι άνθρωποι διακρίνουν 

μεταξύ των καθαρών υπολογιστικών Πλεγμάτων και των πιο ενισχυμένων 

Πλεγμάτων δεδομένων. Εντούτοις, υπάρχουν επίσης πρόσθετες ταξινομήσεις όπως: 

1. Συνεργατικά Πλέγματα: Αυτά τα πλέγματα περιλαμβάνουν πολλαπλούς 

οργανισμούς (ιδρύματα) και άτομα, περιοχές ασφάλειας, πρωτόκολλα, 

μηχανισμούς εύρεσης, κλπ. Οι σημαντικές πτυχές είναι: 

o Ευρέως κατανεμημένοι, εικονικοί οργανισμοί (VOs) 

o Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσίας & εμπορικές συνεργασίες 

o Επιχειρηματικά μοντέλα: γενική αύξηση εισοδήματος 

2. Επιχειρηματικά Πλέγματα: Αυτά τα πλέγματα είναι με τους περισσότερους 

τρόπους τόσο τεχνικά σύνθετα όσο αυτά του στοιχείου 1) ανωτέρω και 

περιλαμβάνουν τον πλήρη κύκλο ζωής της επέκτασης, της παροχής, της 

διαχείρισης, και της απενεργοποίησης υπηρεσιών, ακριβώς όπως τα 

Συνεργατικά Πλέγματα. Εντούτοις, οι πολλαπλές περιοχές είναι είτε απούσες 

είτε ιδιαίτερα ενσωματωμένες, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Αυτά είναι 

 8



τα Πλέγματα παραγωγής σημαντικών κέντρων δεδομένων. Οι σημαντικές 

πτυχές είναι: 

o Εικονοποίηση των επιχειρηματικών πόρων και των εφαρμογών 

o Συνδυασμός και συγκέντρωση της διαχείρισης 

o Επιχειρηματικά μοντέλα: μείωση συνολικού κόστους της ιδιοκτησίας 

Στις επιχειρήσεις η ασφάλεια και ο έλεγχος είναι ακόμη μεγαλύτερης 

σπουδαιότητας. 

3. Πλέγματα Συστάδων: Στοχεύουν στην υψηλή απόδοση υπολογισμού. Αυτά τα 

Πλέγματα είναι συνήθως περιβάλλοντα κατανομής φόρτου εργασίας. Τείνουν 

να είναι στατικά, παρά δυναμικά όπως τα ανωτέρω. Οι υπηρεσίες είναι είτε 

γενικής φύσης, π.χ. μια υπηρεσία υποβολής εργασίας, είτε παρέχουν την ίδια 

υπηρεσία όλη την ώρα. Δεν υποστηρίζουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 

υπηρεσιών. Εντούτοις, οι ίδιες οι συστάδες (εάν δεν συνδέονται με άλλες 

συστάδες) συνήθως δεν καλούνται Πλέγμα. 

Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης του Πλέγματος είναι με βάση τη γεωγραφική 

κατανομή τους, το οργανωτικό σκοπό τους και την ιδιοκτησία των πόρων: Μπορούμε 

έπειτα να διακρίνουμε μεταξύ των Πλεγμάτων συστάδων, των πανεπιστημιακών 

Πλεγμάτων, των επιχειρηματικών Πλεγμάτων, και των παγκοσμίων Πλεγμάτων. Ένα 

Πλέγμα συστάδων (επίσης αποκαλούμενο Πλέγμα τμημάτων) περιέχει τους πόρους 

που βρίσκονται σε ένα τόπο μέσα σε μια οργάνωση, και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη. 

Ένα πανεπιστημιακό Πλέγμα διαφέρει από ένα Πλέγμα συστάδων στο ότι οι πόροι 

του ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες. Αντίθετα από τα πανεπιστημιακά Πλέγματα, τα 

επιχειρηματικά Πλέγματα περιέχουν πόρους που βρίσκονται σε διάφορους τόπους. 

Τέλος, τα παγκόσμια Πλέγματα περιέχουν πόρους από διάφορους οργανισμούς. Τα 

συνεργατικά Πλέγματα μερικές φορές καλούνται Πλέγματα πέρα από τείχη 
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ασφαλείας. Ένας εναλλακτικός τρόπος ονομασίας διαφορετικών Πλέγματων είναι 

“Ενδοπλέγματα, Εξωπλέγματα και Διαπλέγματα” (IntraGrid, ExtraGrid and 

InterGrid). 

1.1.1.2 Υλικό έναντι λογισμικού 

Η φυσική υλοποίηση ενός Πλέγματος στηρίζεται σε τμήματα υλικού και λογισμικού. 

Ενώ από την πλευρά του υλικού κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεν 

προσδιορίζεται (μερικές φορές οι συνδέσεις δικτύων ευρείας περιοχής θεωρούνται 

ένα σημαντικό μέρος ενός Πλέγματος) η πλευρά λογισμικού είναι πιο ευδιάκριτη. 

Παραδείγματος χάριν, η βασική διάκριση μεταξύ του Πλέγματος και άλλων 

τεχνολογιών κατανεμημένου υπολογισμού είναι η χρήση του ενδιάμεσου λογισμικού 

Πλέγματος. 

1.1.1.3 Βασικές υπηρεσίες 

Τουλάχιστον με την εμφάνιση της Ανοικτής Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών Πλέγματος 

(OGSA) γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε συμβατική υπηρεσία (κατά την έννοια της 

προσανατολισμένης στις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής) μπορεί να παρασχεθεί από ή 

μέσω ένα Πλέγμα. Εντούτοις, οι πιο βασικές είναι οι ακόλουθές: επιλογή πόρων, 

χρονοπρογραμματισμός, ασφαλής εκτέλεση, διαχείριση δεδομένων, ακεραιότητα και 

ιδιωτικότητα δεδομένων, επικύρωση, και αποκατάσταση σφαλμάτων. 

1.1.2 Διαφορές/ομοιότητες με άλλες περιοχές υπολογισμού 

Προς το τέλος της δεκαετίας του '90 ο υπολογισμός πλέγματος προέκυψε ως νέος 

τομέας στην πληροφορική, αν και οι τυποποιημένες τεχνικές και τα πρωτόκολλα 

λήφθηκαν από τους συναφείς τομείς όπως το Διαδίκτυο, τον κατανεμημένο 

υπολογισμό ή την κοινότητα βάσεων δεδομένων. Εντούτοις, ο υπολογισμός 
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Πλέγματος δεν μπορεί να συζητηθεί μεμονωμένα και έχει πολλές επικαλύψεις με τις 

παραδοσιακές περιοχές. Εντούτοις, υπάρχουν σαφείς διακρίσεις μεταξύ του 

Πλέγματος, του κατανεμημένου υπολογισμού και του Διαδικτύου. Μια περίληψη 

δίνεται παρακάτω. 

1.1.2.1 Πλέγμα και Κατανεμημένος Υπολογισμός 

Κάποιοι θεωρούν το Πλέγμα ως μία γενική ή ειδική περίπτωση κατανεμημένου 

υπολογισμού ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ένα χαρακτηριστικό που τα κάνει να 

ξεχωρίζουν είναι η πολυπλοκότητα του Πλέγματος. Η πολυπλοκότητα 

χαρακτηρίζεται από εξελιξιμότητα και διαφάνεια: 

• Εξελιξιμότητα: 

o Τα όρια με τον κατανεμημένο υπολογισμό μπορούν να οριστούν ως το 

σημείο στο οποίο τα πλαίσια 2-way αρχίζουν να αντικαθίστανται από 

N-way. Με τον όρο πλαίσιο εννοούμε πρώτιστα τα πρότυπα 

ασφάλειας, αρχιτεκτονικής και προγραμματισμού. 

o Αριθμός οργανισμών που εμπλέκονται: οι κύριες διαφορές είναι τα 

(πιθανά) χαρακτηριστικά που διέπουν πολλούς οργανισμούς και η 

χαλαρότερη εξάρτηση μεταξύ των συμμετεχόντων (είτε υπηρεσίες είτε 

ιδρύματα). 

• Διαφάνεια: ένα Πλέγμα πρέπει επιπλέον να είναι “πλατφόρμα 

αγνωστικιστική” και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τους ετερογενείς 

πόρους (υλικού και λογισμικού).  

Ωστόσο, μπορούμε επίσης να βρούμε απόψεις που ακολουθούν την αντίθετη 

κατεύθυνση. Βάση αυτών δεν υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή μεταξύ του 

κατανεμημένου υπολογισμού και του αντιστοίχου του Πλέγματος. Περισσότερο 

συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και είναι μέρος το ένα το άλλο. 
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Εν περιλήψει, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που να κάνουν τη διαφορά μεταξύ 

των Πλεγμάτων και του κατανεμημένου υπολογισμού είναι αυτά που αναφέρθηκαν. 

1.1.2.2 Πλέγμα και Διαδίκτυο 

Η κοινότητα Πλέγματος έχει υιοθετήσει και έχει ενισχύσει πολλές τεχνολογίες 

Διαδικτύου και υπηρεσιών Ιστού. Για παράδειγμα, μια υπηρεσία Πλέγματος είναι 

Δικτυακή υπηρεσία με πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Εντούτοις, δεν 

υπάρχει καμία κοινή συμφωνία για τα σύνορα (εάν υπάρχουν καθόλου) μεταξύ 

Διαδικτύου και του υπολογισμού Πλέγματος. Ενώ τα μηνύματα Διαδικτύου (Ιστού) 

ανταλλάσσονται μεταξύ δύο σημείων, ένα Πλέγμα παρέχει ένα πιο υψηλό επίπεδο 

αφαίρεσης. Επιπλέον, το όραμα υπερβαίνει ακόμη και αυτό και επεκτείνει το 

Διαδίκτυο ακόμη περισσότερο: όπως με το σημερινό World Wide Web ως παγκόσμια 

πλατφόρμα πληροφοριών, χτίζουμε το παγκόσμιο Πλέγμα για να δημιουργηθεί μία 

παγκόσμια πλατφόρμα συνεργασίας, συνδέοντας υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης, 

εφαρμογές και δεδομένα, πειράματα, όργανα, αισθητήρες και άλλες ψηφιακές 

συσκευές. 

Οι δικτυακές υπηρεσίες ως υποσύστημα υπολογισμού θα αναπτυχθούν ανεξάρτητα 

και θα επεκταθούν ανεξάρτητα στις ετερογενείς πλατφόρμες. Είναι ανεξάρτητα 

διοικούμενες υπηρεσίες που μπορούν να συντεθούν από άλλες υπηρεσίες, π.χ. μέσω 

μιας θέσπισης ροής εργασίας. Δε χρειάζεται συνεπής σχεδιασμός και η υλοποίηση 

μεταξύ των Δικτυακών υπηρεσιών για να κάνουν μία τέτοια σύνθεση εύκολη 

χρησιμοποιώντας WSI πρότυπα. Δεν υπάρχει a priori ρύθμιση για να επιτραπεί η 

κατανεμημένη διαχείριση των προτύπων των δικτυακών υπηρεσιών. Στην περίπτωση 

ενός Πλέγματος οι διαθέσιμες υπηρεσίες αναπτύσσονται ανεξάρτητα και 

επεκτείνονται ανεξάρτητα στις ετερογενείς πλατφόρμες. Εντούτοις, οι σχεδιαστές 

ενός Πλέγματος επιλέγουν να θυσιάσουν μέρος της ανεξαρτησίας μεταξύ των 
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υπηρεσιών. Αντ' αυτού οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τα συνήθως συμφωνηθέντα 

υψηλότερα πρότυπα, δημιουργώντας μία εικονική ομοιογένεια. 

Το γεγονός αυτό στοχεύει στο να καταστήσει ευκολότερη την επέκταση του 

λογισμικού και των υπηρεσιών πέρα από το Πλέγμα καθώς και τη σύνθεση 

υπηρεσιών που προσφέρονται από ένα Πλέγμα. Ένα Πλέγμα παρέχει χαρακτηριστικά 

ένα στρώμα επικοινωνίας που επιτρέπει στις υπηρεσίες να επικοινωνήσει η μια με την 

άλλη και που οδηγεί σε μια παρόμοια επιχειρηματολογία ως αυτή ανωτέρω: “. . . 

κάνει διακρίσεις τα Πλέγματα από τον Ιστό, ο οποίος είναι ένα (μεγάλο) σύνολο 

ανεξάρτητων κεντρικών υπολογιστών”. Μια γενικώς αποδεκτή δήλωση ότι είναι ότι 

ένα Πλέγμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επέκταση του Διαδικτύου. Επομένως, ο 

ίδιος βασικός κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί στον κόσμο Πλέγματος - η ολοκλήρωση 

των ετερογενών πόρων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση των 

τυποποιημένων πρωτοκόλλων και των υπηρεσιών. Τα πρωτόκολλα Διαδικτύου 

παρέχουν μια καλή βάση για τη δέσμευση των πόρων. 

Ωστόσο, ένα ευρύτερο σύνολο προτύπων απαιτείται για πιο προηγμένες λειτουργίες, 

όπως η εκτέλεση εργασίας, η διαχείριση δεδομένων, οι διαδικασίες ασφάλειας, κλπ. 

1.1.2.3 Πλέγματα, Συστοιχίες και συστήματα P2P 

Η τεχνολογία P2P χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στον τομέα του Πλέγματος. 

Ένα σύνολο χαρακτηριστικών βοηθά στο διαχωρισμό Πλεγμάτων, συστοιχιών και 

συστημάτων P2P: 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά για το διαχωρισμό Πλεγμάτων, συστοιχιών και συστημάτων P2P 

1.1.3 Χαρακτηριστικά Πλέγματος 

Τα Πλέγματα έχουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Τα πιο κυρίαρχα είναι τα 

ακόλουθα: 

• Συνέργια 

• Σύνθεση 

• Εικονοποίηση 

• Εξάρτηση από υπηρεσίες 

• Ετερογένεια 

• Αποκεντροποιημένος έλεγχος 

• Προτυποποίηση και διαλειτουργικότητα 

• Διαφάνεια πρόσβασης 

• Εξελιξιμότητα 

• Επαναδιαμόρφωση 

• Ασφάλεια 

Επιπλέον: 

• Υποστήριξη εφαρμογών 

• Μοντέλο υπολογισμού 

• Μοντέλο αδειοδότησης 
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• Διαδικασίες και πολιτικές 

• Έλεγχος 

1.2 Καινοτομία – Συνεισφορά 

Όπως προαναφέρθηκε, η ικανοποίηση μη-λειτουργικών απαιτήσεων σε περιβάλλοντα 

όπως αυτά του Πλέγματος είναι εξαιρετικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη 

τους. Η ανάπτυξη αυτή εκ των πραγμάτων περιλαμβάνει το πέρασμα από το καθαρά 

ερευνητικό τμήμα (και ενδεχομένως το ακαδημαϊκό) στο επιχειρηματικό, όπως 

συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με το Πλέγμα. Έτσι λοιπόν η έρευνα στον τομέα 

επικεντρώνεται στη λύση προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια και την παροχή 

εγγυήσεων υπηρεσίας με καθολικό τρόπο. 

Η παρούσα Διατριβή επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της Ποιότητας 

Υπηρεσίας, πρώτα μελετώντας τα θεμέλια του προβλήματος και το μοντέλο που το 

εκφράζει καλύτερα, και στη συνέχεια προτείνοντας μεθόδους που αποτελούν κατά 

περίπτωση λύσεις. Η μέθοδος προσαρμόζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο 

βασίζεται η λειτουργία του περιβάλλοντος Πλέγματος. Ο ορισμός όρων Ποιότητας 

Υπηρεσίας σε περιβάλλοντα Πλέγματος όπως οι καθορισμένες παράμετροι και οι 

σαφείς εγγυήσεις αποτελεί βασική απαίτηση σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα 

Πλέγματος επόμενης γενιάς (βλ. Ενότητα 4.3). 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται δύο επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία είναι κεντρικά 

στις τεχνολογίες Πλέγματος. Σε καθένα από τα δύο εφαρμόζεται μία διαφορετική 

μέθοδος για την μοντελοποίηση (και ως ένα βαθμό παραμετροποίηση) της Ποιότητας 

Υπηρεσίας και την παροχή εγγυήσεων. 

Στην πιο απλοϊκή περίπτωση που η διαπραγμάτευση μεταξύ πελάτη και παρόχου 

γίνεται για υπολογιστικούς πόρους, το βάρος της παροχής εγγυήσεων πέφτει στον 

ιδιοκτήτη της υποδομής ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίσει την εκτέλεση εργασιών 
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με όριο ένα γενικό επίπεδο που θέτουν οι καταναλωτές. Η μέθοδος που προτείνεται 

σε αυτή την περίπτωση σχετίζεται με τη βελτίωση της ανοχής του συστήματος σε 

σφάλματα και είναι καινοτόμα αφού τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ποσοστό 

ικανοποίησης του πελάτη μεγαλύτερο από κάθε άλλη μέθοδο που αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία (στο βαθμό που οι μέθοδοι αυτές μπορούν να συσχετιστούν). 

Στην πιο σύνθετη περίπτωση, βασιζόμαστε στο μοντέλο πάροχου-καταναλωτή 

υπηρεσιών. Το Πλέγμα πλέον δεν είναι απλοί υπολογιστικοί πόροι αλλά ενδεχομένως 

σύνθετες υπηρεσίες. Οι διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να είναι διαφορετικοί 

από τους ιδιοκτήτες των υπολογιστικών πόρων, οι οποίοι και πάλι προσφέρονται ως 

ποιότητα. Η παρακολούθηση παραμέτρων σχετικών με τη χρήση των πόρων (π.χ. 

διαθέσιμη μνήμη) είναι πλέον ανούσια, αφού οι υπηρεσίες χρεώνονται με βάση 

διαφορετικά μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά περιγράφονται και οι επιμέρους λεπτομέρειες 

συμφωνούνται σε ειδικές συμφωνίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ καταναλωτή (ή 

πελάτη, αυτός δηλαδή που πληρώνει για την υπηρεσία για λογαριασμό του 

καταναλωτή) και πάροχου. Οι συμφωνίες αυτές είναι γνωστές ως Συμφωνίες 

Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level Agreement-SLA) και περιγράφονται 

αναλυτικότερα στην Ενότητα 4.4. Η διαδικασία για να καταλήξει μία 

διαπραγμάτευση σε συμφωνία είναι θεμελιώδης στο σαφή καθορισμό της Ποιότητας 

Υπηρεσίας και των εγγυήσεων. 

Επιστρέφοντας στην πρόταση της διατριβής για να ικανοποιηθεί η θεμελιώδης 

ανησυχία για Ποιότητα Υπηρεσίας στην περίπτωση ανταλλαγής υπηρεσιών σε 

περιβάλλοντα Πλέγματος, μπορεί να εντοπίσει κανείς την ανάγκη για ενσωμάτωση 

μίας μεθόδου στο πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης. Αυτό αποτελεί σημαντική 

καινοτομία, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντικειμενικού 

τρόπου αξιολόγησης της Ποιότητας Υπηρεσίας αλλά επιτυγχάνεται έμμεσα μέσω 
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της χρήσης ιστορικών δεδομένων και κριτηρίων των ιδίων των παικτών (πάροχου και 

καταναλωτή). Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μέθοδος συλλέγει ιστορικά 

στοιχεία όσον αφορά την επιτυχία ή μη μίας συναλλαγής τα οποία στη συνέχεια τα 

επεξεργάζεται στατιστικά. Η αξιολόγηση που προκύπτει περνά ως κριτήριο επιλογής 

όρων και εγγυήσεων Ποιότητας Υπηρεσίας μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

Η λογική της μεθόδου αυτή είναι η εξής: Σε κάθε διαπραγμάτευση ορίζονται κάποιο 

όροι Ποιότητας Υπηρεσίας μεταξύ πάροχου και καταναλωτή. Η συμφωνία επάνω σε 

αυτούς τους όρους αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσίας σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο. Όποτε προκύψει κάποια παραβίαση της συμφωνίας αυτής, τότε αυτό έχει 

αντίκτυπο στην φήμη του πάροχου είτε ενδεχομένως και του καταναλωτή (ανάλογα 

με το είδος της συμφωνίας), γεγονός που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αν 

κάποιος θα τους εμπιστευτεί σε μία ενδεχόμενη συναλλαγή. Επομένως, η κάθε 

πλευρά προσπαθεί κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης να επιτύχει τους 

καλύτερους δυνατούς όρους για τους οποίους μπορεί να εγγυηθεί την Ποιότητα 

Υπηρεσίας την οποία υπόσχεται. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας στατιστικά 

στοιχεία από παρελθούσες εκτελέσεις τα οποία προκύπτουν είτε από τη αξιολόγηση 

της παρεχόμενης Ποιότητας Υπηρεσίας (από τον πάροχο) είτε από την αξιολόγηση 

της εκλαμβανόμενης Ποιότητας Εμπειρίας (Quality of Experience-QoE) από τον 

καταναλωτή (ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει άμεσα την 

εκτέλεση μίας υπηρεσίας). Έτσι οι δύο πλευρές συναγωνίζονται η μία την άλλη για 

καθορισμό συγκεκριμένων όρων Ποιότητας Υπηρεσίας και επιβολή εγγυήσεων, όπως 

ακριβώς ένα δικτυακό παίγνιο [8]. Η μέθοδος αυτή είναι κάτι εντελώς πρωτοποριακό 

αφού απευθύνεται στις απαιτήσεις Επιχειρηματικών Πλεγμάτων αντιμετωπίζοντας 

ένα ζήτημα με καθολικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται προτείνοντας μία γενική μέθοδο 
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που χρησιμοποιεί τα κριτήρια του ίδιου του ενδιαφερομένου αντί να προσπαθεί να 

επιβάλει γενικά κριτήρια ή να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. 

1.3 Οργάνωση Κειμένου 

Το παρόν κείμενο είναι οργανωμένο ως εξής: 

Στο 2ο Κεφάλαιο επιχειρείται να οριστεί το Πλέγμα, μέσα από μία αναφορά στην 

ιστορία του αλλά και των τεχνολογιών που οδήγησαν την ανάπτυξή του μέσα στο 

χρόνο. Η αναδρομή αυτή στηρίζεται σε τρία σημεία-κλειδιά σχετικά με την εξέλιξη 

των τεχνολογιών Πλέγματος, το καθένα από τα οποία ορίζει μία γενιά. Το κεφάλαιο 

καταλήγει με μία λίστα από στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν ένα περιβάλλον 

Πλέγματος, επιχειρώντας να δώσει ένα πιο συνεπή αλλά αντίστροφο ορισμό. 

Το 3ο Κεφάλαιο εστιάζει στο τεχνολογικό υπόβαθρο της Διατριβής αυτής. Αναφέρει 

εκείνες τις τεχνολογίες που κυριαρχούν στο χώρο του Πλέγματος και τις εξελίξεις 

τους με βάση την υπάρχουσα κατάσταση στο Πλέγμα. Ειδικότερα γίνεται αναφορά 

στις Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο λίθο στο 

χτίσιμο Πλεγμάτων επόμενης γενιάς. Αυτά με τη σειρά τους υιοθετήθηκαν από τα 

Επιχειρηματικά Πλέγματα η μελέτη των οποίων έχει ξεχωριστή θέση στη Διατριβή 

αυτή. Στη συνέχεια το Κεφάλαιο αυτό καταπιάνεται με τις Δικτυακές Υπηρεσίες και 

τα πρότυπα που τις συνοδεύουν προκειμένου να γίνει η εισαγωγή στο βασικό 

πρότυπο των τεχνολογιών Πλέγματος (των οποίων ο σχεδιασμός και λειτουργία 

βασίζεται πλέον στις Δικτυακές Υπηρεσίες), την Ανοιχτή Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών 

Πλέγματος (OGSA). Ακολούθως περιγράφεται η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή, η 

επιρροή του Πλέγματος στα πρότυπα και η εξέλιξή τους ως Δικτυακές Υπηρεσίες. 

Τέλος, παρουσιάζεται η Ανοιχτή Υποδομή Υπηρεσιών Πλέγματος (OGSI) και η 

εξέλιξή της το Πλαίσιο Πόρων ως Δικτυακών Υπηρεσιών (WSRF), τα οποία 
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συνιστούν αρχιτεκτονικά “στιγμιότυπα” της OGSA και διαδραματίζουν εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό σύγχρονων Πλεγμάτων. 

Μία εκτενής παρουσίαση των Επιχειρηματικών Πλεγμάτων όπως αυτά προκύπτουν 

από την υιοθέτηση των αρχών των Πλεγμάτων επόμενης γενιάς γίνεται στο Κεφάλαιο 

4. Το Κεφάλαιο ξεκινά αναλύοντας τα επιχειρηματικά μοντέλα που κυριαρχούν στα 

επιχειρηματικά Πλέγματα και το βασικό μοντέλο παρόχου-καταναλωτή. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτήσεις των Επιχειρηματικών Πλεγμάτων όπου 

καταδεικνύεται σαφέστατα η ανάγκη για παροχή ποιότητας υπηρεσίας και 

αντιστοίχων εγγυήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές προκύπτουν από τη βιβλιογραφία αλλά 

και την εμπειρία μεγάλων επιχειρηματικών παικτών στο χώρο της παροχής 

υπηρεσιών. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή σε μία βασική έννοια που 

κυριαρχεί στα επιχειρηματικά Πλέγματα, τις Συμφωνίες για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας Υπηρεσίας (SLA). Στη συνέχεια, με δεδομένη πλέον τη γνώση αυτή 

γίνεται μία εκτεταμένη ανάλυση των αρχιτεκτονικών αρχών (διακεκριμένες σε 

πρωτεύουσες και δευτερεύουσες) που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό 

αρχιτεκτονικών Πλεγμάτων επόμενης γενιάς προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν.  

Στο 5ο Κεφάλαιο επιχειρείται να δοθεί μία εκτενής περιγραφή της Ποιότητας 

Υπηρεσίας (QoS) καταρχήν γενικά και εν συνεχεία πιο ειδικά, στοχεύοντας το χώρο 

του Πλέγματος. Επίσης γίνεται μία ιστορική αναδρομή σε εργασίες σχετικές με την 

Ποιότητα Υπηρεσίας και το Πλέγμα που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς. Ακόμη, 

αναλύεται η προσέγγιση λειτουργίας του επιχειρηματικού μοντέλου Πλέγματος με 

δεδομένη την ανάγκη για σαφείς όρους, μετρικές και εγγυήσεις για την Ποιότητα 

Υπηρεσίας. Τέλος, ανάμεσα σε μία λίστα από παραμέτρους Πλέγματος που αφορούν 
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στο QoS εξηγούνται ειδικά η Διαθεσιμότητα, η Αποδοτικότητα και η Αξιοπιστία των 

πόρων ως παράμετροι στις οποίες δόθηκε έμφαση για τη μελέτη αυτή. 

Το 6ο Κεφάλαιο αναλώνεται στη λεπτομερή εξήγηση των μεμονωμένων εργασιών 

του συγγραφέα στην προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα της παροχής σαφών 

εγγυήσεων και ορισμών για την Ποιότητα στο χώρο του Πλέγματος. Οι εργασίες 

αυτές κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Στην πρώτη δίνεται έμφαση στην αξιοπιστία 

των πόρων του Πλέγματος και γίνεται μία πρόταση για τη χρήση των μηχανισμών 

υπαρχουσών υποδομών προκειμένου να υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις για την εκτέλεση 

μίας εργασίας ανεξαρτήτως της αξιοπιστίας της ίδιας της εργασίας. Η πρόταση αυτή 

βασίζεται στο μοντέλο παραγωγής αντιγράφων για βελτιωμένη ανοχή σε σφάλματα. 

Η δεύτερη κινείται ανεξάρτητα από συγκεκριμένες παραμέτρους, ωστόσο αναφέρεται 

σε σύγχρονα επιχειρηματικά Πλέγματα, βασισμένα σε υποδομές σχεδιασμένες κατά 

OGSA. Έτσι, εισαγάγει για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το θεωρητικό υπόβαθρο 

που διέπει την Ποιότητα Υπηρεσίας μέσα στο πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης που 

κυριαρχεί σε όλα τα επιχειρηματικά συστήματα. Κατηγοριοποιεί τις παραμέτρους με 

βάση την κατανόηση του καταναλωτή και αναφέρει την αξία τους στο όλο πλαίσιο. 

Τέλος, παρουσιάζεται ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής σχεδίασης για μηχανισμούς 

παροχής πληροφορίας σχετικής με την Ποιότητα Υπηρεσίας. Η πληροφορία αυτή 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση του QoS, ανεξάρτητα από το πόσο γενικά 

περιγράφονται οι όροι του στα SLAs. Για την αξιολόγηση του προτεινόμενου 

μοντέλου έγινε μία υλοποίηση για ένα συγκεκριμένο testbed ακολουθούμενη από ένα 

πείραμα για την ανάδειξη της αξίας της. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τέλος 

της αντίστοιχης ενότητας. Η ανάλυση και τα αποτελέσματα των ενοτήτων αυτών 

αποτελούν προϊόν δημοσιευθέντων άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ([9], 

[10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]). 
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Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, αναφέρονται τα γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια της έρευνας που υποστήριξε τη Διατριβή αυτή καθώς και τα πεδία 

που ανοίγονται για περαιτέρω έρευνα στο χώρο. 

Τα Κεφάλαια 8 και 9 εμφανίζουν αντίστοιχα το Γλωσσάριο και τις Βιβλιογραφικές 

Αναφορές. Το πρώτο αποτελεί ένα πίνακα επεξήγησης των συντμήσεων που 

προκύπτουν στο κείμενο ενώ το δεύτερο αναφέρει κατά σειρά εμφάνισης τις πηγές τις 

οποίες ο συγγραφέας χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει το ερευνητικό υπόβαθρο 

της Διατριβής αυτής. 
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2 Ορισμός Πλέγματος 
 “Το Πλέγμα πρέπει να αξιολογηθεί από την άποψη των εφαρμογών, την 

επιχειρηματική αξία, και τα επιστημονικά αποτελέσματα που προσφέρει και όχι 

από την αρχιτεκτονική του.” [20] 

 

Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς πλήθος ορισμών του Πλέγματος καθένας από τους 

οποίους είναι διαφορετικός ως προς τις συνθήκες που επικρατούσαν στο χώρο και 

στο χρόνο. Οι τεχνολογίες Πλέγματος ξεκίνησαν ως μία ιδέα η οποία μέσα από μία 

πορεία έχει μεταβληθεί, προσαρμοζόμενη πότε στις ανάγκες ακαδημαϊκών 

κοινοτήτων και πότε στις ιδιαίτερες επιταγές της αγοράς. Παρακάτω παρουσιάζονται 

οι σημαντικότεροι ορισμοί σε μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η παρούσα 

κατάσταση των τεχνολογιών Πλέγματος μέσω μίας αναδρομής της εξέλιξής του μέσα 

στο χρόνο. 

2.1 Εξέλιξη Τεχνολογιών Πλέγματος 

Τα Πλέγματα έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες φάσεις μερικές από τις οποίες είναι 

διακριτές. Ωστόσο, η ιδέα αυτή δεν ήταν τόσο νέα. Το 1969 ο Len Kleinrock [21] 

δήλωσε: 

 “Θα δούμε πιθανώς τη διάδοση ‘υπολογιστικών εργαλείων’, η οποία, όπως 

σήμερα οι εφαρμογές ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας, θα εξυπηρετήσουν σπίτια 

και γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα.” 

 

Στην αρχή της δεκαετίας του '90, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μεγάλα 

ερευνητικά προβλήματα, σε διάφορα σημαντικά ερευνητικά κέντρα οι δοκιμές 

κατευθύνθηκαν προς τη συνεταιριστική χρήση γεωγραφικά κατανεμημένων πόρων, 

δημιουργώντας μία αντίληψη ενός ενιαίου, ισχυρού υπολογιστή. Το 1992, οι Charlie 
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Catlett και Larry Smarr εισήγαγαν τον όρο “μετα-υπολογισμός” (“Metacomputing”) 

για να περιγράψουν αυτήν την καινοτόμο υπολογιστική προσέγγιση [22]. 

Ο όρος Υπολογιστικό Πλέγμα [23] εισήχθη από τους Ian Foster και Carl Kesselman 

λίγα χρόνια αργότερα (1998), στο βιβλίο “The Grid: Blueprint for a New Computing 

Infrastructure” [24]. Βάση αυτού του ορισμού το Πλέγμα είναι: 

 “Ένα υπολογιστικό Πλέγμα είναι μία υποδομή υλικού και λογισμικού η οποία 

παρέχει αξιόπιστη, συνεπή, διαποτιστική και ανέξοδη πρόσβαση σε υψηλού 

επιπέδου υπολογιστικές ικανότητες” 

 

Στο μεσοδιάστημα πολλοί άλλοι όροι χρησιμοποιήθηκαν για το λόγο αυτό, όπως 

Ετερογενής Υπολογισμός, Δικτυακός Εικονικός Υπερυπολογισμός, Ετερογενής 

Υπερυπολογισμός, Συμπαγής (seamless) Υπολογισμός, κ.λ.π. Ο Μετα-υπολογισμός 

θα πρέπει να θεωρείται ως η 1η γενιά Υπολογιστικού Πλέγματος, ένα είδος “πρωτο-

Πλέγματος”. 

Το 2000 στο άρθρο τους “The Anatomy of the Grid” οι Steve Tuecke και Ian Foster 

επαναπροσδιόρισαν τον ορισμό προκειμένου να συμπεριλάβει πολιτικά και 

κοινωνικά θέματα, δηλώνοντας ότι τα υπολογιστικά Πλέγματα ασχολούνται με: 

 “το συντονισμένο διαμοιρασμό πόρων και την επίλυση προβλημάτων σε 

δυναμικούς εικονικούς οργανισμούς” 

 

Η βασική ιδέα είναι η δυνατότητα διαπραγμάτευσης συμφωνιών για διαμοιρασμό 

πόρων μεταξύ ενός συνόλου από συμμετέχοντα μέλη (πάροχους και καταναλωτές) 

και έπειτα η χρήση του συνόλου αυτού για κάποιο σκοπό. Η έννοια του 

διαμοιρασμού δεν εντοπίζεται στην ανταλλαγή αρχείων, αλλά αναφέρεται στη 

δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σε υπολογιστές, λογισμικό, δεδομένα, υπηρεσίες 

και άλλους πόρους, όπως απαιτείται από μία σειρά στρατηγικών συνεργατικής 

επίλυσης προβλημάτων και μεσιτείας πόρων οι οποίες εμφανίζονται στη βιομηχανία, 
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την επιστήμη και τη μηχανική. Ο διαμοιρασμός αυτός είναι ελεγχόμενος ορίζοντας 

σαφώς τους πάροχους/προμηθευτές και καταναλωτές των πόρων καθώς και του τι 

ακριβώς μοιράζεται, ποιός έχει την άδεια να χρησιμοποιήσει κάτι, και τέλος τους 

όρους κάτω από τους οποίους ο διαμοιρασμός αυτός λαμβάνει χώρα. Ένα σύνολο 

φορέων που καθορίζονται από μια τέτοια μορφή κανόνων διαμοιρασμού καλούνται 

Εικονικοί Οργανισμοί (Virtual Organization). Σχετικοί ενδιαφέροντες ορισμοί 

μπορούν να βρεθούν στα [25], [26] και [27]. Στο ίδιο άρθρο αναφέρθηκε και για 

πρώτη φορά η σημασία των προδιαγραφών και των πρωτοκόλλων ως μέσα για την 

υποστήριξη της διαλειτουργικότητας και της κοινής υποδομής. Έτσι ξεκινά, η 2η 

γενιά Υπολογιστικού Πλέγματος ως “ένα σημαντικό νέο πεδίο, που διαχωρίζεται από 

το συμβατικό κατανεμημένο υπολογισμό από το ότι στοχεύει σε διαμοιρασμό πόρων 

μεγάλης κλίμακας, καινοτόμες εφαρμογές και σε ορισμένες περιπτώσεις 

προσανατολίζεται από τις υψηλές επιδόσεις ” [28]. 

Στη συνέχεια, σε 3 Αναφορές ([29], [30] και [31]) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από 

ένα σύνολο ειδικών σε θέματα Πλέγματος για το μέλλον των τεχνολογιών 

Πλεγμάτων δηλώνεται το εξής: 

 “Ένα πλέγμα παρέχει μια αφαίρεση για το διαμοιρασμό των πόρων και τη 

συνεργασία σε πολλαπλές διοικητικές περιοχές. Ο όρος “πόρος” καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα εννοιών συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων 

(υπολογισμού, επικοινωνίας, αποθήκευσης), των πληροφοριακών πόρων 

(βάσεις δεδομένων, αρχεία), των ατόμων (άνθρωποι και η εμπειρία που 

αντιπροσωπεύουν), των λειτουργιών (πακέτα λογισμικού, μεσιτεία και 

σχεδιασμός υπηρεσιών) και των πλαισίων για την πρόσβαση και τον ελέγχου 

των πόρων (Ανοικτή Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Πλέγματος - OGSA, ο 

Σημασιολογικός Ιστός). Αυτή τη στιγμή συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές 
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τεχνολογίες Πλέγματος, το οποίο υποκινεί τη δημιουργικότητα στην ερευνητική 

κοινότητα. Τελικά, προβλέπουμε ένα Πλέγμα βασισμένο στις συγκεκριμένες 

διεπαφές και πρωτόκολλα ακριβώς όπως το Διαδίκτυο. Μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον οι εικονικοί οργανισμοί μπορούν να συνυπάρξουν, να εξελιχθούν 

και να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τον άλλο με ένα ασφαλή τρόπο. Πρέπει 

επομένως να αποφύγουμε τον πολλαπλασιασμό των μη-διαλειτουργικών 

Πλεγμάτων, τα οποία θα εμπόδιζαν την ευρεία αποδοχή της τεχνολογίας 

Πλέγματος”. 

Οι αναφορές αυτές σηματοδότησαν την ανάπτυξη των τεχνολογιών Πλέγματος 3ης 

γενιάς. Τα Πλέγματα αυτά βασίζονται στην Αρχιτεκτονική Ανοιχτών Υπηρεσιών 

Πλέγματος (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.3), όπου μια σειρά από προδιαγραφές 

κοινών και ανοιχτών διεπαφών υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών 

ανεπτυγμένων ανεξάρτητα. 

2.2 Τι χαρακτηρίζει το Πλέγμα (Μία Λίστα Ελέγχου) 

Η ουσία των παραπάνω ορισμών μπορεί να συνοψιστεί σε μία λίστα ελέγχου με βάση 

την οποία ένα σύστημα Πλέγματος: 

1. Συντονίζει τη χρήση πόρων οι οποίοι δεν υπόκεινται σε κεντρικό έλεγχο. 

(συνενώνει και συντονίζει πόρους και χρήστες που βρίσκονται σε 

διαφορετικές περιοχές ελέγχου – όπως είναι ο υπολογιστής ενός χρήστη ως 

προς ένα κεντρικό σύστημα, διαφορετικές διοικητικές μονάδες μίας εταιρείας 

ή διαφορετικές εταιρείες – και αντιμετωπίζει ζητήματα που ανακύπτουν σε 

τέτοια περιβάλλοντα, όπως είναι αυτά της ασφάλειας, των πολιτικών χρήσης, 

των πληρωμών υπηρεσιών, της εξουσιοδοτημένης χρήσης) 

2. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα και διασυνδέσεις που είναι ανοικτά και γενικού 

σκοπού. (αποτελείται από πρωτόκολλα και διασυνδέσεις πολλαπλών σκοπών 
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και αντιμετωπίζει θεμελιώδη ζητήματα, όπως η πιστοποίηση, η 

εξουσιοδότηση, η εύρεση πόρων και η πρόσβαση σε πόρους) 

3. Παρέχει Υπηρεσίες Ποιότητας (Quality of Service - QoS). (επιτρέπει τη χρήση 

των πόρων που περιλαμβάνονται σε αυτό με συντονισμένο τρόπο, ώστε να 

παρέχονται διάφορα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, τα οποία μπορούν να 

αναφέρονται σε ζητήματα όπως ο χρόνος απόκρισης, ο ρυθμός παραγωγής 

αποτελέσματος, η διαθεσιμότητα, η ασφάλεια, καθώς και να πραγματοποιείται 

ταυτόχρονη κατανομή πολλαπλών τύπων πόρων προκειμένου να 

ικανοποιούνται σύνθετα αιτήματα χρηστών, με όλα αυτά να αποσκοπούν σε 

ένα σύστημα με συνολική χρησιμότητα μεγαλύτερη από το άθροισμα της 

χρησιμότητας των επιμέρους τμημάτων του) 

Με τον παραπάνω ορισμό η έννοια Πλέγμα οδηγήθηκε σε αυτό που σήμερα 

αποκαλείται Επιχειρηματικά Περιβάλλοντα (Business Grids) με την ταυτόχρονη 

ανάπτυξη των τεχνολογιών Πλέγματος Επόμενης Γενιάς (Next Generation Grids). 

Στις ακόλουθες παραγράφους οι έννοιες αυτές είναι κεντρικές και για το λόγο αυτό 

παρουσιάζεται μία εκτεταμένη σχετική συζήτηση. 
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3 Τεχνολογίες Πλέγματος 
Προτού να αρχίσουμε σε μια λεπτομερή συζήτηση για τα Επιχειρηματικά Πλέγματα 

με τις ανάγκες των οποίων καταπιάνεται κατά κύριο λόγο η διατριβή αυτή, θα πρέπει 

πρώτα να δώσουμε έναν σαφή ορισμό των εννοιών που σχετίζονται με τις δικτυακές 

υπηρεσίες και τις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές. 

Η ενότητα αυτή αφιερώνεται στη συλλογή και περιγραφή όλων των τεχνολογιών από 

τις οποίες επηρεάστηκε και συνεχίζει να επηρεάζεται το Πλέγμα. Καθώς πρόκειται 

για μία αλληλουχία εξαρτήσεων, η ενότητα ξεκινά εξηγώντας τις αρχές των 

Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών (Service Oriented Architectures-SOA) και 

συνεχίζει με τις Δικτυακές Υπηρεσίες και τα Πρότυπά τους. Στη συνέχεια εξηγεί πως 

οι παραπάνω τεχνολογίες επεκτάθηκαν στα Πλέγματα μέσω της Ανοιχτής 

Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών Πλέγματος (Open Grid Services Architecture-OGSA) και 

πώς πλέον με τη σειρά του το Πλέγμα άρχισε να επηρεάζει τις διαδικασίες 

προτυποποίησης καταλήγοντας σε ένα στιγμιότυπο υλοποίησης της OGSA, το 

WSRF. 

3.1 Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές (Service Oriented 

Architectures-SOA) 

Οι Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές (SOA) είναι ένας σχεδιασμός για τη 

διασύνδεση επιχειρήσεων και υπολογιστικών πόρων (κυρίως οργανισμούς, 

εφαρμογές και δεδομένα) κατ’επιλογή (on demand), προκειμένου να επιτευχθούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα για τους καταναλωτές υπηρεσιών (οι οποίοι μπορούν να 

είναι τελικοί χρήστες ή άλλες υπηρεσίες). Σύμφωνα με τους Dirk Krafzig, Karl 

Banke, and Dirk Slama [32] η υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές αποτελούνται από τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα 1: Στοιχεία της SOA, σύμφωνα με τους Dirk Krafzig, Karl Banke, and Dirk Slama 

Ο οργανισμός OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards) ορίζει την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική ως εξής: 

 “Ένα παράδειγμα για την οργάνωση και χρήση κατανεμημένων δυνατοτήτων οι 

οποίες μπορεί να είναι υπό τον έλεγχο διαφορετικών διαχειριστικών περιοχών. 

Παρέχει ένα ομοιόμορφο τρόπο για να προσφέρει, ανακαλύπτει, αλληλεπιδρά 

και να χρησιμοποιεί λειτουργικότητες για να παράγει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα με βάση μετρήσιμες προϋποθέσεις και προσδοκίες.” 

 

Η ιδέα των υπηρεσιοστρεφών συστημάτων δεν είναι νέα ([33], [34]). Οι 

προγραμματιστές κατανεμημένων εφαρμογών έχουν επεκτείνει από καιρό τις 

υπηρεσίες ως τμήμα της υποδομής που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν. 

Παραδείγματος χάριν, το σύνολο υπηρεσιών που βρίσκονται στη CORBA [35] είναι 

ένα δείγμα των προσπαθειών της κοινότητας για την προτυποποίηση διαφόρων 

υπηρεσιών που παρέχουν τη λειτουργία που απαιτείται για την υποστήριξη των 

χαλαρά συνδεδεμένων μεταξύ τους, κατανεμημένων εφαρμογών που βασίζονται σε 

υπηρεσίες. 
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Μετά από μια σημαντική χρονική περίοδο όπου ο αντικείμενο-προσανατολισμός 

ήταν η βασική μεθοδολογία για την ανάπτυξη λογισμικού, η εμφάνιση των σχημάτων 

XML [36], XML [37], του SOAP [38], και WSDL [39] έχει επικεντρώσει εκ νέου 

την προσοχή της κοινότητας στην ανάπτυξη λογισμικού με βάση τις υπηρεσίες ως 

μέσα να εφαρμοστούν οι χαλαρά συνδεμένες κατανεμημένες εφαρμογές. Δυστυχώς, ο 

όρος SOA έχει υπερφορτωθεί. Ελλείψει ενός αποδεκτού ορισμού μιας υπηρεσίας ή 

της SOA (μερικοί μπορούν να βρεθούν στα [40], [41] και [42] ) καθορίζουμε μια 

υπηρεσία με ένα σκόπιμα ελάχιστο ορισμό ως εξής:  

 Μια υπηρεσία είναι η λογική εκδήλωση μερικών φυσικών ή λογικών πόρων 

(όπως τις βάσεις δεδομένων, τα προγράμματα, τις συσκευές, τους ανθρώπους, 

κ.λ.π.) ή/και κάποια λογική εφαρμογής που εκτίθεται στο δίκτυο 

 

και 

 Η αλληλεπίδραση μεταξύ υπηρεσιών επιτυγχάνεται με ανταλλαγές μηνυμάτων.  

Η δομή μιας χαρακτηριστικής υπηρεσίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.  

 
Σχήμα 2: Ανατομία μίας υπηρεσίας 
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Αποτελείται από τους πόρους (π.χ. δεδομένα, προγράμματα, συσκευές, κ.λπ.), τη 

λογική εφαρμογής, και ένα επίπεδο επεξεργασίας μηνυμάτων που εξετάζει τις 

ανταλλαγές μηνυμάτων. Τα μηνύματα καταφθάνουν στην υπηρεσία και 

διεκπεραιώνονται από τη λογική των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τους πόρους των 

υπηρεσιών όταν αυτό απαιτείται. Οι υπηρεσίες μπορούν να είναι οποιασδήποτε 

κλίμακας: από μια απλή διαδικασία λειτουργικών συστημάτων έως μία υλοποίηση 

επιχειρησιακής διαδικασίας. 

Όταν χτίζεται μία εφαρμογή που συντίθεται από τέτοιες υπηρεσίες, πρέπει να 

υπάρχουν διάφορες σχεδιαστικές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν [43]: 

• Τα όρια είναι ρητά: Τα όρια μιας υπηρεσίας είναι καλά ορισμένα όταν 

ενσωματώνονται σε μια κατανεμημένη εφαρμογή. Άλλες υπηρεσίες δεν 

βλέπουν τις εσωτερικές λειτουργίες, τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης, ή τις 

απεικονίσεις των πόρων μιας υπηρεσίας. 

• Οι υπηρεσίες είναι αυτόνομες: Οι εφαρμογές υπηρεσιών αναπτύσσονται και 

εξελίσσονται ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

• Οι υπηρεσίες μπορούν να συντεθούν: Οι υπηρεσίες που καθορίζουν τις 

διεπαφές και την πολιτική τους μπορούν να συνδεθούν σε μια μεγαλύτερη 

δικτυακή υπηρεσία της οποίας η λεπτομερής σύνθεση δεν χρειάζεται να 

εκτεθεί σε άλλες υπηρεσίες που καλούν τη σύνθετη υπηρεσία. 

• Οι υπηρεσίες διαμοιράζονται διαγράμματα και συμβόλαια, όχι κλάσσεις: Στις 

προσανατολισμένες προς τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικές, κανένα σύνολο 

αφαιρέσεων (κλάσσεις) δεν εκτείνεται σε μια ολόκληρη εφαρμογή. Οι 

υπηρεσίες διαμοιράζονται διαγράμματα και συμβόλαια τα οποία ορίζουν τη 

δομή της πληροφορίας την οποία ανταλάσσουν, όχι όμως πληροφορία για 

τους τύπους των συστημάτων που χρησιμοποιούν. 
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• Οι πολιτικές καθορίζουν τη συμβατότητα των υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μόνο αφού έχει καθοριστεί -βάσει πολιτικών- ότι 

μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες που έχουν νόημα. 

3.2 Δικτυακές υπηρεσίες 

Οι τεχνολογίες δικτυακών υπηρεσιών είναι μια προσπάθεια να καθοριστούν τα 

δομικά στοιχεία για το χτίσιμο κατανεμημένων εφαρμογών, βασισμένων στις αρχές 

SOA. Όπως ορίζεται στο [44], οι δικτυακές υπηρεσίες αλληλεπιδρούν με την 

ανταλλαγή των μηνυμάτων με βάση το πρωτόκολλο SOAP ενώ οι συμβάσεις για τις 

ανταλλαγές μηνυμάτων που υλοποιούν αυτές τις αλληλεπιδράσεις περιγράφονται 

μέσω των διεπαφών WSDL. 
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Σχήμα 3: Ανατομία μίας Δικτυακής Υπηρεσίας 

Το σχήμα 2 παρουσιάζει λογική δομή μιας δικτυακής υπηρεσίας. Όταν ένα μήνυμα 

SOAP φθάνει σε μια δικτυακή υπηρεσία αντιμετωπίζεται αρχικά από τη λογική 

επεξεργασίας μηνυμάτων των υπηρεσιών που μετασχηματίζει τα μηνύματα SOAP 

από επιπέδου δικτύων σε κάτι πιο απτό για τις εφαρμογές (όπως τα εξαρτώμενα από 

το πεδίο αντικείμενα). Μόλις καταναλωθεί το μήνυμα, το περιεχόμενό του 

υποβάλλεται σε επεξεργασία από τη λογική εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τους 
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πόρους που είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία. Συνήθως παράγεται κάποια απάντηση 

έπειτα που επιστρέφεται μέσω ενός ή περισσότερων μηνυμάτων. 

Ενσωματώνοντας τους εσωτερικούς πόρους μέσα στην υπηρεσία, και παρέχοντας ένα 

επίπεδο της λογικής εφαρμογής μεταξύ εκείνων των πόρων και των καταναλωτών, οι 

ιδιοκτήτες της υπηρεσίας μπορούν να εξελίξουν την εσωτερική δομή σε βάθος 

χρόνου (για παράδειγμα για να βελτιώσει την απόδοση ή την αξιοπιστία του), χωρίς 

να κάνουν αλλαγές στα μοντέλα ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται από 

τους υπάρχοντες καταναλωτές υπηρεσιών. Αυτό ενθαρρύνει τη χαλαρή σύνδεση 

μεταξύ των καταναλωτών και των φορέων παροχής υπηρεσιών, η οποία είναι 

σημαντική στον διά-επιχειρηματικό (inter-enterprise) υπολογισμό, δεδομένου ότι 

κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των μερών της 

κατανεμημένης εφαρμογής. Εντούτοις, η χαλαρή σύνδεση δεν σημαίνει ότι η 

λειτουργία των εφαρμογών αποκαλύπτεται, αφού το σύνολο των τρεχουσών και 

αναδυόμενων προδιαγραφών δικτυακών υπηρεσιών θα επιτρέψει στους 

προγραμματιστές κατανεμημένων εφαρμογών να μοντελοποιήσουν τις σύνθετες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπηρεσιών. 

Οι προδιαγραφές δικτυακών υπηρεσιών μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες. 

Οι προδιαγραφές υποδομής καθορίζουν τις γενικές πτυχές των υπηρεσιών (ή άλλων 

προδιαγραφών), π.χ. WSDL, WS-Security και WSRF. Οι υψηλού επιπέδου 

προδιαγραφές καθορίζουν τις εξαρτώμενες από το πεδίο πτυχές των υπηρεσιών, π.χ. 

μια προδιαγραφή υπηρεσιών πρόσβασης και ολοκλήρωσης δεδομένων. Όπως 

υποδεικνύεται στην παράγραφο 2.1, η πολιτική διαδραματίζει επίσης έναν βασικό 

ρόλο σε μια υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική. Ενώ το WSDL περιγράφει τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας δικτυακής υπηρεσίας -όπως οι διαδικασίες που 

υποστηρίζονται, τα μηνύματα που στέλνονται και που καταναλώνονται- οι μη 
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λειτουργικές απαιτήσεις που συνδέονται με την κλήση υπηρεσιών είναι επίσης μια 

πολύ σημαντική πτυχή των δικτυακών υπηρεσιών και γενικά των υπηρεσιοστρεφών 

αρχιτεκτονικών. Τα WS-Policy[45] και WSPolicyAttachment[46] περιγράφουν ένα 

πλαίσιο πολιτικών μέσα στο οποίο οι συμπεριφορές που συνδέονται με μια υπηρεσία 

- όπως η ασφάλεια, η αξιοπιστία και τα λοιπά- μπορούν να οριστούν. Εννοιολογικά, 

τα WSDL και WS-Policy είναι ομότιμα πρότυπα στο σωρό των δικτυακών 

υπηρεσιών. 

Με τις εξελίξεις στις τεχνολογίες δικτυακών υπηρεσιών, οι αρχιτέκτονες πλέγματος 

μπορούν να εκμεταλλευτούν τα εργαλεία, την τεκμηρίωση, τα εκπαιδευτικά υλικά, 

και την εμπειρία από την κοινότητα δικτυακών υπηρεσιών για την ανάπτυξη 

εφαρμογών χωρίς να πρέπει να δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύνολο λύσεων. Αυτό 

επιτρέπει στην κοινότητα Πλέγματος να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση υπηρεσιών 

υψηλότερου επιπέδου που αντιστοιχούν στις περιοχή εφαρμογών του Πλέγματος ενώ 

η ευθύνη για την απαιτούμενη υποδομή αφήνεται στη βιομηχανία της Τεχνολογίας 

της Πληροφορίας. Έτσι, οι προμηθευτές λογισμικού θα εργαστούν στην τυποποίηση 

των τεχνολογιών δικτυακών υπηρεσιών (WS), ανάπτυξη της εργαλειών ποιοτικής 

σχεδίασης, επίτευξη ευρείας υιοθέτησης των τεχνολογιών, εξετάζοντας τη 

διαλειτουργικότητα των υλοποιήσεων των προτύπων, εκπαιδεύοντας τους 

υπεύθυνους για την ανάπτυξη, κ.λ.π. 

3.3 Πρότυπα Δικτυακών Υπηρεσιών 

Τα πρότυπα δικτυακών υπηρεσιών είναι σημαντικά για την οικοδόμηση 

κατανεμημένων εφαρμογών, οι οποίες κατασκευάζονται συνήθως από ένα σύνολο 

υπηρεσιών που σχεδιάζονται ανεξάρτητα, επεκτείνονται και διαχειρίζονται. Η 

διαδεδομένη θέσπιση προτύπων προσφέρει πλεονεκτήματα συμπεριλαμβανομένων: 

διαλειτουργικότητα, σταθερότητα, υποστήριξη εργαλείων και επαναχρησιμοποίηση 
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υλοποιήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι τεχνολογίες 

δικτυακών υπηρεσιών μπορούν να αποκτηθούν από ποικίλες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προμηθευτών και της κοινότητας ανοικτού 

κώδικα. 

Ωστόσο, σε αυτό το χρονικό σημείο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προσπαθειών 

τυποποίησης οδηγούμενων από τη βιομηχανία, και είναι δύσκολο για έναν χρήστη να 

προσδιορίσει εκείνα τα πρότυπα που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τυποποίησης, 

εκείνα που είναι ειδικού σκοπού ή εκείνα που να έχουν μέλλον από την άποψη της 

ευρείας αποδοχής. Ο καθαρός αριθμός προδιαγραφών και των μικτών “σημάτων” που 

έρχονται από τη βιομηχανία λόγω των ανταγωνιστικών προδιαγραφών σε παρόμοιες 

περιοχές μπορεί να αφήσει τους αρχιτέκτονες εφαρμογών με μια εντύπωση ότι δεν 

υπάρχει ούτε ένα σαφές όραμα για τις τεχνολογίες δικτυακών υπηρεσιών. Ακόμη και 

όπου υπάρχει μια σαφής ανάγκη για πρότυπα (π.χ., ροή εργασιών, ασφάλεια, 

συναλλαγές, σηματοδότηση), παίρνει πολύ χρόνο για να γίνει κάποιο ευρέως 

αποδεκτό. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα διάφορες ομάδες προμηθευτών 

παράγουν τις ανταγωνιστικές προδιαγραφές: επομένως θα πάρει χρόνο να επιλυθούν 

οι διαφορές με έναν τρόπο που να είναι τεχνικά αλλά και εμπορικά αποδεκτός. 

Παραδείγματα είναι τα WS-Notification [47] και WS-Eventing [48], WS-

Coordination [49] και WSCoordinationFramework [50], WS-

AtomicTransaction/BusinessActivity [51], [52] και WSTransactionManagement [53]. 

Η αβεβαιότητα που αυτές οι προδιαγραφές δημιουργούν γίνεται ένα πραγματικό 

πρόβλημα για τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη που πρέπει να επιλέξουν ποιες 

προδιαγραφές να χρησιμοποιήσουν στις εφαρμογές τους. Εάν μια προδιαγραφή 

επιλέγεται πάρα πολύ νωρίς στον κύκλο της ζωής της, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 

μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την έλλειψη υποστηρικτικών εργαλείων 
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καθώς επίσης και με την αστάθεια λόγω των αλλαγών που υφίστανται η προδιαγραφή 

καθώς εξελίσσεται μέσω μιας διαδικασίας τυποποίησης. Στη χειρότερη περίπτωση, 

μια προδιαγραφή δε θα υιοθετηθεί ποτέ ευρέως, και έτσι κατά τη διάρκεια του χρόνου 

θα πεθάνει, επηρεάζοντας αρνητικά οποιεσδήποτε υπηρεσίες επέλεξαν να την 

υιοθετήσουν. 

Η εμπειρία προτείνει ότι απαιτείται πολλή προσπάθεια κατά τη διάρκεια μιας μακράς 

χρονικής περιόδου για να συμφωνήσει ολόκληρη η κοινότητα των δικτυακών 

υπηρεσιών σχετικά με την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης προδιαγραφής WS. Το WS-

I+ επιχειρεί να αναγνωρίσει ένα ελάχιστο σύνολο από προδιαγραφές δικτυακών 

υπηρεσιών οι οποίες όχι μόνο θα παράσχουν τις απαραίτητες λειτουργικότητες για 

ηλεκτρονικές εφαρμογές αλλά και επίσης θα προσφέρουν μία επιλογή χαμηλού 

κόστους για τους προγραμματιστές. 

3.4 Η Ανοιχτή Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Πλέγματος (OGSA) 

Η OGSA είναι μια διστρωματωμένη αρχιτεκτονική, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, με 

σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών σε κάθε στρώμα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα, τα 

βασικά στρώματα της αρχιτεκτονικής αποτελούν την Υποδομή Ανοικτών Υπηρεσιών 

Πλέγματος (Open Grid Services Infrastructure-OGSI) και την πλατφόρμα OGSA. Οι 

υπηρεσίες πλατφόρμων καθιερώνουν ένα σύνολο τυποποιημένων υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, της καταγραφής (logging), της διαχείρισης του 

επιπέδου υπηρεσιών, και άλλων υπηρεσιών δικτύωσης. Υψηλού επιπέδου εφαρμογές 

και υπηρεσίες χρησιμοποιούν αυτά τα θεμελιώδη τμήματα πλατφορμών χαμηλών 

στρωμάτων για να γίνουν μέρος ενός Πλέγματος διαμοιρασμού πόρων. 
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Σχήμα 4: Πλατφόρμα Αρχιτεκτονικής OGSA 

To Global Grid Forum (GGF) έχει υιοθετήσει την πλατφόρμα OGSA. Έχουν υπάρξει 

πολλές δραστηριότητες στο GGF για να καθορίσουν τις περιπτώσεις χρήσης και τις 

βασικές υπηρεσίες πλατφορμών, αλλά λίγη δραστηριότητα έχει υπάρξει σχετική με 

τη σύνδεση των διαφόρων πλατφορμών, τη μοντελοποίηση των πόρων και τη 

δημιουργία προφίλ περιοχών. Μια λεπτομερής συζήτηση για το OGSA, την υποδομή, 

και τις υπηρεσίες πλατφορμών μπορεί να βρεθεί στο [54]. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη της ΙΒΜ για την OGSA η οποία συνοψίζεται στο 

Σχήμα 5. 
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Σχήμα 5: Η Αρχιτεκτονική OGSA με διεπαφές Δκτυακών Υπηρεσιών 

Αυτό είναι μια διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική, με το χαμηλότερο στρώμα να 

περιλαμβάνει τους βασικούς πόρους ΤΠ, όπως οι κεντρικοί υπολογιστές 

(εξυπηρετητές), οι χώροι αποθήκευσης, και οι δικτυακές υπηρεσίες. Αυτό 

περιλαμβάνει το υλικό και την αντίστοιχη υποστήριξη λογισμικού για τα λειτουργικά 

συστήματα, τα υποσυστήματα, και τα επιμέρους συστήματα που τους ελέγχουν. 

Το στρώμα επάνω από τους πόρους ΤΠ χειρίζεται λειτουργίες όπως η ασφάλεια, η 

ροή εργασιών, οι βάσεις δεδομένων, τα συστήματα αρχείων, τους καταλόγους, και το 

υπεύθυνο λογισμικό για τα μηνύματα. Αυτά συνήθως υλοποιούνται ως γενικής 

χρήσης υπο-συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού. Αυτό το ενδιάμεσο λογισμικό 

εκμεταλλεύεται γενικά το χαμηλότερο στρώμα των φυσικών πόρων και παρέχει τις 

λειτουργίες που μπορούν να αφαιρεθούν και “εικονοποιηθούν” (virtualized) ως 

υπηρεσίες. 
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3.5 Τυποποίηση Υπηρεσιών Πλέγματος 

Μια υπηρεσία Πλέγματος είναι (στην πράξη) μία Δικτυακή Υπηρεσία που 

προσαρμόζεται σε ένα ιδιαίτερο σύνολο πρακτικών κωδικοποίησης, δηλαδή, ένα 

σύνολο συμβάσεων κωδικοποίησης XML υπό μορφή προτύπων. Για παράδειγμα, οι 

υπηρεσίες Πλέγματος μπορούν να οριστούν με όρους του προτύπου XML -

βασισμένου στο πρότυπο WSDL-, με ίσως μερικές δευτερεύουσες επεκτάσεις XML. 

Αυτές οι υπηρεσίες πλέγματος μπορούν τώρα να εκμεταλλευθούν τις τυποποιημένες 

Δικτυακές Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες (για μηνύματα, αξιοπιστία, 

συναλλαγές, και ασφάλεια), όπως η SOAP, το WS-ReliableMessaging (Web Services 

Reliable Messaging), το WS-Transaction (Web Services Transaction) και το WS-

Security (Web Services Security). Οι υπηρεσίες Πλέγματος μοιάζουν με τις 

Δικτυακές Υπηρεσίες, ειδικά από προγραμματική άποψη. 

Όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι πόροι (φυσικοί ή λογικοί) στην OGSA απεικονίζονται 

ως υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες χτίζονται πάνω από τη SOA, και πιο συγκεκριμένα 

πάνω από τη WSA. Αυτό επιτρέπει σε μια υπηρεσία πλέγματος να χρησιμοποιήσει τις 

ικανότητες του προτύπου μηνυμάτων, των περιγραφών υπηρεσιών, και της εύρεση 

υπηρεσιών. Τα πρότυπα Δικτυακών υπηρεσιών έχουν εξελιχθεί για να επιτρέψουν σε 

αυτές τις υπηρεσίες να επεκτείνουν τις λειτουργίες για ασφαλείς και αξιόπιστες 

συναλλαγές. Παρακάτω, ερευνούμε την εξέλιξη των προτύπων Δικτυακών υπηρεσιών 

και των θεμελιωδών αρχών πίσω από αυτά τα εκτεταμένα πρότυπα. 

3.6 Εξέλιξη των προτύπων Δικτυακών Υπηρεσιών 

Τα πρότυπα είναι κρίσιμα για τη διαλειτουργικότητα μέσα σε μια κατανεμημένη 

πλατφόρμα υπολογισμού, ειδικά μια προηγμένη πλατφόρμα που παρέχει ένα 

υπηρεσιοστρεφή, αόριστα συνδεμένο και ανεξάρτητο πλατφορμών μοντέλο 
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προγραμματισμού. Τα πρότυπα επιτρέπουν στις υπηρεσίες πλατφορμών να 

ενσωματωθούν απλούστερα στο ενδιάμεσο λογισμικό και την υποδομή. Αυτό, στη 

συνέχεια, βοηθά στη μείωση της πολυπλοκότητας του ετερογενούς συντονισμού και 

ολοκλήρωσης. 

Το Σχήμα 6 δείχνει μερικά από τα εξελισσόμενα πρότυπα που υποστηρίζονται από 

εταιρίες που έχουν ηγετικό χαρακτήρα στον τομέα όπως η ΙΒΜ και η Microsoft [55]. 

Αυτά τα πρότυπα έχουν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά: 

1. Το μοντέλο δεδομένων XML - Όπως καθορίζεται από W3C (World Wide Web 

Consortium), το μοντέλο δεδομένων XML, ή σύνολο πληροφοριών XML, 

διαμορφώνει τον πυρήνα όλων των προδιαγραφών XML, 

συμπεριλαμβανομένου του SOAP και του WSDL. Αυτή η κοινή βάση 

επιτρέπει σε περισσότερο προσαρμόσιμα εργαλεία και επεξεργαστές XML να 

δημιουργηθούν. 

2. Συναρτησιμότητα (Modularity) - Το SOAP παρέχει ένα μηχανισμό 

επεξεργασίας για τα μηνύματα XML που ανταλλάσσονται. Το SOAP επίσης 

παρέχει ένα σχήμα δεδομένων (ανεξάρτητο από τη μεταφορά) για τα 

μηνυμάτα XML βασιζόμενο στο διάγραμμα κωδικοποίησης SOAP όπως 

διευκρινίζεται από την προδιαγραφή SOAP ή με τη χρησιμοποίηση του 

σχήματος XML. Τα μηνύματα που κωδικοποιούνται με τη χρησιμοποίηση του 

σχήματος XML προτιμούνται και συχνά αναφέρονται ως document/literal 

μηνύματα. 

3. Αποκέντρωση και ομοσπονδία (Decentralization and Federation) - Μια 

συμφωνία για τους περιορισμούς (constraint agreement) είναι μια ρυθμιστική 

συμφωνία μεταξύ ενός πελάτη Δικτυακών Υπηρεσιών και ενός φορέα 

παροχής υπηρεσιών για το σχήμα του μηνύματος που ανταλλάσσεται. Οι 
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συμφωνίες περιορισμού υπάρχουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ολοκλήρωση Δικτυακών Υπηρεσιών. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τη σύνταξη και τη σημασιολογία 

των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται αν και μπορούν να διαφωνήσουν για το 

λογισμικό που δέχεται τα μηνύματα. Μπορεί επίσης να διαφωνήσουν στις 

γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για να χτίσουν το σύστημα, 

τα λειτουργικά συστήματα, και τις βάσεις δεδομένων. Αυτό είναι ένα όφελος 

δεδομένου ότι δεν υποχρεώνει όλους τους συμμετέχοντες να δεχτούν όλα τα 

θέματα προσαρμογής. Αυτή η έννοια της αποκέντρωσης επιτρέπει στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με όλες τις πτυχές της 

επεξεργασίας μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, τις 

απαιτήσεις των πολιτικών, και την επεξεργασία. Συγχρόνως, η έννοια της 

ομοσπονδίας επιτρέπει σε αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη να ανταλλάξουν 

πληροφορίες σε κατανοητή μορφή. Παραδείγματος χάριν, τα συμβαλλόμενα 

μέρη μπορούν να ανταλλάξουν μηνύματα ακόμα κι αν διαφωνούν για τους 

εσωτερικούς μηχανισμούς εφαρμογής ασφάλειας. 

4. Ουδετερότητα εφαρμογής και μεταφορών - Αυτό είναι μια απόφαση που ορίζει 

το επίπεδο μεταξύ της υπηρεσίας και του αιτούντος. Αυτή η δεσμευτική 

συμφωνία είναι ανεξάρτητη από την ανταλλαγή του μηνύματος. Η 

ουδετερότητα εφαρμογής προέρχεται από το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα 

μέρη δεν καθορίζουν οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρωτόκολλο ανταλλαγής 

μηνυμάτων αλλά αντ' αυτού καθορίζουν XML μηνύματα βασισμένα σε 

πρότυπα που πρέπει να ανταλλαχθούν. 

5. Ανοικτά πρότυπα - Οι περισσότερες από τις προδιαγραφές και τους 

τυποποιημένους ορισμούς πρωτοκόλλου αναφερθέντες εδώ υποβάλλονται 
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στις διάφορες αρχές προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) [56] 

και W3C. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, οι σημαντικότερες δομικές μονάδες που 

προσδιορίζονται από τα έτοιμα προς χρήση πρότυπα επέκτασης περιλαμβάνουν τις 

εγκαταστάσεις για την επίπεδο ασφάλειας των μηνυμάτων, το συντονισμός 

ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων, και των αξιόπιστων σχεδίων 

ανταλλαγής μηνυμάτων. Άλλες λειτουργίες περιλαμβάνουν μηχανισμούς 

διευθυνσιοδότησης, πολιτικές υπηρεσιών και μηνυμάτων για τον κατάλληλο χειρισμό 

μηνυμάτων, την ανταλλαγή πληροφοριών μετα-δεδομένων, και ένα πλαίσιο 

ανακοίνωσης για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ καταναλωτών και παροχών. 

 
Σχήμα 6: Επεκτάσεις Δικτυακών Υπηρεσιών 

Στο εξής τμήμα, στρέφουμε την προσοχή μας στις υπηρεσίες Πλέγματος και 

ερευνούμε τα πρότυπα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περιοχή. 

3.7 Υπηρεσίες Πλέγματος ως Δικτυακές υπηρεσίες. 

Υπάρχουν δύο βασικά πρότυπα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή τυποποίησης 

Πλέγματος. Αυτά είναι το OGSI και το WSRF (Web Services Resource Framework) 

[57]. 
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3.7.1 Το πρότυπο OGSI 

Το βασικό συστατικό της αρχιτεκτονικής OGSA είναι το OGSI. Αυτό είναι ένα 

πρότυπο υποδομής λογισμικού Πλέγματος βασισμένο στα εξελισσόμενα πρότυπα 

Δικτυακών Υπηρεσιών. Ο στόχος του OGSI είναι να παρασχεθεί η μέγιστη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των τμημάτων λογισμικού του OGSA. Με βάση την 

προδιαγραφή OGSI, ένα στιγμιότυπο υπηρεσιών Πλέγματος είναι Δικτυακές 

Υπηρεσίες που προσαρμόζονται σε ένα σύνολο συμβάσεων που εκφράζονται από 

WSDL ως επεκτάσεις διεπαφών, και συμπεριφορές υπηρεσιών. Μια υπηρεσία 

Πλέγματος παρέχει την ελεγχόμενη διαχείριση της κατανεμημένης και συχνά 

μακρόβιας κατάστασης (state) που συνήθως απαιτείται στις περίπλοκες 

κατανεμημένες εφαρμογές. 

 
Σχήμα 7: Τα υποσυστήματα του OGSI 

Το Σχήμα 7 παρουσιάζει τη διάταξη σε στρώματα των συστατικών OGSI σε μια 

Δικτυακή Υπηρεσία με νέες διεπαφές και συμπεριφορές. Το πιο ενδιαφέρον σημείο 

είναι η WSDL επέκταση για να παραχθούν οι πρόσθετοι μηχανισμοί περιγραφής 

δεδομένων κατάστασης. Επιπλέον, η προδιαγραφή είναι ένα σύνολο συμπεριφορών 

 45

http://www.research.ibm.com/journal/sj/434/josep7.gif


και διασυνδέει στα στάδια στον κύκλο ζωής των υπηρεσιών υποστήριξης: 

παραδείγματος χάριν, διαχείριση σε επίπεδο υπηρεσίας, διαχείριση συλλογής, 

ανακοινώσεις για την αλλαγή της κατάστασης, μηχανισμοί δημιουργίας υπηρεσιών, 

και διαχείριση συγκεκριμένων στιγμιότυπων. 

Η διαλειτουργικότητα σε επίπεδο μηνύματος είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό αυτών 

των προτύπων, και επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση του XML ως βασικό σχήμα 

μηνυμάτων. Μια από τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που καθορίζονται από το OGSI 

είναι η δυνατότητα να περιγραφούν οι έννοιες των καταστάσεων δεδομένων, των 

ιδιοτήτων κύκλου ζωής, και των συμπεριφορών συγκεκριμένων στιγμιότυπων που 

χρησιμοποιούν ένα πρότυπο περιγραφής OGSI, το οποίο είναι στην πραγματικότητα 

ένας συνδυασμός του WSDL και του OGSI GWSDL (Grid Web Services Definition 

Language) [58]. 

3.7.2 Το πρότυπο WSRF 

 
Σχήμα 8: Το WSRF με προδιαγραφές Δικτυακών Υπηρεσιών 

Το WSRF είναι μια συλλογή προδιαγραφών που υποστηρίζει τις υπηρεσίες 

Πλέγματος ή άλλους πόρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διακριτές καταστάσεις 

(stateful) (πόροι των οποίων η συμπεριφορά καθορίζεται από την κατάστασή τους) 

και είναι συγκρίσιμο με το OGSI. Υπάρχουν πολλά κίνητρα πίσω από τις 
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προδιαγραφές WSRF [59].Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, η πιο αξιοσημείωτη συμβολή 

είναι η τομή των προτύπων υπολογιστικού Πλέγματος και των Δικτυακών 

Υπηρεσιών και της ευθυγράμμισής τους με τις αρχές της SOA. 

Αυτή η ευθυγράμμιση θα συνεχίσει να βοηθά τον ορισμό των ανοικτών πρότυπων 

μέσω των διαλειτουργικών και συμβατών επεκτάσεων υπηρεσιών στις αρχιτεκτονικές 

Πλέγματος, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη αποδοχή των προτύπων αλλά και τη 

διευκόλυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης. Μέσω αυτής της ευθυγράμμισης με το 

σωρό υπηρεσιών Ιστού, οι υπηρεσίες πλέγματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

υπάρχοντα πρότυπα υπηρεσιών του Διαδικτύου, όπως WS-Notification [60], WS-

Addressing [61], και WS-Security [62], και να χτίσουν επεκτάσεις για επιπλέον 

λειτουργικότητες όπως δεδομένα κατάστασης υπηρεσιών, διάρκεια ζωής, σύνολα και 

διαχείριση αναφορών. 

Συνοψίζοντας, περιγράψαμε τις υπηρεσίες Πλέγματος ως απεικονίσεις υπηρεσιών 

των πόρων. Αυτοί οι πόροι μπορούν να έχουν διακριτές καταστάσεις ή όχι (ένας 

πόρος η συμπεριφορά του οποίου δεν επηρεάζεται από προηγούμενες συμπεριφορές). 

Κανονικά, οι υπηρεσίες Πλέγματος απεικονίζουν πόρους που έχουν καταστάσεις. 
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4 Πλέγματα Επόμενης Γενιάς (Επιχειρηματικά Πλέγματα) 
Οι έννοιες Πλέγματα Επόμενης Γενιάς και Επιχειρηματικά Πλέγματα είναι 

συνυφασμένες. Τα πρώτα είναι το προϊόν μίας σημαντικής προσπάθειας να 

σχεδιαστούν γενικές αρχιτεκτονικές πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν τα συστήματα 

Πλέγματος επόμενων γενεών. Οι αρχιτεκτονικές αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν τη 

διαδραστικότητα και σε καμία περίπτωση να μην εμποδίζουν την ανάπτυξη με βάση 

συγκεκριμένες υλοποιήσεις, αλλά να δίνουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Τα 

Επιχειρηματικά Πλέγματα είναι Πλέγματα προσανατολισμένα στο να καλύψουν 

απαιτήσεις της αγοράς και η ανάπτυξη και σχεδιασμός τους βασίζεται στις 

Αρχιτεκτονικές Πλέγματος Επόμενης Γενιάς. 

Οι επιχειρήσεις λοιπόν, άρχισαν να υιοθετούν την έννοια του Πλέγματος μέσα από τις 

τις Αρχιτεκτονικές Πλέγματος Επόμενης Γενιάς και κατά συνέπεια μέσω από τις 

Δικτυακές Υπηρεσίες κυρίως λόγω της ωριμότητας και της υψηλής δυναμικής των 

τεχνολογιών αυτών. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν νέα επιχειρηματικά μοντέλα 

βασισμένα σε αυτά του Διαδικτύου όπου πλέον αναπτύχθηκαν διακριτοί ρόλοι για 

τους συμμετέχοντες. Οι ρόλοι αυτοί είναι του Πάροχου Υπηρεσιών (ή προμηθευτή 

υπηρεσιών ή φορέα παροχής υπηρεσιών) και του Καταναλωτή Υπηρεσιών. Είναι 

λοιπόν προφανές ότι απομακρυνόμαστε από το παλιότερο σχήμα των περιβαλλόντων 

Πλέγματος με τη διάκριση χρήστη και μηχανήματος. Σε μεγάλο βαθμό, η νέα αυτή 

διάκριση οφείλεται στο μοντέλο των Διακτυακών Υπηρεσιών όπου αναλόγως με τη 

δραστηριότητα της υπηρεσίας κάθε στιγμή, μετατρέπεται από πάροχος σε 

καταναλωτή κ.ο.κ. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα παράδειγμα αυτής της 

συμπεριφοράς: 
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Σχήμα 9: Εναλλαγή ρόλων μεταξύ Δικτυακών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που προέκυψαν 

και που οι αρχιτεκτονικές Πλέγματος πρέπει να υποστηρίζουν, θα εισαγάγουμε την 

έννοια των Επιχειρηματικών Περιβαλλόντων Επόμενης Γενιάς και θα μιλήσουμε για 

τις απαιτήσεις της αγοράς που καλούνται να καλύψουν. Στη συνέχεια θα 

περιγράψουμε αναλυτικότερα τις Συμφωνίες για τη Διασφάλιση του Επιπέδου 

Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreement-SLA) τα οποία είναι κεντρικά σε 

κάθε Επιχειρηματικό Περιβάλλον και κατά συνέπεια στις τεχνολογίες Πλέγματος 

Επόμενης Γενιάς. Ακολούθως, θα παρουσιάσουμε τις αρχιτεκτονικές αρχές που 

πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό των συστημάτων Πλέγματος Επόμενης Γενιάς που 

προέκυψαν από τις απαιτήσεις. Οι αρχές αυτές αποτελούν βάση για την ανάπτυξη 

των συστημάτων με τα οποία καταπιάνεται αυτή η διατριβή. 

4.1 Επιχειρηματικά Μοντέλα 

Σε οποιοδήποτε εγχείρημα, τα επιχειρηματικά μοντέλα απαιτούνται για να 

εξισορροπήσουν τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από εκείνη την 

επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτά μπορούν να περιγραφούν από τους ρητούς κανόνες 
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που κυβερνούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων ή μπορούν να είναι 

μια υπονοούμενη συνέπεια των πολιτικών (policies) και των τεχνικών μέτρων που 

χρησιμοποιούνται για να υλοποιήσουν το εγχείρημα αυτό. Το επιχειρηματικό μοντέλο 

που υιοθετείται από έναν συμμετέχοντα μπορεί να αποκαλυφθεί ή να αποκρυφτεί από 

τρίτους χωρίς όμως το γεγονός αυτό να παίζει ρόλο στη βιωσιμότητά του. Για να 

είναι βιώσιμο ένα επιχειρηματικό μοντέλο, η ισορροπία των κινδύνων και των 

οφελών πρέπει να το καταστούν επικερδές για όλους τους συμμετέχοντες. Εάν το 

επιχειρηματικό μοντέλο είναι ασαφές ή δεν παράγει ικανοποιητικό πλεονέκτημα σε 

κάθε ένας από τους συμμετέχοντές του, δεν θα είναι βιώσιμο. 

Οι τεχνολογίες Πλέγματος επόμενης γενιάς ασχολούνται με την ανάπτυξη μιας νέας 

υποδομής η οποία θα υποστηρίξει τα επιχειρηματικά μοντέλα. Προκειμένου να 

γίνουν κατανοητά τα αρχιτεκτονικά συστατικά τα οποία απαιτούνται αλλά και το πώς 

οι υπάρχουσες τεχνολογίες Πλέγματος πρέπει να τροποποιηθούν και να επεκταθούν, 

είναι σημαντικό να αναλογιστούμε τα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων και 

μελλοντικών επιχειρηματικών μοντέλων. Στην Ενότητα 6, περιγράφουν το πώς 

κάποια, περιγράφουμε πώς μερικά βασικά, εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα 

παρέχουν ένα πειραματικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την επικύρωση της 

αρχιτεκτονικής των τεχνολογιών Πλέγματος επόμενης γενιάς. 

Οι συμμετέχοντες, σε μια τυπική επιστημονική συνεργασία βασισμένη σε υποδομές 

Πλέγματος, συγκεντρώνουν τους υπολογιστικούς πόρους τους για να δημιουργήσουν 

μια κοινή υποδομή για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων, η οποία 

είναι μεγαλύτερη από οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν 

ανεξάρτητα. Χρησιμοποιούν έπειτα αυτήν την υποδομή για να επιτύχουν κάποιους 

κοινούς στόχους που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν αλλιώς. Τα οφέλη στους 

συνεργαζόμενους φορείς είναι σαφή. Ενεργοποιούνται νέες δραστηριότητες που 
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ωφελούν όλα τα μέλη και κάθε μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 

συγκεντρωμένους πόρους για να ενισχύσει την έρευνά του. Υπάρχουν κίνδυνοι 

σχετιζόμενοι με το σενάριο αυτό στην περίπτωση κατά την οποία ο διαμοιρασμός 

είναι άδικος και οι συμμετέχοντες δεν επωφελούνται πλέον από τη συνεισφορά 

πόρων στη συνεργασία. Τεχνικά μέτρα για τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων 

και τη δίκαιη χρήση εμμέσως καθορίζουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τα 

ακαδημαϊκά Πλέγματα, το οποίο είναι ευαπόδεικτα επιτυχές στις κοινότητες με έναν 

ενιαίο σκοπό. 

Εκ πρώτης όψεως εμφανίζεται εύλογο ότι η καθιερωμένη ακαδημαϊκή προσέγγιση 

στις τεχνολογίες Πλέγματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές 

εμπορικού και δημόσιου τομέα. Μια παγκόσμια αγορά βασισμένη σε τεχνολογίες 

Πλέγματος όπου οι υπολογιστικοί πόροι, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες μπορούν 

να αγοραστούν και να πωληθούν είναι το όραμα εδώ και αρκετά έτη. Η δυνατότητα 

να επιλεγούν και να χρησιμοποιηθούν τα υπηρεσίες από ποικίλες ανεξάρτητες πηγές 

και να ενσωματωθούν σε μια εφαρμογή που προσδίδει την επιθυμητή 

λειτουργικότητα και απόδοση είναι κεντρική στο όραμα των Πλεγμάτων επόμενης 

γενιάς. 

Εντούτοις, όποτε η τεχνολογία πλέγματος έχει υιοθετηθεί σε εμπορικά περιβάλλοντα, 

ήταν μέσα σε ένα μεμονωμένο οργανισμό και με βασικό κίνητρο τη μείωση κόστους, 

κυρίως με τη βελτίωση της χρησιμοποίησης των υπολογιστικών πόρων. Αυτό είναι 

χρήσιμο αλλά παρέχει περιορισμένα οφέλη. Η πραγματική υπόσχεση των 

τεχνολογιών Πλέγματος είναι ότι θα επιτρέψουν νέους τρόπους εργασίας και νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας την ευελιξία η οποία γίνεται ολοένα και ποιο 

σημαντική προκειμένου οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε μία 

παγκόσμια αγορά. Για την υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης πρέπει να αναπτυχθεί οι 
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υποδομές οι οποίες θα υποστηρίξουν την εμπορική χρήση των πόρων από 

οργανισμούς των οποίων η αλληλεπίδραση επικεντρώνεται στην ανταλλαγή των 

υπηρεσιών για τα χρήματα. 

4.2 Επιχειρηματικά Περιβάλλοντα Επόμενης Γενιάς 

Στην πράξη, η υιοθέτηση σε επιχειρηματικό επίπεδο των τεχνολογιών Πλέγματος σε 

εφαρμογές οι οποίες διέπουν τα οργανωτικά όρια πολλών οργανισμών δεν έχει ακόμα 

επιτευχθεί. Τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα Πλέγματος λειτουργούν μόνο μέσα 

στους ίδιους τους οργανισμούς. Τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα Πλέγματος δεν έχουν 

εμπορική βάση. Αυτό έχει οδηγήσει σε περιορισμένη υιοθέτηση σε εμπορικό επίπεδο 

επειδή η σχέση ρίσκου και οφέλους σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον είναι 

διαφορετικό από την αντίστοιχη στα υπάρχοντα ακαδημαϊκά πλέγματα. Τα 

υπονοούμενα επιχειρηματικά μοντέλα που υποστηρίζουν τα ακαδημαϊκά πλέγματα το 

καθιστούν δύσκολο για κάθε συμμετέχοντα να αξιολογήσει αυτήν την ισορροπία και 

να διαχειριστεί τους κινδύνους. 

Οι επιχειρησιακές σχέσεις συνήθως κωδικοποιούνται στα SLAs. Αυτές καθιστούν 

όλες τις σχετικές λεπτομέρειες σαφείς: καθορίζουν το είδος της παροχής, τις σχετικές 

επιχειρηματικές πρακτικές και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και 

το κόστος (pricing) και τις ποινικές ρήτρες για την παραβίαση της σύμβασης. Σε μία 

σχέση παροχής υπηρεσιών, συχνά ένα μέρος του συμβολαίου εκφράζεται με τη 

μορφή ενός Συμβολαίου Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών ή Συμφωνίας Επιπέδου 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Service Level Agreement, στο εξής SLA). Τα Πλέγματα 

επόμενης γενιάς χρησιμοποιούν την ιδέα ενός SLA προκειμένου να παρασχεθεί ένα 

ρητό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων πλέγματος, είτε είναι πόροι, 

άτομα ή οργανισμοί. Αυτό το πλαίσιο θα καθορίσει πολλές από τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται μέσα στη σχέση. 
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Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι συγκρατούν την επέκταση 

Πλεγμάτων τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές εφαρμογές σε πολλαπλά επίπεδα 

οργανισμών: 

• Τα υπάρχοντα περιβάλλοντα Πλέγματος έχουν σχεδιαστεί με στόχο τις 

επιδόσεις και την εξελισσιμότητα παρά για τη λειτουργική ασφάλεια. Η 

ασφάλεια και η λειτουργική ακεραιότητα έχουν μια πολύ υψηλή 

προτεραιότητα στα εμπορικά περιβάλλοντα αλλά και αυτά του δημόσιου 

τομέα. 

• Τα υπάρχοντα Πλέγματα προσφέρουν υπηρεσίες ουσιαστικά σε μια βάση 

καλύτερης-προσπάθειας (best-effort). Δεν υπάρχει κανένας τυποποιημένος 

τρόπος (κατάλληλος για την αυτοματοποίηση) για έναν καταναλωτή και έναν 

πάροχο μιας υπηρεσίας να συμφωνήσει σχετικά με τα επίπεδα υπηρεσιών, την 

κοστολόγηση, ποινικές ρήτρες και άλλους όρους που πρέπει να υποστηρίξουν 

μια εμπορική σχέση. 

• Όπου τα υπάρχοντα Πλέγματα χρησιμοποιούν τα οικονομικά μοντέλα για την 

κατανομή των πόρων, αυτό γίνεται χαρακτηριστικά με τη βοήθεια των 

"αποδείξεων χρήσης" εντός μιας κλειστής κοινότητας. Η ανταγωνιστική 

προμήθεια των υπηρεσιών γενικά δεν υποστηρίζεται. Η μετάβαση σε μια ποιο 

ανοικτή αγορά θα πρέπει να βασιστεί στα πραγματικά νομίσματα και τις 

κοινώς κατανοητές έννοιες του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. 

• Οι υπηρεσίες σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι διαφορετικές από τους τυπικούς 

ακαδημαϊκούς πόρους και τις εφαρμογές πλέγματος. Τα οφέλη μιας 

προσέγγισης Πλέγματος σε τυπικά επιχειρησιακές εφαρμογές δεν έχουν 

καταδειχθεί σαφώς. 
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• Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι τα Πλέγματα είναι σύνθετα και 

δύσκολο να διαχειριστούν, απαιτώντας μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακού ή 

μεταδιδακτορικού προσωπικού για να λειτουργήσουν. Το κίνητρο για την 

ύπαρξή τους φαίνεται συχνά να είναι η μείωση στο κόστος του κύριου 

εξοπλισμού. Οι λειτουργικές δαπάνες της βιομηχανίας της Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας καθορίζονται από τη διοίκηση (δηλ. από ανθρώπους). 

Προκειμένου τα Πλέγματα να γίνουν εμπορικά βιώσιμα, θα πρέπει να είναι 

λάβει χώρα μια μετατόπιση προς μεγαλύτερη αυτοματοποίηση σε ένα επίπεδο 

που να υποστηρίζει τα επιχειρηματικά μοντέλα όπου οι τρέχουσες δαπάνες 

πρέπει να είναι πολύ χαμηλές. 

• Είναι συχνά δύσκολο να υπολογιστούν αποδοτικά οι δαπάνες και η απόδοση, 

με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η αποτελεσματική κοστολόγηση των 

υπηρεσιών. 

• Προκειμένου να παρασχεθούν η σταθερότητα και η ευελιξία όσον αφορά την 

επιλογή προμηθευτών, τα πρότυπα είναι πολύ σημαντικά. Χωρίς πρότυπα, η 

έλλειψη ανταγωνισμού γίνεται πιθανό ρίσκο. 

Ένας στόχος των τεχνολογιών επόμενης γενιάς είναι να γίνουν κατανοητά τα εμπόδια 

στην υιοθέτηση των τρεχουσών τεχνολογιών Πλέγματος πέρα από την ακαδημαϊκή 

θέση τους. Θα πρέπει να ορίσουμε αρχές για μια προσανατολισμένη προς τις 

υπηρεσίες υποδομή, βασισμένη στις τεχνολογίες Πλέγματος, η οποία είναι τόσο 

πανταχού παρούσα και διαφανής όπως το Διαδίκτυο σήμερα και η οποία παρέχει 

υποστήριξη για εμπορικές, δημοσίου τομέα και επιστημονικές εφαρμογές. 
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4.3 Απαιτήσεις 

Η ενότητα αυτή συνοψίζει οκτώ θεμελιώδεις απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την 

υιοθέτηση των τεχνολογιών Πλέγματος από τη βιομηχανία και οδηγούν το σχεδιασμό 

των Αρχιτεκτονικών Πλέγματος Επόμενης Γενιάς. Οι απαιτήσεις αυτές είναι οι εξής: 

Ευέλικτα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Οι τεχνολογίες Πλέγματος πρέπει να 

υποστηρίζουν όχι μόνο τα επιχειρηματικά εκείνα μοντέλα που προωθούν τις εταιρίες 

αλλά και οποιοδήποτε οικονομικά βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Όπως στο Διαδίκτυο 

όπου έχουν αναγνωριστεί 41 διακριτά επιχειρηματικά μοντέλα [63], το Πλέγμα θα 

συνεχίσει να υποστηρίζει μία γενική μέθοδο ανάπτυξης βιώσιμων μοντέλων. 

Ορισμός Όρων Ποιότητας Υπηρεσίας: Η λειτουργική περιγραφή μιας υπηρεσίας, 

που χρησιμοποιείται για διαφήμιση ή ως τμήμα της συμφωνίας διασφάλισης επιπέδου 

παροχής υπηρεσιών (SLA), δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός καταναλωτή ή ενός 

προμηθευτή. Προκειμένου να παρασχεθεί η διαφοροποίηση αγοράς μεταξύ των 

προμηθευτών, διάφοροι όροι ποιότητας υπηρεσιών (QoS) απαιτούνται που δεν έχουν 

επιπτώσεις στη λειτουργία που παρέχεται, όπως η Αξιοπιστία, η Ευρωστία, και η 

Ανθεκτικότητα. Το πεδίο για αυτούς τους όρους QoS είναι ουσιαστικά απεριόριστο 

και επομένως η απαίτηση για τις τεχνολογίες Πλέγματος είναι ότι αυτό το πλαίσιο για 

τους όρους είναι ανοικτό σε ενδεχομένως πρόσθετο περιεχόμενο. Επιπλέον, για να 

υποστηρίξει τη διαχείριση της υποδομής, από τις πλευρές καταναλωτών και 

προμηθευτών, η διαβάθμιση των όρων πρέπει να είναι ευέλικτη και πρέπει να είναι 

δυνατό να μεταφραστούν οι όροι στις απαιτήσεις στρατηγικής/πολιτικής για να 

διευκολύνει τη διαχείριση των επιχειρησιακών σχέσεων που καθορίζονται από SLAs. 

Δυναμική Ασφάλεια: Ακόμα και σε οργανισμούς χωρίς εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, 

η ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντική. Εκτός από τις κοινές θέματα ασφάλειας 

επικοινωνίας (επικύρωση, έγκριση, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, και μη-
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διάψευση) και της λειτουργικής ασφάλειας (ανίχνευση παρείσφρησης, διατήρηση 

αρχείου, αξιολόγηση του κινδύνου, και λογιστικός έλεγχος), τα περιβάλλοντα 

Πλέγματος απαιτείται να υποστηρίζουν δυναμικά μεταβαλλόμενες σχέσεις 

εμπιστοσύνης. Οι λόγοι για τις παραλλαγές στη σχέση εμπιστοσύνης κυμαίνονται από 

τους απλούς τύπους λογιστικής (ο λογαριασμός του χρήστη είναι άδειος) έως 

σύνθετους (ο ρόλος ενός χρήστη έχει αλλάξει λόγω μιας εξαγοράς από μια άλλη 

επιχείρηση, πώς λοιπόν θα μεταφέρεται κάθε φορά η υπηρεσία και όχι τα δεδομένα 

64.). Αυτές οι αλλαγές στις σχέσεις εμπιστοσύνης πρέπει να ρυθμιστούν στα πλαίσια 

μια υπάρχουσας επιχειρησιακής σχέση. 

Δυναμική Σύνθεση: Στα σύγχρονα εμπορικά συστήματα οι υπηρεσίες μπορούν να 

συντεθούν για να δημιουργήσουν τις νέες πιο ειδικευμένες. Όπως είναι κοινή 

πρακτική με την ενσωμάτωση υπηρεσιών, έτσι και η σύνθεση πραγματοποιείται αργά 

στον κύκλο της ζωής των υπηρεσιών, ενδεχομένως ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης. Αυτό απαιτεί ότι οι αρχές σύνθεσης, οι σημασιολογικές περιγραφές των 

τμημάτων υπηρεσιών, και οι τεχνολογίες ροής εργασιών λειτουργούν δυναμικά και 

σε συντονισμό με τη δυναμική ασφάλεια. 

Οικονομική Ευρωστία: Τα ερευνητικά Πλέγματα, ιδιαίτερα στις φάσεις λειτουργίας 

και ανάπτυξης, δεν είναι βιώσιμα χωρίς μια σταθερή εισροή και υποστήριξη από το 

δημόσιο τομέα. Πρόοδος στην επέκταση σημειώνεται μέσω της σχετικής έρευνας στα 

πλαίσια επιστημονικών προγραμμάτων, αλλά το επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί 

πολύ ισχυρότερες οικονομικές εγγυήσεις. Οι τεχνολογίες Πλέγματος επομένως θα 

πρέπει να αναγνωρίσουν και να απομακρύνουν τους φραγμούς που εμποδίζουν τις 

υποδομές Πλέγματος από το να γίνουν οικονομικά αυτό-υποστηριζόμενες όπως το 

Διαδίκτυο. 
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Ιδιωτικότητα (Privacy): Η ιδιωτικότητα, που είναι η εφαρμογή και η διαχείριση της 

εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις πολιτικές, προτιμήσεις, και νόμους, πρέπει να 

παρέχεται σε μια υποδομή Πλέγματος. Επιπλέον, η ιδιωτικότητα πρέπει να είναι μια 

κεντρική πτυχή οποιασδήποτε επιτυχούς υποδομής Πλέγματος. Μόνο μέσω της 

δημιουργίας της ουσιαστικής και μόνιμης εμπιστοσύνης στο Πλέγμα μπορεί να 

κλιμακωθεί η επέκταση και η χρήση σε σημείο που να υποστηρίζεται αυτόνομα. Για 

αυτούς τους λόγους η ιδιωτικότητα τονίζεται ως απαίτηση επιχειρηματικών 

Πλεγμάτων, αν και μπορούν να γίνουν λίγα σε επίπεδο υποδομής Πλέγματος για να 

την προαγάγουν. 

Διευκολυνομένη Διαχείριση: Η δυνατότητα να διαχειριστεί μια υποδομή Πλέγματος 

είναι σημαντική για τη λειτουργία του σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο. Η μη-

αυτόματη διαχείριση, ιδιαίτερα μιας μεγάλης δυναμικής υποδομής, κοστίζει 

περισσότερο από το ποσό το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από τα προβλεπόμενα 

επιχειρηματικά μοντέλα. Η δυνατότητα να διαχειριστεί μια υποδομή ημιαυτόματα σε 

πολύ χαμηλό κόστος είναι μια απαίτηση για τις αρχιτεκτονικές επόμενης γενιάς. 

Επιπλέον, οποιαδήποτε διαχειριστική υποδομή θα πρέπει να ενσωματώνεται με στην 

επιχειρηματική υποδομή (που είναι SLAs) και είναι ενδεχομένως να αποτελέσει 

μέρος της ίδιας υποδομής προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 

Αλληλεπιδραστική Υποστήριξη (Interactive Support): Η παροχή αλληλεπιδραστικής 

υποστήριξης μπορεί να αποσυντεθεί σε διάφορες ανεξάρτητες ιδιότητες μιας σχέσης 

υπηρεσιών, π.χ. χρόνος απόκρισης, έλεγχος, ανατροφοδότηση, σύνοδος, και 

ιδιωτικότητα. Οι υλοποιήσεις Πλέγματος θα πρέπει να παρέχουν ένα μηχανισμό για 

να διευκρινίσουν και να υποστηρίξουν αυτές τις ικανότητες στις επεκτάσεις 
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υπηρεσιών. Αυτό ασκεί επίδραση και στη συμφωνία επιπέδων υπηρεσιών και στη 

βασική υποδομή. 

4.4 Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level 

Agreements-SLA) 

4.4.1 Γενικά 

Οι Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level Agreement-SLA) [65] 

χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση των ιδιοτήτων υπηρεσιών και τη συμφωνία 

των εμπλεκόμενων μερών (παρόχου και καταναλωτή). Οι προαναφερθείσες ιδιότητες 

εκφράζονται ως όροι ενός συμβολαίου, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν στους 

υψηλού επιπέδου (συχνά νομικούς όρους) και τους χαμηλού επιπέδου (συνήθως 

τεχνικούς όρους). Οι τεχνικοί όροι μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 

αυτόματα όταν τίθενται σε ένα κατάλληλο σχήμα. Περιγράφουν χαρακτηριστικά της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και της ποιότητα των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με 

τους όρους υψηλού επιπέδου. 

Στην παρούσα εργασία αποφεύγεται η χρήση του όρου “Συμβόλαιο” για τις 

Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών, καθώς στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας ένα SLA 

μπορεί να είναι εκτός από ένα κείμενο, μία υπηρεσία ή μία διαδικασία. Το γεγονός 

αυτό υποδεικνύει ότι τα SLAs δεν είναι κατ’ ανάγκη έγγραφα με νομικούς όρους 

αλλά κάτι ενδεχομένως πολυπλοκότερο η λειτουργία και χρησιμότητα του οποίου 

εντάσσεται στα πλαίσια μίας σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αντί λοιπόν του 

όρου “Συμβόλαιο” χρησιμοποιείται η ξένη ορολογία SLA προκειμένου να διατηρηθεί 

ο γενικός χαρακτήρας αλλά και για λόγους αναγνωσιμότητας. 

Τα SLAs καθορίζουν ένα σύνολο μη λειτουργικής ποιότητας των ιδιοτήτων 

υπηρεσιών που είναι σημαντικές τόσο για τους παρόχους όσο και για τους 
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καταναλωτές και εκφράζουν την πρόθεση της μελλοντικής παροχής υπηρεσιών 

(μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν τη μελλοντική 

χρησιμοποίηση των πόρων του πλέγματος). Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν αυτό το στοιχείο για τον προγραμματισμό και τη δέσμευση των 

πόρων στις υπηρεσίες καθώς και για τον υπολογισμό της αξίας των προσφερθέντων 

υπηρεσιών. 

4.4.2 Διαπραγμάτευση  

Η συμφωνία ενός συμβολαίου περιλαμβάνει μια φάση διαπραγμάτευσης κατά την 

οποία ο πάροχος και ο καταναλωτής διαπραγματεύονται στους όρους του 

συμβολαίου. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τους στόχους και τις 

προτεραιότητές τους σχετικά με τους προαναφερθέντες όρους. Οι καταναλωτές 

απαιτούν συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας ενώ οι 

φορείς παροχής υπηρεσιών επιθυμούν τη χρήση των ανενεργών πόρων τους με ένα 

βέλτιστο τρόπο. Η έκβαση της φάσης διαπραγμάτευσης είναι είτε μια συμφωνία 

(SLA) είτε η λήξη της διαπραγμάτευσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο καταναλωτής 

υπηρεσιών πρέπει να βρει έναν άλλο πάροχο που μπορεί να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του.  

Καθώς ένας καταναλωτής μπορεί να είναι σε στάδιο διαπραγμάτευσης με 

περισσοτέρων του ενός προμηθευτές, αντίστοιχα και ένας προμηθευτής μπορεί να 

έχει τρέχουσες διαπραγματεύσεις με πολλούς καταναλωτές. Και στις δυο παραπάνω 

περιπτώσεις το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν ξέρει για τις άλλες αλληλεπιδράσεις 

και λόγω αυτού η διαπραγμάτευση θεωρείται πάντα ως διμερής αλληλεπίδραση. 
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4.4.3 Συμβιβασμός Όρων  

Οι καταναλωτές και οι προμηθευτές έχουν διαφορετικούς στόχους κατά τη 

διαπραγμάτευση SLAs [66]. Οι καταναλωτές απαιτούν συγκεκριμένες ιδιότητες 

ποιότητας υπηρεσίας (για παράδειγμα εκτέλεση της εργασίας μέχρι μια ορισμένη 

προθεσμία) ενώ οι φορείς παροχής υπηρεσιών επιθυμούν τη μεγιστοποίηση των 

εσόδων τους. Αυτοί οι διαφορετικοί στόχοι μπορούν να συμβιβαστούν με τη 

συμφωνία στα SLAs. Ο καταναλωτικός στόχος μπορεί να εκφραστεί υπό μορφή 

απαιτήσεων με όρους SLA. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προμηθευτή θέτουν 

αντίστοιχα ορισμένους περιορισμούς με όρους SLA. Αν και οι απαιτήσεις και οι 

περιορισμοί φαίνονται να είναι διαφορετικοί, μπορούν και οι δύο να εκφραστούν με 

τον ίδιο τρόπο. 

Για τις αριθμητικές τιμές, η κατάσταση μπορεί εύκολα να εκφραστεί στους 

μαθηματικούς όρους. Έστω ότι, με βάση το παραπάνω παράδειγμα, ο καταναλωτής 

έχει την απαίτηση για ένα ανώτερο όριο (μέγιστο) a σε έναν όρο x και ότι ο πάροχος 

μπορεί να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο όριο b για τον ίδιο όρο. Τότε: 

Καταναλωτής: ax ≤  (1)

Πάροχος: xb ≤  (2)

Συμβιβασμός: axb ≤≤ , εάν ab ≤  (3)

 0, εάν  ab f (4)

 

Το αποτέλεσμα, δηλαδή η σειρά των έγκυρων τιμών για το x όπου επιτυγχάνεται 

συμβιβασμός είναι το διάστημα [ ]ba : . Εάν , ο συμβιβασμός παράγει το κενό 

σύνολο και οι περιορισμοί των δύο συμβαλλόμενων μερών δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν ταυτόχρονα. Αν και οι παραπάνω εξισώσεις λειτουργούν με τα 

ab p
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απέραντα διαστήματα, η ίδια λογική ισχύει και όταν οι δύο άκρες των διαστημάτων 

είναι κλειστές.  

4.4.4 Μέρη ενός Συμβολαίου 

Σε ένα SLA μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα τμήματα, όπως το γενικότερο 

πλαίσιο και οι όροι. Το πλαίσιο περιέχει στις ιδιαίτερες πληροφορίες για τους 

συμμετέχοντες του SLA και τα στοιχεία πληρωμής. Οι όροι καθορίζουν συλλογικά 

τις ιδιότητες (και επομένως την ποιότητα) της υπηρεσίας που παρέχεται μέσα από 

αυτό το SLA.  

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο γενικότερο πλαίσιο δεν χρησιμοποιούνται 

για την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης μιας πρότασης σύμβασης SLA. Η μόνη 

εξαίρεση είναι τα στοιχεία πληρωμής και ειδικότερα η τιμή υπηρεσιών που 

διαδραματίζουν επίσης ένα ρόλο στην απόφαση αποδοχής / απόρριψης. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η τιμή είναι μόνο μέρος του τμήματος στοιχείων πληρωμής του 

γενικότερου πλαισίου. Άλλες παράμετροι είναι οι μορφές πληρωμής (για παράδειγμα 

πιστωτικές κάρτες) ή οι ποινικές ρήτρες. Για να αξιολογηθούν και αυτές οι 

πληροφορίες θα πρέπει να είναι μέρος του τμήματος όρων.  

Οι όροι που δηλώνονται σε ένα πρότυπο SLA ή μια προσφορά χρησιμοποιούνται για 

να υπολογιστεί ο βαθμός συμμόρφωσης των όρων με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ο 

βαθμός συμμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση των πρότυπων / 

προσφορών ή την απόρριψη μερικών ή όλων. Ανάλογα με το πρωτόκολλο 

διαπραγμάτευσης, δύναται είτε η αντικατάσταση των όρων που δεν ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του πελάτη με όρους που τον ικανοποιούν και επανέναρξη της 

διαπραγμάτευσης με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συμφωνήσουν με την 

τροποποιημένη προσφορά είτε η απόρριψη των προτύπων που δεν ικανοποιούν τις 
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απαιτήσεις του πελάτη και η επιλογή του καταλληλότερου (σύμφωνα με μερικές 

μετρικές) μεταξύ των υπολοίπων.  

4.4.5 Όροι Συμβολαίων 

Οι όροι των συμβολαίων SLA εκφράζουν ορισμένες παραμέτρους της υπηρεσίας που 

παρέχεται και δεν αναφέρονται στην περιγραφή της λειτουργίας που παρέχεται 

(δηλώνεται κάπου αλλού και δεν ανήκει στους όρους). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει 

να γνωρίζουν σε ποια έννοια ένας όρος αναφέρεται και καθώς ο καθορισμός μιας 

έννοιας μπορεί να είναι αρκετά σύνθετος, ένας όρος συμβολαίου SLA περιέχει 

συνήθως και ένα προσδιοριστικό για την προαναφερθείσα έννοια.  

 
Σχήμα 10: Σχέσεις όρων σε SLAs 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα (Σχήμα 10), σε έναν όρο η έννοια συσχετίζεται 

με ένα σύνολο τιμών που είναι αποδεκτές στο SLA. Κατά τη διάρκεια ισχύος του 

συμβολαίου πραγματοποιούνται μετρήσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο 

σύνολο αποδεκτών τιμών μιας έννοιας. Εάν μια μέτρηση είναι εκτός των έγκυρων 

τιμών, το SLA παραβιάζεται (SLA Violation) και ο παραβιάζοντας συμμετέχων 

υπόκειται σε μια πληρωμή ποινικής ρήτρας.  

Το σύνολο έγκυρων τιμών που διευκρινίζονται στους όρους SLA είναι συνήθως μια 

σειρά που διευκρινίζει ένα ελάχιστο ή ένα μέγιστο όριο για κάποια υπηρεσίας. Ένα 

παράδειγμα είναι ο χρόνος απόκρισης, για το οποίο ένα SLA θα περιείχε ένα 

 63



ανώτερο. Δεδομένου ότι οποιαδήποτε αξία κάτω από εκείνο το μέγιστο είναι 

αποδεκτή, ο όρος στο SLA θα διευκρίνιζε πιθανότατα τη σειρά από 0 μέχρι το 

μέγιστο όριο ως έγκυρη σειρά των τιμών για το χρόνο απόκρισης. Ένα παρόμοιο 

παράδειγμα είναι το διαθέσιμο εύρος ζώνης σε κάποια υπηρεσία για το οποίο ένας 

όρος SLA θα διευκρίνιζε ένα ελάχιστο εύρος ζώνης που πρέπει πάντα να είναι 

διαθέσιμο. Δεδομένου ότι ένα μεγαλύτερο εύρος ζώνης θα ήταν επίσης αποδεκτό, ο 

όρος θα διευκρίνιζε τη σειρά από το χαμηλότερο όριο στο άπειρο ως αποδεκτές τιμές 

για το εύρος ζώνης. 

Τα παραπάνω εκφράζονται ως εξής με μαθηματικούς όρους:  

Χρόνος Απόκρισης t: maxtt p  όπου [ ]max,0 tt ∈  (5)

Εύρος Ζώνης b: minbb f όπου [ )∞∈ ,minbb  (6)

Οι καταναλωτές υπηρεσιών και οι φορείς παροχής έχουν διαφορετικούς όρους για τις 

διάφορες παραμέτρους. Η διαφορά αναφέρεται στο όριο (μέγιστο ή ελάχιστο) των 

παραμέτρων. Στο ανωτέρω παράδειγμα, οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα 

προτιμούσαν τα υψηλότερα όρια στο χρόνο απόκρισης και τα χαμηλότερα στο εύρος 

ζώνης ενώ αντίθετα οι καταναλωτές θα προτιμούσαν τα χαμηλότερα όρια στο χρόνο 

απόκρισης και τα υψηλότερα όρια στο εύρος ζώνης. Κατά τη διάρκεια της φάσης 

διαπραγμάτευσης ενός SLA, αυτές οι διαφορές πρέπει να καμφθούν ώστε να υπάρξει 

συμφωνία και SLA. Αυτός ο συμβιβασμός αποτελεί εργασίας της υπηρεσίας του 

διαμεσολαβητή.  

4.5 Αρχιτεκτονικές Αρχές 

Οι δύο ακόλουθες υποενότητες περιγράφουν τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 

αρχιτεκτονικές αρχές οι οποίες διέπουν το σχεδιασμό Πλεγμάτων επόμενης γενιάς. Οι 

σύντομες περιγραφές εξηγούν κάθε αρχή καθώς παρουσιάζεται δηλώνοντας το πώς 
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βοηθά στην υλοποίηση του οράματος των αρχιτεκτονικών Πλέγματος επόμενων 

γενιών.  

Οι πρωτεύουσες αρχιτεκτονικές αρχές περιλαμβάνουν: 

• Δυναμική Συμπεριφορά οδηγούμενη από Συμφωνίες Παροχής Επιπέδου 

Υπηρεσιών: Τα SLAs είναι σημαντικά δομικά συστατικά στην αρχιτεκτονική 

των υποδομών Πλέγματος επόμενων γενιών και η δυναμική συμπεριφορά 

τους είναι θεμελιώδεις στη λειτουργία κάθε συστήματος που εξαρτάται από 

την υποδομή αυτή. 

• Δυναμική Ομοσπονδία: Η δυναμική ομοσπονδία υπολογιστικών πόρων είναι 

ένας βασικός παράγοντας στην καθιέρωση των λειτουργικών επιχειρηματικών 

Πλεγμάτων; 

• Ελάχιστη Υποδομή Πλέγματος: Οποιοδήποτε Πλέγμα πρέπει να είναι απλό 

για να εξασφαλίσει ευκολία στη συντήρηση και ευρύτητα των δυνατοτήτων 

εφαρμογής. Ωστόσο πρέπει να έχει τα ικανοποιητικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα για να υποστηρίξει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. 

Οι δευτερεύουσες αρχιτεκτονικές αρχές περιλαμβάνουν: 

• Δυναμική Διάρκεια Ζωής Υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι 

διαθέσιμες όταν απαιτούνται, αλλά να εξαφανίζονται όταν δεν απαιτούνται 

πλέον. 

• Δυναμική Υποστήριξη Περιεχομένου: Τα περιεχόμενα των υπηρεσιών θα 

πρέπει να μπορούν να αυξηθούν και να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ζωής 

τους. 

• Διαχειρισιμότητα: Τα δυναμικά Πλέγματα πρέπει να είναι δυνατό να 

διαχειριστούν αυτόνομα και αυτές οι λύσεις θα πρέπει να μπορούν να 
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προσαρμόζονται σε άλλα μεγέθη ώστε να μπορούν να καλύψουν συστήματα 

Πλέγματος μεγάλης κλίμακας. 

• Εύρεση (πόρων ή υπηρεσιών): Κάθε Πλέγμα θα πρέπει να είναι ικανό να 

ανακαλύψει υπηρεσίες με διάφορες μεθόδους. 

• Ανοικτή Διαδικασία Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Τα πλέγματα επόμενης 

γενεάς θα είναι ιδιαιτέρως κατανεμημένα και θα αποτελούνται από τις 

υπηρεσίες μιας σειράς των πάροχων. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να είναι 

διαλειτουργικά και να υπόκεινται σε κάποιες γενικές παραδοχές που υπάρχουν 

στο χώρο του σχεδιασμού αρχιτεκτονικών. 

Προκειμένου να επικοινωνηθεί το αρχιτεκτονικό όραμα, κάποια μορφή 

αρχιτεκτονικής αποσύνθεσης είναι απαραίτητη. Αυτό παρουσιάζεται στην τρίτη 

υποενότητα αυτής της ενότητας. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των εξελισσόμενων 

κύκλων της αρχιτεκτονικής NextGRID, αυτή η αποσύνθεση αντιπροσωπεύεται από 

τέσσερις έννοιες: Διαγράμματα (Schemata), Συστήματα Υποστήριξης, Λειτουργικά 

Συστήματα, και Ενορχηστρωτές. Η παράγραφος 5.3 απαριθμεί τις διαφορετικές 

έννοιες και συνοψίζει τις διαφορές μεταξύ της ανεπτυγμένης αρχιτεκτονικής 

NextGRID και της "κλασσικής" διαστρωματωμένης προσέγγισης. 

Η αρχιτεκτονική NextGRID έχει διάφορους “μετόχους” που κυμαίνονται από τις 

μεγάλες πολυεθνικές επιχειρηματικές οργανώσεις έως μεγάλες εθνικές επιχειρήσεων, 

φορείς παροχής υπηρεσιών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και 

μεμονωμένους τελικούς χρήστες. Οι αλληλεπιδράσεις θα περιλάβουν πιθανότατα 

έναν συνδυασμό αυτών των συμβαλλόμενων μερών. Οι συμφωνίες επιπέδων 

υπηρεσιών (SLAs) των τεχνολογιών Πλέγματος επόμενης γενιάς είναι μια από τις 

κρίσιμες δομικές μονάδες που θα διευκολύνουν αυτές τις σχέσεις μεταξύ των 
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συμμετόχων και θα επιτρέψουν την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών GRID. Η 

έννοια SLA είναι συνεπώς θεμελιώδης στις τεχνολογίες Πλέγματος επόμενης γενιάς. 

4.5.1 Πρωτεύουσες Αρχιτεκτονικές Αρχές 

Οι πρωτεύουσες αρχιτεκτονικές αρχές του NextGRID εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες.  

Πρώτον, όπως προαναφέρθηκε, τα SLAs είναι κεντρικές έννοιες στο εννοιολογικό 

μοντέλο του NextGRID και επομένως διαμορφώνει μια βασική πτυχή της υποδομής 

του. Όλες οι αλληλεπιδράσεις σε NextGRID προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός SLA, το 

οποίο έχει δημιουργηθεί δυναμικά, και σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ότι η σχέση 

μεταξύ πάροχου και καταναλωτή είναι καλά ορισμένη και κατανοητή από τις δύο 

πλευρές. Επιπλέον λειτουργικότητες επιτρέπουν τον έλεγχο, διαχείριση παραβιάσεων 

των όρων της συμφωνίας, και δημιουργία φήμης. Η προσέγγιση με βάση τα SLA σε 

όλες τις πτυχές των αρχιτεκτονικών Πλέγματος επόμενης γενιάς παρέχει ένα 

ομοιόμορφο πλαίσιο για τη διαχείριση της Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS), π.χ. 

επιδόσεις, ασφάλεια, διαχείριση παροχών, τήρηση των κανονισμών μυστικότητας, 

κ.λπ. 

Δεύτερον, οι υποδομές Πλέγματος επόμενης γενιάς παρέχουν αυξημένες λειτουργίες 

για κατασκευή και σύνθεση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των 

παραδοσιακών μεθόδων σύνθεσης διεπαφών, ποικίλων μορφών σύνθεσης ροών 

εργασιών και υποστήριξης δυναμικής επέκτασης των δυνατοτήτων των υπηρεσιών. 

Επίσης, οι αρχιτεκτονικές Πλέγματος παρέχουν απαιτήσεις και καθοδήγηση στο πώς 

θα πρέπει να κατασκευαστεί η άλγεβρα της σύνθεσης υπηρεσιών. 

Τρίτον, όλες οι υπηρεσίες που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον NextGRID είναι 

δυνατό να βρουν, αλλά όχι απαραίτητα να αξιοποιήσουν, ένα ελάχιστο επίπεδο 

λειτουργιών είτε ήδη διαθέσιμων στο περιβάλλον από διάφορους παρόχους είτε 

εκτεθειμένες από παρόμοιες υπηρεσίες. Αυτές οι ικανότητες καθαρίζονται περαιτέρω 
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ως πρωτόκολλα επικοινωνίας και γλώσσες, συμπεριφοριστικές διεπαφές διαθέσιμες 

σε όλες τις υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης από τα περιβάλλοντα, και κοινή 

υποδομή στα σχεδιαστικά διαγράμματα. Μια λεπτή σχεδιαστική ισορροπία απαιτείται 

εδώ: μεγάλη εκλέπτυνση στις ελάχιστες ικανότητες και χάνουμε τη δυνατότητα να 

επεκτείνουμε και να διατηρήσουμε τις τεχνολογίες Πλέγματος επόμενης γενιάς 

αποτελεσματικά, πολύ λίγη και δεν θα υπάρξει υποδομή ικανή να χτίσει ή να 

διαχειριστεί τα Πλέγματα δυναμικά. 

4.5.1.1 Δυναμική Συμπεριφορά οδηγούμενη από Συμφωνίες Παροχής 

Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA-driven dynamics) 

Ένα SLA καθορίζει τη φύση και τις συνέπειες μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός 

φορέα παροχής υπηρεσιών και ενός καταναλωτή. Η συμφωνία γίνεται σε κάποιο 

επιχειρησιακό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλάβει τις αποφάσεις που λαμβάνονται 

από κάθε συμβαλλόμενο μέρος που καταλήγουν στη συμφωνία, την παρουσία ενός 

προσυπογράφοντος για τη συμφωνία και απλά μερικούς προγενέστερους όρους που 

καθιστούν τους όρους της συμφωνίας αποδεκτούς και στις δύο πλευρές. Ένα SLA 

κατοχυρώνεται τυπικά πριν αναπτυχθεί μια υπηρεσία και καλύπτει ολόκληρο τον 

κύκλο της ζωής της συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης και τον έλεγχο έως τον 

τερματισμό της εργασίας. Εντούτοις, είναι επίσης δυνατό να διαμορφωθεί ένα SLA 

με μια ήδη υπάρχουσα υπηρεσία, π.χ. μέσω μιας συνδυαστικής διαδικασίας 

οργανωμένης από έναν υπάρχοντα καταναλωτή που παράγει νέες αλληλεπιδράσεις με 

άλλους καταναλωτές. επομένως τα SLAs έχουν μια τεράστια επιρροή σε όλες τις 

πτυχές της υπηρεσίας, από το σχεδιασμό, έως την υποδομή στην οποία η υπηρεσία 

είναι εγκατεστημένη και όπου εκτελείται καθώς και τα συστήματα ελέγχου τα οποία 

απαιτούνται από τον πάροχο της υπηρεσίας σε ένα περιβάλλον Πλέγματος. 
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Πριν από τη δημιουργία ενός SLA, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λειτουργεί μέσα σε 

ένα ιδιωτικό πλαίσιο. Μετά από τη δημιουργία ενός SLA, ένα κοινό πλαίσιο 

καθιερώνεται. Όλο το περιεχόμενο αυτού του κοινού πλαισίου ενσωματώνεται 

(άμεσα ή έμμεσα) στο SLA. Σημειώστε ότι στη δημιουργία ενός SLA, τα στοιχεία 

του ιδιωτικού πλαισίου των δύο συμβαλλόμενων μερών πρέπει να ευθυγραμμιστούν 

με κάποιο τρόπο για να επιτρέψουν στα δύο συμβαλλόμενα μέρη για να 

δημιουργήσουν το SLA και ως εκ τούτου να καθιερώσουν ένα κοινό πλαίσιο για την 

εμπορική δοσοληψία. Αυτά τα στοιχεία που ευθυγραμμίζουν δύο συμβαλλόμενα 

μέρη έτσι ώστε SLAs μπορεί να δημιουργηθεί μπορούν να είναι κοινά για αμφότερα 

τα συμβαλλόμενα μέρη (π.χ. η ίδια εμπιστευμένη αρχή πιστοποιητικών), αλλά δεν 

είναι κοινή ιδιοκτησία τους. Σημειώστε ότι ενώ πολλές πτυχές του πλαισίου, μετά 

από τη δημιουργία ενός SLA, μπορούν να μοιραστούν ή να συμφωνηθούν (π.χ. αρχές 

της εμπιστοσύνης, αναμενόμενη Ποιότητα Υπηρεσιών, κ.λ.π.), μερικά δεν πρέπει 

(π.χ. κανένας εμπορικός φορέας παροχής υπηρεσιών δεν είναι πιθανό να αποκαλύψει 

το σχέδιο που αφορά στη χρήση των πόρων του σε έναν καταναλωτή). 

Το πλαίσιο σε κάθε πλευρά θα ρυθμίσει τη συμπεριφορά του κάθε εμπλεκόμενου 

μέρους: π.χ. οι ανάγκες των πόρων έχουν επιπτώσεις στο πώς ο καταναλωτής επιλέγει 

έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, ενώ τα δικαιώματα πρόσβασης πρέπει να 

αντιστοιχιστούν στην επιβεβλημένη πολιτική ασφάλειας του προμηθευτή. Επιπλέον, 

το ίδιο το πλαίσιο (και ειδικά το κομμάτι το οποίο είναι κοινό) θα αλλάξουν ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή, π.χ. ο 

προμηθευτής μπορεί να διευκρινίσει έναν μηχανισμό τιμολόγησης, ο καταναλωτής 

μπορεί να διευκρινίσει τη διεύθυνση τιμολόγησής του, μπορούν να καθοριστούν τα 

νέα δικαιώματα πρόσβασης, κ.λ.π. Σημειώστε ότι στις τεχνολογίες Πλέγματος 

επόμενης γενιάς αυτές οι αλλαγές πρέπει να προγραμματιστούν για στη δημιουργία 
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του αρχικού SLA , δεδομένου ότι τα SLAs δεν είναι μεταβλητά. Μόνο οι μεταβλητές 

παράμετροι μέσα σε τους μπορούν να ποικίλουν μέσα στα καθιερωμένα εκ των 

προτέρων όρια. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες παρέχουν τους μηχανισμούς με τους 

οποίους τέτοιες παραλλαγές μπορούν να ρυθμιστούν. Το SLA παρέχει μια σχέση 

μεταξύ των πλαισίων όπως φαίνονται και από τις δύο πλευρές και τις συσχετίζει με 

τον πραγματικό κόσμο. 

Με μια τέτοια βασική συμμετοχή στην παροχή της υπηρεσίας, το SLA είναι μια 

προφανής θέση για να περιέχει τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από άλλα συστήματα για να εξασφαλίσουν ότι το σωστό περιβάλλον για τη πλήρωση 

των όρων του SLA μπορεί να δημιουργηθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν να διακριθούν σε τρία είδη:  

• ένα τμήμα που περιέχει μια γενική περιγραφή της υπηρεσίας και των 

συμβαλλόμενων μερών για λόγους λογιστικής 

• ένα τμήμα για να καθορίσει τους μεμονωμένους όρους για την ποιότητα των 

υπηρεσιών που ο καταναλωτής και ο προμηθευτής πρέπει να αναμείνουν (π.χ. 

η συμπεριφορά την οποία θα πρέπει να περιμένει ο πελάτης όπως ο χρόνος 

απόκρισης και πώς αυτό το στοιχείο συλλέγεται από την τρέχουσα υπηρεσία) 

• ένα τμήμα που περιγράφει τις πολιτικές και το περιβάλλον που ο φορέας 

παροχής υπηρεσιών προσφέρει για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

παραδείγματος χάριν ρυθμιστική συμμόρφωση σε απαιτήσεις helpdesk. 

Για λεπτομέρειες για τη δομή των SLAs, δείτε την Ενότητα 4.5.1.1.2. 

4.5.1.1.1 Επισκόπηση των Συμφωνιών Παροχής Επιπέδου Υπηρεσιών 

Τα SLAs πρέπει να χρησιμοποιούνται για να χτίσουν τις σχέσεις μεταξύ των φορέων 

παροχής υπηρεσιών και των καταναλωτών και να παρέχουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες για να οργανωθεί το περιβάλλον και τα συστήματα για της διαχείριση 
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των υπηρεσιών. Το SLA πρέπει να περιγράφει τις λεπτομέρειες που συμφωνούνται 

από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, και να επιτρέπουν στην υπηρεσία να 

διαχειρισθεί και να ελεγχθεί με βάση τις απαιτήσεις του καταναλωτή κατά τρόπο 

οικονομικά βιώσιμο.  

Ούτε ο φορέας παροχής υπηρεσιών ούτε ο καταναλωτής θα αποκομίσουν ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα με την παραβίαση ενός SLA. Οι καταναλωτές δεν θα πάρουν 

την υπηρεσία που απαιτούν και η φήμη του προμηθευτή θα βλαφθεί ίσως στο σημείο 

όπου ο πελάτης δεν θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία πάλι. Επομένως προτείνεται να 

υπάρχει ένα πλαίσιο που είναι λιγότερο επικεντρωμένο στον έλεγχο κάθε στοιχείου 

της κάθε συναλλαγής, αλλά στην παροχή ενός γενικού επιπέδου υπηρεσίας. Αυτό το 

πλαίσιο δεν χρειάζεται να εξετάσει κάθε λεπτομέρεια της υλοποίησης με τεχνικούς 

όρους. Όπου είναι απαραίτητο, ο έλεγχος και η επιβολή προβλέπονται, αλλά ο στόχος 

του SLA είναι να εστιάσει στην πλευρά συμφωνίας παρά την πλευρά παραβίασης της 

σύμβασης. 

Το όφελος μιας τέτοιας πρότασης είναι ότι η αρχιτεκτονική Πλέγματος μπορεί πλέον 

να υποστηρίξει τόσο τις προσεγγίσεις του ακαδημαϊκού χώρου καθώς επίσης και την 

εμπορική προσφορά των υπηρεσιών. Τα SLAs των Πλεγμάτων επόμενης γενιάς 

επιτρέπουν τις υπηρεσίες να παρέχονται σε αντάλλαγμα ενός ισοδύναμου συνόλου 

υπηρεσιών ή μετρητών. Σε ένα εμπορικό πλαίσιο όπου οι υπηρεσίες παρέχονται 

έναντι αμοιβής, και η παροχή υπηρεσιών γίνεται χρησιμοποιώντας μια υποδομή 

πλέγματος, είναι σημαντικότερο να παραχθούν συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας 

υπηρεσίας τα οποία πρέπει να συμφωνηθούν και να υποστηριχτούν. Η προσέγγιση 

SLAs μέσω αυτού του προτύπου συνεργασίας επιτρέπει την ανάπτυξη μίας απλής 

υποδομής ελέγχου και αποφεύγει ένα σύστημα ελέγχου που είναι ακριβότερο σε 
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οικονομικό, υπολογιστικό ή χρονικό επίπεδο από το αντίστοιχο κόστος παροχή 

υπηρεσιών τις οποίες είναι επιφορτισμένο να ελέγχει. 

Ένα SLA είναι ένα βασικό συστατικό που εξετάζεται σε όλα τα στάδια του κύκλου 

ζωής μιας υπηρεσίας. Οι πολιτικές για τη διαχείριση της υπηρεσίας, οι μηχανισμοί για 

τον έλεγχό της και η προσφορά αποδεκτών όρων ποιότητας υπηρεσίας σε έναν 

καταναλωτή πρέπει να παραχθούν την ίδια στιγμή που η υπηρεσία σχεδιάζεται και 

αναπτύσσεται. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι σωστές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για 

να παραχθούν εγγυήσεις για τα απαραίτητα επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας έτσι ώστε 

ένας καταναλωτής να συμφωνήσει με ένα προμηθευτή για την παροχή μιας 

υπηρεσίας.  

4.5.1.1.2 Δομή και περιεχόμενο ενός SLA 

Ένα SLA υπάρχει μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών, του φορέα παροχής υπηρεσιών 

και του καταναλωτή. Εντούτοις, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει ένας ρόλος για τρίτα 

μέλη. Αυτό μπορεί να είναι στην παροχή μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης του ελέγχου 

των πληροφοριών στην περίπτωση διαφωνιών σχετικά με τις παραβιάσεις και να 

δώσει την εμπιστοσύνη στον καταναλωτή ότι ο προμηθευτής εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του. Ωστόσο, με την οικοδόμηση έναν συνεκτικού και μη-διφορούμενου 

πλαισίου για SLA, η ανάγκη για τους τρίτους φορείς εμπιστοσύνης μπορεί να 

εξαλειφθεί και να αντικατασταθεί με ξεχωριστές διαδικασίες ελέγχου του 

προμηθευτή και του καταναλωτή οι οποίες όμως διέπονται από ένα αμοιβαίο πλαίσιο 

εμπιστοσύνης. 

Η ιδιαίτερη προσπάθεια έχει γίνει για τη διαμόρφωση της δομής ενός SLA, έτσι ώστε 

μπορεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες που τα άλλα συστήματα επιθυμούν, με έναν 

τυποποιημένο, δομημένο τρόπο που επιτρέπει αυτοματισμούς και επομένως 

περισσότερη οικονομική επεξεργασία. Το SLA περιέχει όχι μόνο πληροφορίες 
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σχετικά με τις συγκεκριμένες εγγυήσεις για την απόδοση της υπηρεσίας, αυτό που 

αποκαλείται “Δυναμικοί Όροι” αλλά και επιχειρηματικούς όρους. Αυτοί οι όροι 

περιγράφουν τις πολιτικές σε ισχύ στο περιβάλλον στο οποίο η υπηρεσία θα 

εγκατασταθεί και θα εκτελεσθεί. Περιγράφουμε αυτούς τους όρους ως “Στατικούς 

Όρους” δεδομένου ότι είναι λιγότερο πιθανό να αλλάξουν ακόμα και έπειτα από 

πολλά SLAs μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών. Ο συνυπολογισμός και το πλαίσιο 

αυτών των όρων έχουν προκύψει από την εμπειρία των φορέων παροχής υπηρεσιών 

και τη βιομηχανία. Οι Στατικοί Όροι μπορεί να αναφέρονται στις πολιτικές για τη 

διαφύλαξη πληροφοριών σχετικών με συναλλαγές, ειδικά για τις εφαρμογές 

χρηματοδότησης, και επομένως να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του SLA.  

Στους δυναμικούς όρους προσδιορίζουμε όρους υψηλού επιπέδου, οι οποίοι είναι 

περισσότερο κατανοητοί από τους καταναλωτές ή τις εφαρμογές και οι εγγυήσεις 

είναι βασισμένες σε αυτούς τους όρους. Αυτοί οι υψηλού επιπέδου όροι προέρχονται 

από την επεξεργασία διάφορων άλλων όρων οι οποίοι είναι περισσότερο κοντά στο 

επίπεδο συστήματος -και επομένως πιο χαμηλού επιπέδου-, αλλά που, ταυτόχρονα, 

δεν είναι τόσο προφανείς στους καταναλωτές και μπορεί να μην είναι ορατοί σε 

αυτούς. Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η συλλογή των στοιχείων από αυτά 

τα σημεία ελέγχου πραγματοποιείται μπορεί να είναι διαφορετική από τη διάρκεια 

ζωής του SLA. Αυτό οφείλεται στις απαιτήσεις που περιγράφονται νωρίτερα οι 

οποίες θέτουν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στους φορείς παροχής υπηρεσιών σε 

ορισμένες αγορές. 

Για παράδειγμα, ένας φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να μετρήσει την εσωτερική 

απόδοσή του από την άποψη του ακατέργαστου υπολογισμού, μετρώντας έτσι την 

ταχύτητα των επεξεργαστών, το μεγέθους μνήμης και δίσκων. Αυτό είναι απίθανο να 

είναι χρήσιμο σε έναν σχεδιαστή ψηφιακών πολυμέσων, ο οποίος θέλει να ξέρει πόσα 
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καρέ μπορούν να δοθούν σε συγκεκριμένη ανάλυση και προθεσμία, για μια σκηνή με 

δεδομένα επίπεδα και σημεία φωτισμού, δεδομένες βιβλιοθήκες (shaders and 

textures) και λοιπά. Για να κερδίσει την αγορά, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει 

να μιλήσει τη γλώσσα του πελάτη, καθορίζοντας τα επίπεδα υπηρεσιών με βάση την 

αποτίμηση που κάνει ο πελάτης. Σε πολλές περιπτώσεις, θα ήταν μια κακή ιδέα να 

αποκαλυφθεί ποιοι υπολογιστικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για μία υπηρεσία, 

δεδομένου ότι αυτό θα προσδώσει μια πολύ χαμηλότερη αξία της παροχής της 

υπηρεσίας στον πελάτη, ειδικά εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών θέλει να αποκομίσει 

ένα κέρδος από τη συμφωνία. Φυσικά, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να ξέρει 

πώς να διαχειριστεί τους πόρους του για να παραδώσει συγκεκριμένης ποιότητας 

αποτελέσματα, και ποιες θα είναι οι συνέπειες στην επιχείρηση του εάν προκύψει 

έλλειμμα των πόρων. 

Service Provider

service

technical perspective

business perspective

Consumer

SLA

Business Relationship

Licence/
Customer
Obligations

Guarantees

 
Σχήμα 11: Επιχειρηματικό επίπεδο SLAs και τεχνική διαχείριση των πόρων 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ένας μηχανισμός αντιστοίχισης όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 11. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να μπορεί: 

• να μεταφράζει τους επιχειρηματικούς στόχους που ορίζονται σε ένα SLA σε 

διαχειριστικές πολιτικές για τους υπολογιστικούς πόρους οι οποίες με τη 
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σειρά τους μπορούν να εφαρμοστούν σε τεχνικό επίπεδο μέσα στο περιβάλλον 

των φορέων παροχής υπηρεσιών. 

• να μεταφράζει τις πληροφορίες ελέγχου που παρέχονται σε τεχνικό επίπεδο σε 

συνέπειες επιχειρηματικού επίπεδου που μπορούν να συγκριθούν με ένα SLA, 

και να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν τη σημαντική πληροφορίες πίσω 

στον καταναλωτή. 

Σημειώστε ότι η διαχείριση σε τεχνικό επίπεδο δεν ασχολείται μόνο για τους πόρους 

και την απόδοση. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να είναι απαραίτητο να  

χρησιμοποιηθεί άδεια χρήση (license) για κάποιο λογισμικό ώστε να συμπληρωθεί 

ένα SLA. Αυτό θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί σε μια απλή πολιτική κατανομής 

πόρων (σε αυτήν την περίπτωση οι πόροι είναι άδειες χρήσης). Εντούτοις, εάν το 

SLA λέει ότι ο πελάτης πρέπει να παρέχει τις άδειες λογισμικού, η αντιστοίχιση θα 

γίνεται με μια πολιτική ασφάλειας που περιορίζει την πρόσβαση εκτός αν ο πελάτης 

παρέχει δεδομένα (π.χ. ένα σημείο ασφάλειας από τον προμηθευτή λογισμικού) τα 

οποία αποδεικνύουν ότι έχουν διατεθεί οι απαραίτητες άδειες. 

4.5.1.1.3 Πρωτόκολλο 

Η διαπραγμάτευση ενός SLA πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευέλικτη, αλλά 

συγχρόνως ευθυγραμμισμένη με τη διάρκεια ζωής των υπηρεσιών. Παραδείγματος 

χάριν είναι αντιπαραγωγικό να χρησιμοποιηθεί ένα πρωτόκολλο το οποίο απαιτεί 

περισσότερο χρόνο διαπραγμάτευσης από το χρόνο ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 

η εκτέλεση της απαιτούμενης υπηρεσίας. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις σε αυτό, 

αλλά γενικά η δημιουργία ενός SLA απαιτεί επιπλέον προσπάθεια και χρόνο και η 

βελτίωση της διαδικασίας είναι πολύτιμη. Εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις, η 

διαπραγμάτευση ενός SLA πρέπει να είναι πολύ φτηνότερη από την αξία της ίδιας 

της υπηρεσίας. 
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Προκειμένου να κρατηθεί το κόστος όσο το δυνατόν χαμηλότερες, είναι σκόπιμο να 

υιοθετηθεί το πρωτόκολλο “διακριτής προσφοράς” (“discreet offer”): Ο φορέας 

παροχής υπηρεσιών προσφέρει στον πελάτη μερικές διακριτές υπηρεσίες (π.χ. 

Υπηρεσία Α, Υπηρεσία Β, Υπηρεσία Γ ή “Χρυσή”, “Ασημένια”, “Χάλκινη”), από τις 

οποίες ο πελάτης πρέπει να επιλέξει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διαπραγμάτευση 

καθώς οι παράμετροι των υπηρεσιών που προσφέρονται είναι ήδη ορισμένες. 

Σημειώστε ότι ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά με έναν 

συμμετρικό τρόπο και αντιστοίχως ο φορέα παροχής υπηρεσιών να την κάνει 

αποδεκτή ή να την απορρίψει. Επιπλέον, και ο προμηθευτής και ο πελάτης μπορούν 

να διαφημίσουν ένα πρότυπο SLAs (SLA Template) όπου οι όροι αφήνονται για να 

συμπληρωθούν από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος). 

Δουλεύοντας με ένα από αυτά τα πρότυπα ο αιτών (είτε καταναλωτής είτε 

προμηθευτής) μπορεί να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά 

τα πρότυπα θα πρέπει να αναφέρονται σε ήδη συμφωνηθείσες συμβάσεις ή πιθανώς 

τυποποιημένους όρους και διατάξεις έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη. 

Το πρωτόκολλο διακριτής προσφοράς αποτελεί σίγουρα το γρηγορότερο τρόπο να 

επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ του φορέα παροχής υπηρεσιών και του πελάτη 

υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί για μια πιο σύνθετη 

διαπραγμάτευση. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο σύνθετων πρωτοκόλλων 

διαπραγμάτευσης όπως η διαπραγμάτευση σε ν-φάσεις (n-phase negotiation), με 

βάση είτε τα πρότυπα WS-Agreement ή WS-Negotiation. Αυτοί εντοπίζονται εύκολα 

σε μια ροή εργασιών βασισμένη σε επιχειρηματικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, 

ένας SLA που προκύπτει από το πρωτόκολλο διακριτής προσφοράς θα μπορούσε να 

ορίσει το πλαίσιο για τη σύνθετη διαπραγμάτευση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας 
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στην οποία η διαπραγμάτευση θα ολοκληρωνόταν με μια επιτυχή συναλλαγή 

διακριτής προσφοράς. Κάνοντας τη διαδικασία αυτή όσο το δυνατόν απλούστερη, 

μπορούμε να υποστηρίξουμε τη δυναμική δημιουργία των SLAs με απλά (όχι 

σύνθετα) συστήματα. 

Για να ολοκληρωθούν η επιχειρησιακές ανάγκες, οι ποινικές ρήτρες καθώς επίσης και 

τα επιδόματα (bonuses) θα περιληφθούν στα SLAs και επομένως θα πρέπει επίσης να 

υποστηριχθούν κατά τη διάρκεια της φάσης διαπραγμάτευσης ενός SLA. 

4.5.1.1.4 Επιβολή (Enforcement) 

Ο στόχος του πλαισίου SLA είναι να παρασχεθεί η υπηρεσία στον καταναλωτή στα 

επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας που αναμένει και είναι πρόθυμος να πληρώσει. Για να 

επιτύχει αυτό είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η απόδοση της υπηρεσίας απέναντι 

στα δηλωμένα επίπεδα. Σκοπός είναι να κρατηθεί η υποδομή ελέγχου που απαιτείται 

για την αξιολόγηση όσο το δυνατόν λιγότερο σύνθετη. Αυτό θα επιτρέψει στις 

υπηρεσίες να παρέχονται στο πιο υψηλό ποιοτικό επίπεδο για το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος στον προμηθευτή, και ως εκ τούτου στον καταναλωτή. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της παραγωγής ενός “ελαφριού” πλαισίου SLA αφορά 

στο σύνολο των μεθόδων και μηχανισμών προσδιορισμού τιμών. Για την αποφυγή 

χρήσης τέτοιων σύνθετων μηχανισμών προτείνεται η προσφορά υπηρεσιών με τη 

μορφή επιλογών στους καταναλωτές, π.χ. Χρυσή/Ασημένια/Χάλκινη και με τη 

συμπερίληψη μόνο ενός συνολικού κόστους παρά αντιστοίχιση μίας τιμής για τις 

μεμονωμένες δαπάνες και τις αποζημιώσεις σε κάθε όρο του SLA. Αυτό θα μειώσει 

την πολυπλοκότητα τόσο των συστημάτων επιβολής όσο και διαπραγμάτευσης. 

4.5.1.2 Δυναμική Σύνθεση 

4.5.1.2.1 Βασικές Αρχές Σύνθεσης 
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Οι αρχιτεκτονικές Πλέγματος επόμενης γενιάς είναι προορισμένες να υποστηρίξουν 

μία ενδεχομένως πολύ γρήγορη δυναμική σύνθεση πόρων προκειμένου να 

υποστηρίξουν τις κοινότητες των χρηστών τους. Αρχιτεκτονικά, υποθέτουμε ότι οι 

εφαρμογές θα κατασκευαστούν με τη σύνθεση των υπηρεσιών, κάθε μια από τις 

οποίες θα έχει μερικές κοινές ιδιότητες και συμπεριφορές. Κατά εκτέλεση των 

εφαρμογών, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ορισμένες υπηρεσίες ή ιδιότητες 

“υποδομής” θα είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον της εφαρμογής. Μια βασική 

απαίτηση είναι ότι οι μηχανισμοί σύνθεσης θα πρέπει να οδηγεί σε συμβατές 

αρχιτεκτονικές οι οποίες είναι υποκείμενες σε συγκεκριμένους κανόνες σύνθεσης. 

Τα τρέχοντα συστήματα πλέγματος δεν εξετάζουν αυτήν την πρόκληση. Αυτό που 

κάνουν είναι να επιβάλλουν τα επιχειρηματικά μοντέλα στους χρήστες και τους 

υπεύθυνους για την ανάπτυξη εφαρμογής, τα οποία με τη σειρά τους συνήθως 

βασίζονται στο “παραδοσιακό” πρότυπο εικονικών οργανισμών (Virtual 

Organizations-VO) για τη συνεργασία μεταξύ αμοιβαία εμπιστευόμενων φορέων. 

Έως ότου το Πλέγμα μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα των δυναμικά 

εξελισσόμενων επιχειρηματικών μοντέλων, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα 

-όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από κάθε μέτοχο-, είναι δύσκολο να φανεί πώς τελικά 

το Πλέγμα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη εφαρμογών τρίτων (third-party), η 

οποία είναι αυτήν την περίοδο ένας από τους βασικούς οδηγούς πίσω από την 

επιτυχία των πλατφορμών υπολογισμού μη-πλέγματος. 

Μια βασική πτυχή της αρχιτεκτονικής των Πλεγμάτων είναι ότι όλες οι 

αλληλεπιδράσεις θα βασίζονται σε διμερή SLAs. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι 

επιχειρηματικές συναλλαγές στο πλέγμα λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ενός SLA, η 

παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι συνθέσεις υπηρεσιών 

μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Σε αυτή τη φάση, υποθέτουμε ότι υπάρχουν 
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τουλάχιστον δύο, και ενδεχομένως τρεις πρωτότυποι κανόνες σύνθεσης που πρέπει να 

αναλυθούν. Αυτοί είναι: 

Ο διαμοιρασμός πόρων είναι η περίπτωση όπου ένας καταναλωτής μιας υπηρεσίας 

μοιράζεται υπολογιστικούς πόρους με έναν άλλο καταναλωτή: 

Consumer
A

Consumer
D

Ctxt(A,B)
SLA(A,B)

Service
B

Ctxt(D,B)
SLA(D,B)?

Collaboration

 
Σχήμα 12: Διαμοιρασμός Πόρων (σύνθεση καταναλωτών) 

Ο διαμοιρασμός πόρων είναι αυστηρά μία ομοσπονδία μεταξύ καταναλωτών. Κάνει 

τους δύο καταναλωτές μέρος ενός σχετικού συνόλου αλληλεπιδράσεων όπως αυτό 

γίνεται αντιληπτό από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η διανομή των πόρων είναι 

πολύ σημαντική για τα επιχειρηματικά Πλέγματα. Στο παράδειγμα των ψηφιακών 

πολυμέσων που προαναφέρθηκε ο σχεδιαστή μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη του 

να ελέγξει το περιεχόμενο του video δίνοντας απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία 

όπου παράγεται. Το ενδιάμεσο λογισμικό GRIA [67] υποστηρίζει το διαμοιρασμό 

των πόρων (π.χ. διαχείριση δικαιωμάτων διαχείρισης) ως τμήμα του κεντρικού 

μοντέλου ασφαλείας του, εν αντιθέσει με προηγούμενα λογισμικά Πλέγματος όπως 

το Globus [68] τα οποία αφήνουν τη λειτουργία αυτή στην εφαρμογή ή στο 

λειτουργικό σύστημα του υπολογιστικού πόρου. 

Ο Συνδυασμός Πόρων προκύπτει όταν ένας καταναλωτής δύο υπηρεσιών ζητά από 

τους παρόχους να αλληλεπιδράσουν με κάποιο τρόπο: 
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Consumer
A

Service
C

Ctxt(A,B)
SLA(A,B)

Service
B

Ctxt(A,C)
SLA(A,C)

Ctxt(B,C)
SLA(B,C)?

Composition

 
Σχήμα 13: Συνδυασμός Πόρων 

Αυτή η διαδικασία συνδυάζει αποτελεσματικά τους πόρους από δύο φορείς παροχής 

υπηρεσιών για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κοινού καταναλωτή. 

Είναι εφικτό να αυτοματοποιηθεί ο σχηματισμός του περιεχομένου και του SLA για 

το την αλληλεπίδραση B→C, με βάση τους όρους που καλύπτουν την αλληλεπίδραση 

του A→B και του A→C. Το Globus παρέχει μια τέτοια αυτοματοποίηση, βασισμένη 

στο [69] πρότυπο “μίμησης” GSI. Τα B και C “μιμούνται” το Α όταν αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους εκ μέρους του A. Το GRIA αυτοματοποιεί την αλληλεπίδραση B→C 

διαχειριζόμενο τα δικαιώματα των B και C, δηλ. διατηρώντας κάποιο κοινό πλαίσιο 

στην επικοινωνία των δύο υπηρεσιών έτσι ώστε τόσο το B όσο και το C να 

αναγνωρίζουν την αλληλεπίδρασή τους σε σχέση με το αρχικό πλαίσιό τους με το Α. 

Ενθυλάκωση Πόρων η οποία προκύπτει όταν ένας φορέας παροχής υπηρεσιών 

παρέχει μια υπηρεσία σε έναν πελάτη χρησιμοποιώντας μία άλλη υπηρεσίας, χωρίς ο 

πάροχος της δεύτερης υπηρεσίας και ο καταναλωτής της πρώτης να αλληλεπιδρούν 

άμεσα: 

Consumer
A

Service
B

Ctxt(A,B)
SLA(A,B)

Service
C

Ctxt(B,C)
SLA(B,C)

 
Σχήμα 14: Ενθυλάκωση Πόρων 

Η ενθυλάκωση μπορεί να αρχίσει από οποιαδήποτε πλευρά. Ο ενδιάμεσος (B) μπορεί 

ήδη να παρέχει την υπηρεσία στον καταναλωτή (A) και έπειτα να αποφασίσει να 
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μεταφέρει μέρος της από την εργασία σε μια ενθυλακωμένη υπηρεσία (C). Ή ο 

ενδιάμεσος μπορεί να ορίσει τη σχέση του με την ενθυλακωμένη υπηρεσία (C) πριν 

την προσφορά υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή (A). 

Στην ενθυλάκωση, ακόμα και αν τα κοινά πλαίσια μεταξύ των B και C αποτελούν 

μέρος της άποψης του πλαισίου του B για την παροχή υπηρεσιών στο A, δεν υπάρχει 

απαίτηση από το B να διαμοιράσει αυτή την πληροφορία με το A. Για αυτόν τον 

λόγο, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

του Α και C μέσα σε αυτό ον κανόνα σύνθεση. Για παράδειγμα, η ενθυλάκωση δεν 

πρέπει να εφαρμοστεί με τη χρησιμοποίηση του μηχανισμού “μίμησης” GSI για να 

διαδώσει κάποιο αναγνωριστικό από το Α μέσω του Β στην ενθυλακωμένη υπηρεσία 

C. Επιπλέον, οι όροι του SLA μεταξύ του Β και του Α δεν χρειάζεται να απεικονίζουν 

εκείνους μεταξύ του Β και C, ή αντίστροφα. Πράγματι, το Β μπορεί να παρουσιάσει 

μια ποιοτικότερη υπηρεσία στο Α από αυτή που λαμβάνουν από το C. Εξαρτάται από 

το C να αποφασίσει το επίπεδο ρίσκου και το κόστος. Κατά συνέπεια η ενθυλάκωση 

η ίδια δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί ή να περιοριστεί σε αρχιτεκτονικό επίπεδο. Το 

B θα πρέπει να είναι σε θέση να απεικονίσει τα (επιχειρηματικά) κίνητρα καθώς 

ενεργεί ως ενδιάμεσος και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αλυσίδα ανεφοδιασμού 

στην παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών στο Πλέγμα. 

Η ύπαρξη της ενθυλάκωσης ως μέθοδος σύνθεσης υπολογιστικών πόρων έχει 

επιπτώσεις στη φύση της διαχείρισης SLAs καθώς και στα ίδια τα SLAs. 

Στα ανωτέρω παραδείγματα, γίνεται διάκριση μεταξύ του καταναλωτή και του 

παρόχου υπηρεσιών. Ωστόσο, οι ομοιότητες στο Σχήμα 13 και Σχήμα 14 προτείνουν 

ότι μπορεί να υπάρξει μια συμμετρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκύψει 

ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό πρότυπο για τη σύνθεση των υπηρεσιών και των 

καταναλωτών. Αυτό είναι ελκυστικό, αφού έτσι θα μπορούν να ολοκληρωθούν 
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ευκολότερα τα σχετικά συστήματα με Peer-to-Peer αρχιτεκτονικές έννοιες. Δεν είναι 

ακόμα σαφές εάν αυτό θα είναι δυνατό, δεδομένου ότι οι όροι οποιουδήποτε SLA που 

πιθανόν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη δεν θα είναι συμμετρικοί, ούτε εάν ένας 

ενιαίος μηχανισμός πρέπει να εστιάσει στα χαρακτηριστικά υπηρεσιών ή 

καταναλωτών ως θεμελιώδεις οντότητες. Αυτά τα ζητήματα είναι ακόμα υπό έρευνα 

και θα αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον. 

4.5.1.2.2 Επιπτώσεις στα SLAs 

Τόσο ο διαμοιρασμός όσο και ο συντονισμός των υπολογιστικών πόρων 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία των νέων διμερών σχέσεων με μια υπηρεσία, που 

αρχίζει από έναν υπάρχοντα καταναλωτή. Κάθε διμερής σχέση πρέπει να διέπεται 

από ένα SLA. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες σε αυτές τις σχέσεις πρέπει να 

διαπραγματευτούν νέο SLA προτού να μπορέσουν να εκτελέσουν τις διεργασίες του 

καταναλωτή; Οι αρχικές έρευνες προτείνουν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, αφού 

είναι δυνατό να προκύψουν αυτόματα οι όροι του νέου SLA από τους όρους του 

αρχικού SLA με τον καταναλωτή. Κατά συνέπεια στο Σχήμα 13, οι όροι που 

καλύπτουν την αλληλεπίδραση του B→D πρέπει να διευκρινιστούν (άμεσα ή 

έμμεσα) από το SLA μεταξύ του Α και του B. Στο Σχήμα 14, το Β και το C πρέπει να 

είναι σε θέση να συνάγουν τους όρους για την αλληλεπίδρασή τους από αντίστοιχο 

SLA τους με το Α. Σε καθεμία περίπτωση, μπορεί να είναι απαραίτητο για το Α να 

περαστούν κάποιες πληροφορίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών προτού 

αρχίσουν να αλληλεπιδρούν. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι όροι SLA πρέπει να ορίζουν 

τη διαδικασία που το Α πρέπει να χρησιμοποιήσει για να αρχίσει τη σύνθεση, έτσι 

ώστε το διμερές SLA να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τις 

πολύπλευρες ομοσπονδίες σε όλο τον κύκλο ζωής τους. 
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Η ενθυλάκωση των πόρων δεν έχει επιπλοκές σε μεμονωμένα SLAs, αλλά έχει 

επιπτώσεις στη γενική αρχιτεκτονική SLA. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 12, πρέπει 

πάντα να υπάρξει μια αντιστοίχιση μεταξύ των όρων ενός σχετικού με μια υπηρεσία 

SLA, και των διαχειριστικών πολιτικών και ενεργειών που απαιτούνται για να 

προσφέρουν εκείνη την υπηρεσία. Τότε η ενθυλάκωση ως σχέδιο διαχείρισης πόρων 

γίνεται χρήσιμη στο αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης SLAs και μηχανισμών SLAs. Αντί 

να χρησιμοποιήσει έναν ενιαίο μηχανισμό αντιστοίχισης από το επιχειρηματικό 

επίπεδο στο επίπεδο των πόρων, κάποιος μπορεί να εισαγάγει τις ενδιάμεσες 

διαστρωματωμένες υπηρεσίες και να απλοποιήσει τις αντιστοιχίσεις σε κάθε στάδιο. 

Το Σχήμα 15 παρουσιάζει ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, στην οποία 4 

ευδιάκριτα επίπεδα προσδιορίζονται: 

service provider

service

SLA

Obligations

Guarantees

SLA

service provider

service

Obligations

Guarantees

SLA

service provider

service

Obligations

Guarantees

Application

Fabric

Consumer

Service

Business

SP2

SP3

SP1

 
Σχήμα 15: SLAs και διάφορα επίπεδα υπηρεσιών 

Εδώ η επικοινωνία (και συμφωνία) μεταξύ ενός καταναλωτή υπηρεσιών και ενός 

φορέα παροχής υπηρεσιών γίνεται σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αντί να γίνει η 

αντιστοίχιση απευθείας στο επίπεδο υλικού (ΚΜΕ, δίκτυα, κ.λ.π.), αυτή η υπηρεσία 

παρέχεται ενθυλακώνοντας άλλες υπηρεσίες, κάθε μια από τις οποίες διέπεται από 
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ένα SLA που εκφράζεται στους όρους που γίνονται κατανοητούς από τον αντίστοιχο 

καταναλωτή. Οι διαχειριστικές πολιτικές πρέπει έπειτα να διευκρινίσουν τις 

απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν από SLAs κατώτερων στρωμάτων, τον έλεγχο 

και τις διορθωτικές ενέργειες που ενεργοποιούνται όταν ανιχνεύεται οποιαδήποτε 

παραβίαση των SLAs. Είναι δυνατό διαφορετικά στρώματα να παρασχεθούν από 

διαφορετικές οργανώσεις π.χ. ένας πάροχος οικονομικών υπηρεσιών να παράσχει την 

επιχειρηματική υπηρεσία χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές του, αλλά να 

χρησιμοποιήσει έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών για να παρέχει το υλικό μέσω 

των υπηρεσιών διαχείρισης. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον, η 

ενθυλάκωση είναι πιθανό να είναι εσωτερική σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών. 

Το Σχήμα 15 επίσης επεξηγεί την αρχή της αρχιτεκτονική βασισμένης σε διμερή 

SLA, με βάση την οποία: 

• κάθε SLA θα έχει πάντα έναν καταναλωτή και έναν προμηθευτή 

• κάθε SLA περιέχει όρους οι οποίοι γίνονται κατανοητοί στο επιχειρηματικό 

πλαίσιο του καταναλωτή 

• κάθε υπηρεσία υλοποιείται με τη αντιστοίχιση των SLAs της με τον 

καταναλωτή σε ένα σύνολο πολιτικών διαχείρισης των πόρων, το οποίο 

μπορεί να εκληφθεί ως απαιτήσεις για άλλες υπηρεσίες και SLAs. 

Οι απαραίτητοι πόροι μπορούν έπειτα να παρασχεθούν εσωτερικά ή με τη μεταφορά 

μέρος της εργασίας σε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών. 

4.5.1.3 Ελάχιστη Υποδομή Πλέγματος 

Οι βασικές πτυχές της ελάχιστης υποδομής πλέγματος, είναι οι ακόλουθες: 

• Επικοινωνία - πρωτόκολλα και γλώσσες μέσω των οποίων συστήματα 

Πλέγματος επικοινωνούν. 
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• Συμπεριφορά - διεπαφές υλοποιημένες από όλες τις οντότητες της 

αρχιτεκτονικής. 

• Υπηρεσίες - εκείνες οι υπηρεσίες που είναι πάντα διαθέσιμες στους χρήστες 

και σε άλλες υπηρεσίες. 

• Διαγράμματα – Σχεδιαστικά σχήματα που ορίζουν τις αρχιτεκτονικές 

Πλέγματος. 

Μέσα στο αυξανόμενο σύνολο προδιαγραφών δικτυακών υπηρεσιών, οι ακόλουθες 

υποενότητες περιγράφουν τις προδιαγραφές και τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για να συνθέσουν την ελάχιστη λειτουργία της πλήρους 

αρχιτεκτονικής. Με βάση την τάση για χρήση υποδομών βασισμένων σε δικτυακές 

υπηρεσίες, πολλές από αυτές τις επιλογές υπό-συστημάτων προέρχονται από την 

υπόθεση ότι οι αρχιτεκτονικές Πλέγματος επόμενης γενιάς θα χτιστούν επάνω σε 

υποδομές υλοποιημένες με βάση πρότυπα δικτυακών υπηρεσιών (WS-*). Ωστόσο, 

είναι δυνατό να στηριχτούν και σε άλλες υποδομές δικτυακών υπηρεσιών ή ακόμα 

και τις υποδομές που δε βασίζονται σε πρότυπα δικτυακών υπηρεσιών. Εντούτοις, 

προκειμένου να γίνει εφικτή η δοκιμή και ο πειραματισμός, και για να προκύψει μια 

ακριβής καταγραφή των ειδών λειτουργίας που απαιτούνται, το ακόλουθο σύνολο 

συστημάτων έχουν προσδιοριστεί για τη χρήση σε τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές. 

Είναι μια σχεδιαστική αρχή για τα συστήματα που αποτελούν τα περιβάλλοντα 

Πλέγματος και τις υπηρεσίες να χρησιμοποιείται μόνο το ελάχιστο απαραίτητο 

σύνολο αυτών των λειτουργικοτήτων υποδομής, εξασφαλίζοντας έτσι απλότητα 

συστημάτων, ευκολία της συντήρησης και ευρεία δυνατότητα εφαρμογής, ακόμη και 

στις απλοϊκά περιβάλλοντα Πλέγματος. Αυτή η αρχή υποστηρίζει επίσης την ανάγκη 

για εύκολη προσαρμογή της αρχιτεκτονικής σε εξελισσόμενα πρότυπα και 

μεταβλητές απαιτήσεις. 
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4.5.1.3.1 Πρωτόκολλα και Γλώσσες 

Τα ακόλουθα πρωτόκολλα και γλώσσες παρέχουν επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών 

Πλέγματος και των συστημάτων: 

HTTP(S)/SOAP: Η μεταφορά δεδομένων βασίζεται κυρίως σε μηνύματα SOAP 1.2 

[70] που μεταδίδονται με το πρωτόκολλο μεταφοράς HTTP(S). Για τα μικρό όγκο 

δεδομένων, όπως οι πληροφορίες καναλιών ελέγχου, αυτό θα είναι ικανοποιητικό. 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι για μεγαλύτερο όγκο δεδομένων απαιτείται ένας 

αποδοτικότερος μηχανισμός μεταφορά δεδομένων. 

WSDL: Το WSDL 1.1 [71] περιγράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα 

των υπηρεσιών. Οι μηχανισμοί “cut-and-paste” προβλέπουν τη σύνθεση διεπαφών, 

ελλείψει πιο προηγμένων [72] WSDL 2.0 μηνυμάτων. 

WS-Addressing: Το WS-Addressing [73] παρέχει ένα μηχανισμό για την εύρεση και 

πρόσβαση σε μία υπηρεσία ή υπολογιστικό πόρο. 

WS-Security: Η προδιαγραφή SOAP Message Security 1.0 [74] παρέχει τις 

απαραίτητες επεκτάσεις στα μηνύματα SOAP, δίνοντας του ακεραιότητα και 

εμπιστευτικότητα σε όλες τις αλληλεπιδράσεις. 

Τα πιστοποιητικά SAML και X.509: Όταν οι συνεργάτες ή οι υπηρεσίες πρέπει να 

ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικές με τις ιδιότητες ρόλου ή πρόσβασης στο δίκτυο, 

το πρότυπο SAML 1.1 [75] χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Τα πιστοποιητικά 

X.509 χρησιμοποιούνται ως “token profile” για την επικύρωση μηνυμάτων σύμφωνα 

με το SOAP. 

4.5.1.3.2 Διεπαφές 

Η βασική συμπεριφορά Πλέγματος που εφαρμόζεται από όλες τις οντότητες είναι 

μέσω δύο κύριων διεπαφών, του βασικού σχεδιαγράμματος OGSA WSRF [76] και 
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της διεπαφής προτύπων των SLAs (SLA Templates). Η επιλογή του OGSA WSRF 

Basic Profile είναι προσωρινή. Το σχεδιάγραμμα (profile) περιγράφει πολλές από τις 

λειτουργικότητες που προσδιορίστηκαν ήδη ως χρήσιμες σε ένα διαχειριστικό 

πλαίσιο. Αναγνωρίζεται από το συγγραφέα και τη βιβλιογραφία ότι αυτή είναι μια 

περιοχή όπου πολλές αλλαγές είναι πιθανές στα ερχόμενα έτη, αλλά προκειμένου να 

προχωρήσει η έρευνα και ανάπτυξη, οι διεπαφές έγιναν αποδεκτές. 

Το OGSA WSRF Basic Profile 1.0 παρέχει ένα ευρέως αποδεκτό σύνολο ελάχιστων 

προδιαγραφών που έχουν βρεθεί για να επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα. Οι 

προδιαγραφές εξεταζόμενες στο OGSA Base Profile απευθύνονται κυρίως στη 

διαχείριση του κύκλου ζωής και των μηνυμάτων ειδοποίησης (notification) 

παραγωγών/καταναλωτών, και τη σταδιακή πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες 

βασισμένη σε WSRF. 

Τα πρότυπα SLA και οι διεπαφές παρέχουν το σχεδιάγραμμα και το πλαίσιο 

λειτουργίας για να εκφραστούν συνεργατικές συμφωνίες παροχής επιπέδου 

υπηρεσιών. Αυτές βασίζονται εν μέρει στο πρότυπο WS-Agreement από το Global 

Grid Forum (GGF) [77] –τώρα OGF [78], αλλά προέρχονται κυρίως από την 

εμπειρία. 

4.5.1.3.3 Υπηρεσίες 

Σε αυτό το τμήμα συνοψίζονται εκείνες οι υπηρεσίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες 

στο περιβάλλον όπου κάποιος αναπτύσσει μιας εφαρμογή για συστήματα Πλέγματος. 

Το ισοδύναμο αυτών των υπηρεσιών σήμερα θα ήταν το γεγονός ότι οι 

προγραμματιστές μπορούν να υποθέσουν ότι υπάρχει ένας αξιόπιστος Domain Name 

Service (DNS) ο οποίος εκτελείται σε ένα τοπικό περιβάλλον. Οι αρχιτεκτονικές 

Πλέγματος επόμενης γενιάς παρέχουν ένα πιο πλούσιο περιβάλλον στο οποίο 

εγκαθίστανται και αναπτύσσονται εφαρμογές. 
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Οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες, τις 

εφαρμογές, καθώς και τις άλλες υπηρεσίες: 

Σκυτάλη Ασφάλειας και Υπηρεσίες Δυναμικής Έγκρισης 

Οι σκυτάλες ασφάλειας και οι δυναμικές υπηρεσίες έγκρισης είναι απλές υπηρεσίες 

που είναι εύκολο να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν, αλλά ο συνδυασμός τους 

επιτρέπει στις υπηρεσίες να αποφασίσουν δυναμικά στο εάν μία ορισμένη ενέργεια ή 

αίτημα επιτρέπονται. 

Κατάλογος Υπηρεσιών 

Σε δυναμικά περιβάλλοντα πλέγματος, τα σημεία αναφοράς (endpoint references-

EPR) των υπηρεσιών δεν μπορούν να ανατεθούν απευθείας (hardcoded) στις 

εφαρμογές. H θέση των διαθέσιμων υπηρεσιών πρέπει να βρεθεί σε χρόνο εκτέλεσης 

της εφαρμογής. Οι κατάλογοι υπηρεσιών επιτρέπουν στους πελάτες να ψάξουν για τις 

αναγκαίες υπηρεσίες μεταξύ του συνόλου διαθεσίμων. Διαφορετικοί κατάλογοι 

χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τα διαφορετικά περιβάλλοντα και ανάγκες 

εφαρμογής.  

Υπηρεσία Διαχείρισης SLA 

Η διαχείριση των SLAs υλοποιείται από ένα αυτόνομο διαχειριστικό σύστημα. Μόλις 

ενεργοποιηθεί το σύστημα θα πρέπει να περιλάβει πληροφορίες για την 

επαναδιαπραγμάτευση νέων SLAs, για τον έλεγχο εκτέλεσης των SLAs, για την 

εκτίμηση της εκτέλεσης του SLA κατά την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής του και την 

επιβολή απαιτήσεων μετά την εκτέλεση, όπως ποινές και επιδόματα (bonuses). Αυτά 

πρέπει να υλοποιηθούν αυτόνομα από την πλευρά των φορέων παροχής υπηρεσιών ή 

από την πλευρά εμπιστευμένων τρίτων.  

Υπηρεσίες Δεδομένων 
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Η πρόσβαση και η μεταφορά των δεδομένων σε και από τους πόρους δεδομένων 

γίνονται εφικτές μέσω των υπηρεσιών δεδομένων. Τα δεδομένα σε όλες τις μορφές 

τους, streams, sequences, αρχεία, εικόνες, traces, βάσεις δεδομένων και αρχεία, 

παρέχουν την δεδομένα εισόδου στις αναλύσεις και τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, τους ερευνητές, τους σχεδιαστές και τους 

υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, ο μακροπρόθεσμος στόχος θα είναι 

να υποστηριχθεί ένα πλήθος πρωτοκόλλων μεταφοράς δεδομένων. Επιπλέον, η 

διαχείριση δεδομένων πρέπει να συμβεί μέσα στο Πλέγμα, και όχι στο χώρο όπου 

βρίσκονται τα δεδομένα αρχικά πριν από τη μεταφορά τους προς τους 

υπολογιστικούς κόμβους. 

Υπηρεσίες Ονοματοθεσίας 

Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις από μια υπηρεσία ονοματοθεσίας. Παραδείγματος 

χάριν, θα πρέπει να είναι αυτόνομη, εξελικτική, κατανεμημένη, ασφαλής, αξιόπιστη 

και να είναι εμπιστευτική. Επιπλέον, είναι επιθυμητό το σχήμα ονοματολογίας (και η 

υπηρεσία resolution ονομάτων) να είναι γρήγορο, αποδοτικό, επεκτάσιμο και να 

υποστηρίζει διεθνή πρότυπα. Η Υπηρεσία Ονοματοθεσίας είναι ένας συνδυασμός του 

συστήματος Handle.net [79] και του WS-Naming profile [80]. 

4.5.1.3.4 Διαγράμματα 

Το Διάγραμμα SLA 

Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος των συστημάτων Πλέγματος επόμενης γενιάς είναι να 

προετοιμάσουν το δρόμο για τη διαδεδομένη χρήση των τεχνολογιών Πλέγματος και 

της υιοθέτησής τους από φορείς και άτομα πέρα από επιχειρήσεις και δημόσιους 

φορείς, τα υπάρχοντα σχήματα SLA δεν επαρκούν. Όσον αφορά μια βραχυπρόθεσμη 

σχέση πελάτη-προμηθευτή αυτά τα σχήματα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μιας 

ανεπαρκούς αναλογίας μεταξύ της προσπάθειας που καταβάλλουν για τη 
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διαπραγμάτευση του SLA και του συνολικού διάρκεια αυτής της σχέσης. Σκοπός 

λοιπόν είναι η ανάπτυξη SLAs γενικής χρήσης. 

Διαγράμματα Καθολικής Μοντελοποίησης Υπολογιστικών Πόρων και Πόρων 

Δεδομένων  

Τα διαγράμματα καθολικής μοντελοποίησης υπολογιστικών πόρων και πόρων 

δεδομένων έχουν αποκαλύψει σημαντικές ανεπάρκειες στις τρέχουσες προσεγγίσεις. 

Καταρχήν, δεν είναι ικανοποιητικό μόνο να περιγραφούν οι πόροι και οι 

δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να οριστεί το πλαίσιο στο οποίο οι πόροι 

χρησιμοποιούνται και οι δραστηριότητες εκτελούνται (σχέδια χρήσης και ανάπτυξης 

των πόρων). Αφετέρου, το σχήμα πρέπει να ενσωματώσει τις απαιτήσεις τις σχετικές 

με τη διαχείριση των πόρων και των δραστηριοτήτων, με βάση την περιγραφή και τα 

σχέδια που αφορούν στη δραστηριότητα και διαχείριση των πόρων. 

4.5.2 Δευτερεύουσες Αρχιτεκτονικές Αρχές 

4.5.2.1 Δυναμική Διαχείριση Διάρκεια Ζωής (Lifetime) Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που υλοποιούνται σε αυτές τις αρχιτεκτονικές Πλέγματος είναι σε 

μεγάλο βαθμό κατανεμημένες. Τόσο οι χρήστες υπηρεσιών όσο και οι πάροχοι πρέπει 

να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της διάρκειας ζωής τους προκειμένου να 

εξασφαλίσουν ότι τελικά μία υπηρεσία παρέχει τη λειτουργία για την οποία 

προοριζόταν όταν αυτό απαιτείται, αλλά ταυτόχρονα δεν καταναλώνει αδικαιολόγητα 

πόρους όταν πλέον δεν απαιτείται. Η λειτουργία των συστημάτων Πλέγματος σε τόσο 

μεγάλη κλίμακα συνεπάγεται ότι ο κεντρικός έλεγχος και διαχείριση δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν. Η διάρκεια ζωής των υπηρεσιών είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των παρόχων και των χρηστών και αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται δυναμικά 

καθώς τα δεδομένα αλλάζουν κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής μιας υπηρεσίας. Η 
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καταστροφή των υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφής όταν οι χρήστες πάψουν να τις 

χρησιμοποιούν. Πρέπει επίσης να υποστηρίζεται και η έμμεση καταστροφή αφού 

κατά τη διάρκεια ζωής των υπηρεσιών οι πάροχοι μπορεί να αλλάξουν 

προτεραιότητες ή οι χρήστες να αποσυνδεθούν. 

4.5.2.2 Υποστήριξη Δυναμικού Περιεχόμενου 

Οι αρχιτεκτονικές επόμενης γενιάς είναι πολλών χρήσεων με την ίδια υποδομή να 

εξυπηρετεί διαφορετικές υπηρεσίες από διαφορετικούς χώρους. Το περιεχόμενο, 

δυναμικά εξελισσόμενο κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής της υπηρεσίας, 

προβλέπει αυτήν την ποικιλομορφία. Οι γλώσσες οι οποίες περιγράφουν αυτό το 

περιεχόμενο είναι εξαρτώμενες από το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται. Αυτό ισχύει 

για την περιγραφή υπηρεσιών, το περιεχόμενο και τις τιμές που περιγράφουν την 

Ποιότητα Υπηρεσίας. 

4.5.2.3 Δυναμική Διαχείριση 

Τα δυναμικά Πλέγματα πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν πλήρως. Ιδιαιτέρως τα 

μεγάλα κατανεμημένα Πλέγματα έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στη 

διαχείριση και συγκεκριμένα πρέπει να είναι αυτό-διαχειριζόμενα. Ο σημαντικότερος 

στόχος για τα Πλέγματα επόμενης γενεάς είναι να υποστηρίζουν αυτόνομη διαχείριση 

με βάση σε μια πολιτική που τίθεται από τους ιδιοκτήτες τους. Αυτό οδηγεί σε 

ευέλικτες λύσεις όπου η διαχείριση μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ των υπηρεσιών.  

4.5.2.4 Δυναμική Εύρεση Υπηρεσιών και Πόρων 

Οι αρχιτεκτονικές Πλέγματος παρέχουν υποστήριξη για όλες τις μεθόδους εύρεσης 

χρησιμοποιώντας υπηρεσίες καταλόγου για να συγκεντρώνουν πληροφορίες σε 

γνωστές τοποθεσίες. 

 91



4.5.2.5 Διαδικασίες Ανοικτού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Η επόμενη γενιά Πλεγμάτων, θα είναι κατανεμημένη και θα αποτελούνται από 

υπηρεσίες που αναπτύσσονται και που διατηρούνται από έναν μεγάλο αριθμό 

διαφορετικών οντοτήτων. Ένα τέτοιο περιβάλλον θα αναπτυχτεί μόνο εάν όλα τα 

υποσυστήματα υποστηρίζουν τη διαλειτουργότητα. Οτιδήποτε μη-διαλειτουργικό θα 

κατακερματίσει γρήγορα ένα Πλέγμα σε διακριτά μεγάλα τμήματα. Η χρησιμοποίηση 

ενός κοινού αρχιτεκτονικού οράματος και ανοικτών προτύπων βοηθούν στο να 

αποτραπεί ο κατακερματισμός αυτός. Είναι επίσης απαραίτητο οποιεσδήποτε 

καινοτομίες και νέες ερμηνείες να μπορούν επίσης να “απορροφηθούν” γρήγορα από 

ένα Πλέγμα. Προκειμένου να συμβεί αυτό, κάποιες υλοποιήσεις της αρχιτεκτονικής 

θα πρέπει να είναι επίσης ανοιχτές και διαθέσιμες για έλεγχο και επέκταση. Αυτοί οι 

στόχοι είναι καλύτερο να επιτευχθούν με ένα μοντέλο ανοιχτού κώδικα, μαζί με 

άλλες προσεγγίσεις για την υλοποίηση της υποδομής. 
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5 Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) 
Από τα παραπάνω είναι εμφανής η σχέση μεταξύ συστημάτων Πλέγματος και 

Ποιότητας Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα μετά τη στροφή των τεχνολογιών αυτών προς 

εμπορικές εφαρμογές, η αγορά έθεσε ξεκάθαρα μία σειρά από απαιτήσεις μεταξύ των 

οποίων είναι η εγγυημένη παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας σε συμφωνημένα επίπεδα. 

Το γεγονός αυτό κάνει την Ποιότητα ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που πρέπει να 

αντιμετωπίζεται από την αρχιτεκτονική των σύγχρονων συστημάτων (εμπορικού ή 

ερευνητικού σκοπού). 

Σκοπός της Ενότητας αυτής είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην έννοια της 

Ποιότητας Υπηρεσίας τόσο γενικά σε συστήματα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

(ΤΟ) όσο και ειδικά στις τεχνολογίες Πλέγματος. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζεται μία 

σύνοψη της Ποιότητας Υπηρεσίας ακολουθούμενη από την εισαγωγή της έννοιας 

στις τεχνολογίες Πλέγματος. Στη συνέχεια γίνεται μία ιστορική ανασκόπηση των 

σχετικών με την Ποιότητα Υπηρεσίας εργασιών στο χώρο του Υπολογιστικού 

Πλέγματος. Τέλος, εξηγείται πώς προσεγγίζεται σήμερα η Ποιότητα Υπηρεσίας μέσα 

από το μοντέλο πάροχου/καταναλωτή που υιοθετήθηκε με την έλευση του 

Επιχειρηματικού Πλέγματος. 

5.1 Γενικά 

Ο όρος “Ποιότητα Υπηρεσίας” (Quality of Service-QoS) χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως 

ορολογία στα δίκτυα υπολογιστών για να αποδώσει την ικανότητα ενός δικτύου να 

παρέχει καλύτερες υπηρεσίες για συγκεκριμένη κίνηση (network traffic) 

χρησιμοποιώντας τα διάφορα πρωτόκολλα δικτύου. Η ανάγκη για αξιόπιστα δίκτυα 

και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσέφεραν αυτά δημιούργησε αυτή την 

παράμετρο, που τώρα θεωρείται ένας πολύ βασικός παράγοντας αξιολόγησης. 
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5.2 Η Έννοια της Ποιότητας Υπηρεσίας σε Περιβάλλοντα 

Πλέγματος 

Όπως αναφέρθηκε η ανάπτυξη των Πλεγμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο (business 

Grids) οδήγησε στην υιοθέτηση της έννοιας της Ποιότητας Υπηρεσίας και στον χώρο 

των υπηρεσιών Πλέγματος. Η σημασία της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών 

σε περιβάλλον πλέγματος σύστημα είναι πολύ μεγάλη, αφού αυτό που κάνει μια 

υπηρεσία προσιτή στον πελάτη, εκτός από την ίδια την υπηρεσία, είναι η ποιότητά 

της. Επίσης η ιδιαιτερότητα των πλεγμάτων πρώτον ως προς τη συνεργασία 

ετερογενών συστημάτων και δεύτερον ως προς την αρχιτεκτονική τους (Service 

Oriented Architecture – βλ. Ενότητα 3.1) έκανε πιο εμφανή την ανάγκη 

προσδιορισμού της ποιότητας των υπηρεσιών. Η συμμετοχή πολλών διαφορετικών 

συστημάτων στο ίδιο περιβάλλον πλέγματος απαιτεί μια κοινή παράμετρο 

αξιολόγησής τους αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Επιπρόσθετα, η 

αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται σε τέτοια περιβάλλοντα είναι βασισμένη στις 

υπηρεσίες και λόγω αυτού, η εισαγωγή του παράγοντα της προσφερόμενης ποιότητας 

υπηρεσίας είναι εφικτή σε όλα τα επίπεδα της δομής του πλέγματος. 

Τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσίας μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: αυτά που βασίζονται στα ποσοτικά και αυτά που βασίζονται στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας υποδομής πλέγματος. Τα πρώτα αναφέρονται σε 

ιδιότητες όπως η απόδοση του επεξεργαστή, η καθυστέρηση του δικτύου, ο 

διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος κλπ., ενώ τα δεύτερα έχουν σχέση με την 

αξιοπιστία των υπηρεσιών και την ικανοποίηση του χρήστη.  

Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που εξαιτίας της ιδιομορφίας του περιβάλλοντος 

πλέγματος (δυναμική εισαγωγή ετερογενών υπολογιστικών και μη συστημάτων) δεν 

είναι εύκολο να προσδιοριστούν, καθώς βασικές πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν 
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από προγράμματα παρακολούθησης (monitoring) και άλλα συστήματα μοντέλα 

προτυποποίησης των πόρων. Βάσει των απαιτήσεων ενός χρήστη σε περιβάλλον 

πλέγματος και των πληροφοριών που μπορούν να εξαχθούν από το περιβάλλον 

πλέγματος, παρουσιάζονται οι παρακάτω κατηγορίες πληροφορίας αναφορικά με την 

ποιότητα υπηρεσίας: 

• Διαθεσιμότητα: η πληροφορία αυτή μπορεί να δοθεί με μορφή ένδειξης, για το 

αν είναι διαθέσιμο το στιγμιότυπο της υπηρεσίας (service up-and-running), 

και άλλα απαραίτητα αρχεία και βιβλιοθήκες.  

• Απόδοση: ο προσδιορισμός αυτής της παραμέτρου είναι αρκετά δύσκολος 

εξαιτίας της αδυναμίας μοντελοποίησης ενός γενικού τρόπου εξαγωγής της 

πληροφορίας. Παρόλα αυτά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπολογίζοντας το 

χρόνο απόκρισης, τη ταχύτητα του επεξεργαστή και κάποιες άλλες τιμές 

ενδεικτικές για την αποδοτικότητα και ικανότητα του συστήματος, έχουμε μια 

αφηρημένη εικόνα για την παράμετρο αυτή. 

• Αξιοπιστία: η παράμετρος αυτή πηγάζει από την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων της διαθεσιμότητας. Η διαθεσιμότητα μιας υπηρεσίας για 

μεγάλο διάστημα χρόνου, της αποδίδει αξιοπιστία. 

• Κόστος: η παράμετρος αυτή έχει να κάνει αποκλειστικά με την τιμολόγηση 

των υπηρεσιών σε σχέση με το χρόνο κλπ. 

• Στατιστικά στοιχεία για την ποιότητα του αποτελέσματος (Quality of the 

Result): τα στοιχεία αυτά επιτυγχάνονται από την αξιολόγηση των υπηρεσιών 

από τους πελάτες, αποδίδοντας ένα βαθμό ικανοποίησης του χρήστη.  

• Στατιστικά στοιχεία για την παραβίαση των συμβολαίων SLA: μια ένδειξη για 

την κατάσταση μιας υπηρεσίας σε σχέση με το συμφωνηθέν SLA θα 

αποτελούσε χρήσιμη πληροφορία 
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Οι δύο πρώτες κατηγορίες ανήκουν στα ποσοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον 

αρχικό διαχωρισμό, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν την ποιότητα της παρεχομένης 

υπηρεσίας και ανήκουν στα ποιοτικά. Παρόλο που οι ιδιότητες οι σχετικές με την 

ποιότητα της υπηρεσίας (ποιοτικά χαρακτηριστικά) είναι πολύ σημαντικές στην 

αξιολόγηση της προσφερόμενης ποιότητας, είναι δύσκολο να υπολογιστούν 

αντικειμενικά, αφού βασίζονται κατά πολύ στην ανάδραση πληροφορίας από τον 

χρήστη. Λόγω αυτού οι μηχανισμοί απεικόνισης ροών εργασίας επικεντρώνονται σε 

ποσοτικά χαρακτηριστικά όπως η διαθεσιμότητα (availability), το κόστος (cost) και ο 

χρόνος εκτέλεσης / μιας εργασίας (execution time). 

5.3 Η Ιστορία της Ποιότητας της Υπηρεσίας στα Πλέγματα 

Οι παλαιότερες προσπάθειες για την εισαγωγή της έννοιας της ποιότητας υπηρεσίας 

στη διαχείριση των πόρων είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντικά αποτελέσματα. 

Υπάρχουν διάφορες παράμετροι για τους μηχανισμούς διαχείρισης των παραμέτρων 

της ποιότητας υπηρεσίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία επιλογής στα 

πλαίσια μιας ροής εργασίας. Γενικά, ο τρόπος που γίνεται αντιληπτή η λειτουργία 

QoS στις τρέχουσες αρχιτεκτονικές πλεγμάτων είναι μέρος της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης SLA όπως περιγράφεται στις αναφορές [81], [82] και [83]. Οι 

περιορισμοί και οι προτιμήσεις του τελικού χρήστη αναλύονται συντακτικά σε 

αρκετούς παρόχους υπηρεσιών μέσω της λειτουργικότητας που παρέχεται από μεσίτη 

(συνήθως την υπηρεσία διαχείρισης SLA) για την ανεύρεση των κατάλληλων 

παρόχων υπηρεσιών. 

Ο Sahai [84] πρότεινε την υποστήριξη της QoS πληροφορίας σε SLA οντότητες στα 

ευρείας χρήσης (εμπορικά) πλέγματα. Αν και πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, δεν 

αναπτύχθηκε σημαντικά και είναι ακόμα σε ερευνητικό στάδιο. Ένα γενικό μοντέλο 

με την ονομασία SNAP (Service Negotiation and Acquisition Protocol) προτάθηκε 
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από τον Czajkowski [85]. Το μοντέλο αυτό διακρίνει τρία είδη συμβολαίων SLA (βλ. 

Ενότητα 4.4) για την ανάθεση των εργασιών στο πλέγμα, Task SLA (TSLA), 

Resource SLA (RSLA), Bind SLA (BSLA). Το πρώτο από αυτά εμπεριέχει τις 

απαιτήσεις για την ποιότητα της υπηρεσίας που ζητήθηκε. Ο Keahey πρότεινε την 

αρχιτεκτονική VAS (Virtual Application Service) για την διαχείριση της ποιότητας 

στα πλέγματα. Η αρχιτεκτονική αυτή εισήγαγε καινούριους τρόπους 

διαπραγμάτευσης του επιπέδου της ποιότητα των υπηρεσιών και των απαιτήσεων. 

Βάσει των παραπάνω, η διαχείριση των πόρων του πλέγματος είναι σημαντική 

προκειμένου να επιτευχθεί βελτιστοποίηση της κατανομής τους [80], και κρίνεται 

καθοριστική ως προς τη δυνατότητα του πλέγματος να ανταποκριθεί στο απαιτούμενο 

επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες [81], [82]. 

Από μία άλλη οπτική είναι σημαντικό να τονιστεί πως αν και το QoS και οι εγγυήσεις 

του έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον τομέα των δικτύων, δεν έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες να ενσωματωθεί το QoS στα διατμηματικά (component-based) 

συστήματα λογισμικού. Τo Quality Objects (QuO) [86] είναι ένα πλαίσιο για παροχή 

QoS στις εφαρμογές λογισμικού που αποτελούνται από αντικείμενα (ειδικά για 

αντικείμενα βασισμένα σε CORBA) που κατανέμονται σε δίκτυα ευρείας περιοχής. 

Το QuO γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της QoS σε επίπεδο sockets και το 

κατανεμημένο QoS σε επίπεδο αντικειμένων. Η έμφαση του QuO είναι στις 

προδιαγραφές, στην ανάθεση και παρακολούθηση μετρικών, τον έλεγχο, και τις 

προσαρμογές στις αλλαγές του QoS. Το RAPIDware [87] είναι μία προσέγγιση για τη 

τμηματική ανάπτυξη προσαρμόσιμων και αξιόπιστων ενδιάμεσων λογισμικών. 

Χρησιμοποιεί αυστηρές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού για να υποστηρίξει τις 

αλληλεπιδρούσες εφαρμογές που εκτελούνται στα ετερογενή δικτυωμένα 
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περιβάλλοντα. Εστιάζει στις προδιαγραφές, το σχεδιασμό, και τη χρήση ενδιάμεσου 

λογισμικού βασισμένου σε τμηματική ανάπτυξη. 

5.4 Καινοτόμα Προσέγγιση Λειτουργίας του Επιχειρηματικού 

Μοντέλου του Πλέγματος 

Η χρήση ενός περιβάλλοντος πλέγματος δεν περιορίζεται στην εκμετάλλευση των 

παρεχόμενων συστημάτων εντός μιας επιχείρησης με σκοπό την μείωση κόστους, την 

αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κύκλου παραγωγής, αλλά και στην 

εμπορική εκμετάλλευση αυτών των τεχνολογιών και των υπηρεσιών πλέγματος. Η 

απαίτηση της αγοράς για εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών και η συγκεκριμένη 

υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική του πλέγματος (βλ. ενότητα 4.2) επιτρέπει το 

προαναφερθέν. 

Για την περιγραφή της λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος κρίνεται απαραίτητη η 

αναφορά των ρόλων και των οντότητων που συμμετέχουν σε αυτό. Βάσει αυτού, 

αναφέρεται αρχικά ο πάροχος της υπηρεσίας (Service Provider). Πρόκειται για γενικό 

όρο και μπορεί να διασπαστεί και σε άλλες υπό-οντότητες, αφού οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες που σχετίζονται είναι υπηρεσίες δικτύου, πόρων (αποθηκευτικών, 

υπολογιστικών κλπ.), εφαρμογών (application services) κ.α. Κάποιες από τις 

παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τον ίδιο οργανισμό ή να είναι 

διαμοιρασμένες σε περισσότερους. Σε κάθε περίπτωση, για την ομαλή και αποδοτική 

συνεργασία μεταξύ των πάροχων και των χρηστών μιας υπηρεσίας υπάρχουν τα 

συμβόλαια παροχής υπηρεσιών (SLAs) που διασφαλίζουν τους όρους συνεργασίας. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, τα SLAs θα πρέπει να 

διασφαλίσουν και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την εισαγωγή στο σύστημα και ενός άλλου ρόλου, του Πάροχου 
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Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS Provider), που αναφέρεται σε μια οντότητα η οποία θα 

επικοινωνεί με άλλους πάροχους υπηρεσιών, θα συλλέγει πληροφορίες και θα 

προσδιορίζει την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών από και μεταξύ κάθε 

πλευράς. Ο ρόλος αυτός είναι πολύ σημαντικός αφού διασφαλίζει την ποιότητα της 

υπηρεσίας πλέγματος που παρέχεται. Φυσικά η τελευταία οντότητα του συστήματος 

είναι ο πελάτης / χρήστης των παρεχόμενων υπηρεσιών του πλέγματος, από τις 

απαιτήσεις του οποίου γίνονται όλες οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών. 

5.4.1 Πάροχος Ποιότητας Υπηρεσίας 

Σε συνέχεια των παραπάνω, στην παρούσα παράγραφο αναλύονται και 

περιγράφονται οι προδιαγραφές λειτουργίας του Πάροχου Ποιότητας Υπηρεσίας 

(QoS Provider). Προκειμένου να μπορεί να αποτελέσει αρχιτεκτονικά μέρος των 

Πλέγματος επόμενης γενιάς, η συγκεκριμένη οντότητα (ως πάροχος QoS 

πληροφορίας) θα πρέπει: 

• Να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες των πόρων μιας υποδομής πλέγματος που 

άλλοι χρήστες μπορεί να μην έχουν 

• Να έχει υλοποίηση γενικής χρήσης έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε 

διαφόρων τύπων πόρους 

• Να είναι συμβατή με τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα περιβάλλοντα 

πλέγματος 

• Η υλοποίησή της να είναι δημοσίως διαθέσιμη ώστε οποιοσδήποτε επιθυμεί 

on-demand πληροφορία να μπορεί να την αποκτήσει 

• Να γίνεται καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών όχι μόνο για 

τεκμηρίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών αλλά και για 

βελτίωση της λειτουργίας όλου του πλέγματος. 
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Η ποιότητα υπηρεσιών σε περιβάλλον πλέγματος σχετίζεται άμεσα με τους όρους που 

την προσδιορίζουν και την καθορίζουν. Η παραμετροποίηση αυτών των όρων και η 

εξαγωγή της αντίστοιχης πληροφορίας βασίζεται στις παραμέτρους που αναφέρθηκαν 

στην Ενότητα 5.3. Στη συνέχεια αναλύουμε τους όρους που χρησιμοποιούνται από το 

μηχανισμό απεικόνισης ροών εργασίας για την επιλογή υπηρεσιών πλέγματος που 

προσφέρουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας με βάση τις απαιτήσεις του 

χρήστη όπως αυτές εκφράζονται με συγκεκριμένους όρους. Είναι προφανές ότι 

υπάρχουν πολυάριθμες παράμετροι που είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στις υποδομές 

πλεγμάτων. Η μελέτη εστιάστηκε αρχικά στη Διαθεσιμότητα, στην Αποδοτικότητα, 

στην Αξιοπιστία και στο Κόστος, καθώς έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικές 

ενδεικτικές παράμετροι για τη συνολική διαδικασία απεικόνισης ροών εργασίας και 

το σύνολο των παραμέτρων μπορεί να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί ώστε να 

συμπεριλάβει άλλες παραμέτρους. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μία λίστα παραμέτρων όπως περιγράφονται στο [88]: 

1. Απόδοση (Throughput): δείχνει την αποδοτικότητα ή την ταχύτητα ενός 

συστατικού τμήματος (π.χ. τμήμα αλληλεπίδρασης με το χρήστη). 

2. Χωρητικότητα (Capacity): δείχνει το μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων αιτημάτων 

που ένα συστατικό τμήμα μπορεί να εξυπηρετήσει (π.χ. συστατικά 

εξυπηρετητή). 

3. Συνολική καθυστέρηση (End-to-end delay): δείχνει τη χρονική διαφορά 

μεταξύ της κλήσης μιας μεθόδου ενός συστατικού τμήματος και της 

ολοκλήρωσής του (π.χ. τμήμα αριθμητικού υπολογισμού). 

4. Περιορισμοί παραλληλισμού (Parallelism constraints): δείχνει εάν ένα 

συστατικό μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονες ή ασύγχρονες κλήσεις (π.χ. 

συστατικά εξυπηρετητή). 

 100



5. Διαθεσιμότητα (Availability): δείχνει τη διάρκεια κατά την οποία ένα 

συστατικό είναι διαθέσιμο για να προσφέρει μια υπηρεσία (π.χ. τμήμα 

ταξινομητών). 

6. Περιορισμοί διάταξης (Ordering constraints): δείχνει τη διάταξη των 

αποτελεσμάτων που επιστρέφονται και τη σημασία του (π.χ. τμήμα 

συναλλαγής). 

7. Ρυθμός σφαλμάτων (Error rate): δείχνει την πιθανότητα επιστροφής 

ανακριβούς αποτελέσματος ή γενικότερα οποιουδήποτε αποτελέσματος (π.χ. 

τμήμα αριθμητικού υπολογισμού). 

8. Ασφάλεια (Security): δείχνει τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την 

ασφάλεια ενός συστατικού (π.χ. τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου). 

9. Μετάδοση (Transmission): δείχνει την ποιότητα της μετάδοσης δεδομένων 

που παρέχεται από ένα συστατικό (π.χ. ένα τμήμα δρομολόγησης). 

10. Προσαρμοστικότητα (Adaptivity): δείχνει πώς ένα συστατικό μπορεί να 

προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον (π.χ. τμήμα πάροχου 

υπηρεσιών πληροφοριών). 

11. Εξελιξιμότητα (Evolvability): δείχνει πόσο εύκολα ένα συστατικό μπορεί να 

εξελιχθεί σε ένα χρονικό διάστημα (π.χ. τμήμα κείμενο-συντακτών). 

12. Αξιοπιστία (Reliability): δείχνει την αξιοπιστία της υπηρεσίας που 

προσφέρεται από ένα συστατικό (π.χ. τμήμα ελεγκτή πραγματικού χρόνου). 

13. Ευστάθεια (Stability): δείχνει εάν ένα συστατικό μπορεί να παρέχει μια 

προβλέψιμη ποιότητα (π.χ. τμήμα ελεγκτών δικτύων). 

14. Αποτέλεσμα (Result): δείχνει την ποιότητα των επιστρεφόμενων 

αποτελεσμάτων (π.χ. τμήμα αριθμητικού υπολογισμού)). 
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15. Δυνατότητα επίτευξης στόχου (Achievability): δείχνει εάν ένα συστατικό 

μπορεί να παρέχει υψηλότερο βαθμό ποιότητας υπηρεσίας από το υποσχόμενο 

(π.χ. τμήμα μετάδοσης πολυμέσων). 

16. Προτεραιότητα (Priority): δείχνει εάν ένα συστατικό είναι σε θέση να παρέχει 

υπηρεσία με προτεραιότητες (π.χ. τμήμα χρονοπρογραμματισμού). 

17. Συμβατότητα (Compatibility): δείχνει εάν ένα συστατικό είναι εξαρτώμενο 

από το περιβάλλον (π.χ. την πλατφόρμα) ή όχι (π.χ. τμήμα applet). 

18. Παρουσίαση (Presentation): δείχνει τις πτυχές παρουσίασης του 

αποτελέσματος που επιστρέφεται από ένα συστατικό (π.χ. τμήμα βάσεων 

δεδομένων). 

5.4.2 Διαθεσιμότητα 

Ο όρος διαθεσιμότητα (Availability) περιλαμβάνει παραμέτρους όπως τη 

διαθεσιμότητα των εφαρμογών, των πόρων, του δικτύου κ.α. Το σημαντικότερο 

στοιχείο στην ποιότητα μιας υπηρεσίας πλέγματος, αλλά και γενικά μιας οποιαδήποτε 

υπηρεσίας, είναι το κατά πόσο αυτή και οι τυχόν εξαρτήσεις αυτής είναι διαθέσιμες. 

Ποιο αναλυτικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη παράμετρο είναι τα 

ακόλουθα: 

• Διαθέσιμος ελεύθερος χώρος 

• Εύρος δικτύου 

• Απαραίτητες βιβλιοθήκες-αρχεία 

• Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υπηρεσιών 

• Κατάσταση υπηρεσιών εφαρμογών 

Τα παραπάνω είναι οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εκτέλεση μιας εφαρμογής 

σε περιβάλλον πλέγματος. Επιπρόσθετα, θέτοντας σαν στόχο τη χρήση πληροφορίας 
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για τον καθορισμό της διαθεσιμότητας, δε γίνεται αναζήτηση συγκεκριμένων 

παραμέτρων για κάθε είδος συστήματος ή πόρου.  

5.4.3 Αποδοτικότητα 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό για την 

ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται είναι η απόδοση των συστημάτων 

(Performance) που συμμετέχουν στο πλέγμα. Ο καθορισμός τέτοιων παραμέτρων που 

θα προσδιορίζουν την απόδοση, είναι αρκετά δύσκολος και διαφέρει από σύστημα σε 

σύστημα. Επίσης η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αλλάξει η κατάσταση ενός 

συστήματος από αποδεκτής απόδοσης σε μη αποδεκτής δυσκολεύει ακόμη 

περισσότερο την μοντελοποίηση τέτοιων μηχανισμών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων που συμμετέχουν θα είναι υπολογιστικές 

μονάδες, κάποιες μελέτες έχουν καταλήξει σε παραμέτρους όπως :  

• Συχνότητα ρολογιού επεξεργαστή 

• Υπολογισμός ΜFLOPs (Millions Floating Operations per second) 

• Μέσο Εύρος ζώνης μνήμης  

• Μέσο εύρος ζώνης σκληρού δίσκου 

• Διαθέσιμη μνήμη 

• Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Καθώς μια σειρά παραμέτρων μπορούν να προστεθούν στις παραπάνω, η μελέτη θα 

πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτήν (ή αυτές) που αποτελούν βασικά κριτήρια. Βάσει 

αυτού ως χαρακτηριστικό της αποδοτικότητας ενός κόμβου θεωρούμε το χρόνο που 

απαιτείται για την εκτέλεση μιας εργασίας καθώς αυτός είναι αντιπροσωπευτικός και 

περιλαμβάνει άλλα χαρακτηριστικά όπως η διαθέσιμη μνήμη και η συχνότητα 

ρολογιού του επεξεργαστή. 
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5.4.4 Αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία (Reliability) κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας έχει άμεση σχέση με την 

διαθεσιμότητά της σε σύγκριση με την χρονική διάρκεια αυτής. Εκτός από αυτό 

όμως, η αξιοπιστία εξαρτάται και από παραμέτρους όπως η συχνότητα εμφάνισης 

σφαλμάτων ή την πιθανότητα εμφάνισής τους.  

Συνολικά όμως η αξιοπιστία της υπηρεσίας διαπιστώνεται από μακροχρόνια 

παρακολούθηση των παραμέτρων της διαθεσιμότητας, απόδοσης και συνολικής 

επεξεργασίας τους. 
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6 Μέθοδοι Εξασφάλισης Παροχής Ποιότητας Υπηρεσίας 
Σε όλα τα Επιχειρηματικά Συστήματα η Ποιότητα Υπηρεσίας παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο όπως καταδείξαμε στις παραπάνω Ενότητες. Βασική απαίτηση των σύγχρονων 

περιβαλλόντων και της αγοράς είναι δυνατές εγγυήσεις για τη διασφάλιση του 

επιπέδου ποιότητας οι οποίες θα παρασχεθούν από τον πάροχο και θα γίνουν 

αποδεκτές από τον καταναλωτή. 

Στην παρούσα Ενότητα εξετάζουμε το πρόβλημα τις παροχής εγγυήσεων για την 

ποιότητα υπηρεσίας από δύο οπτικές. Η βασική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι στα 

παλιότερα συστήματα, ήταν ότι η υποδομή Πλέγματος είχε την υποχρέωση να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της ποιότητας. Στα σύγχρονα 

περιβάλλοντα, είναι και υποχρέωση του πελάτη να κάνει τις απαραίτητες επιλογές και 

να διαμορφώσει τις απαιτήσεις του με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξουν οι λιγότερες 

δυνατές παραβιάσεις στη συμφωνία για την ποιότητα. Το τελευταίο βασίζεται στη 

λογική ότι σε μία αγορά ΤΠ, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πάροχων, ώστε σημασία 

να έχει η επιλογή παρά η διαμόρφωση (εξάλλου η διαμόρφωση δεν είναι δυνατή 

αφού ένας καταναλωτής με μεγάλη πιθανότητα δεν έχει πρόσβαση στην υποδομή 

ενός πάροχου, ώστε να τη διαμορφώσει με βάση τις ανάγκες του). 

Επομένως, ο πρώτος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αφορά στα παλιότερα 

περιβάλλοντα Πλέγματος, αυτά που συνήθως αποκαλούνται Ακαδημαϊκά Πλέγματα. 

Τα συστήματα αυτά δε χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία στις εφαρμογές που 

υποστηρίζουν και επομένως οι μηχανισμοί διαχείρισης των συμφωνιών μεταξύ 

πελάτη και πάροχου δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένοι. Οι καταναλωτές συνήθως 

αντιστοιχούν σε χρήστες συστημάτων τα οποία δεν ανήκουν σε κάποια ξεχωριστή 

οντότητα από απόψεως επιχειρηματικού μοντέλου (πολύ συχνά ανήκουν και στους 

ίδιους). Σε αυτή την περίπτωση το ζήτημα της παροχής εγγυήσεων αντιμετωπίστηκε 
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από λειτουργικής απόψεως. Πώς δηλαδή το Πλέγμα θα χρησιμοποιήσει τους 

υπάρχοντες μηχανισμούς και λειτουργίες προκειμένου να εγγυηθεί έως ένα ποσοστό 

ότι κάποια εργασία θα εκτελεστεί. Ωστόσο θα ισχυριζόταν κανείς ότι η απλή 

εκτέλεση μίας εργασίας είναι ένα μόνο στοιχείο σχετικό με την ποιότητα υπηρεσίας 

αφού μία απειρία άλλων παραμέτρων (π.χ. χρόνος εκτέλεσης, κλπ) παραβλέπεται. 

Είναι λοιπόν σημαντικό να τονίσουμε ότι στα Πλέγματα αυτά (τα Ακαδημαϊκά) οι 

απαιτήσεις για εγγυήσεις είναι σαφώς πιο περιορισμένες και οι ανάγκες του χρήστη 

είναι κυρίως για εγγυημένη εκτέλεση. 

Η δεύτερη προσέγγιση εξετάζει το ζήτημα της παροχής εγγυήσεων από την οπτική 

των επιχειρηματικών μοντέλων που υποστηρίζονται στα σύγχρονα περιβάλλοντα 

Πλέγματος. Με βάση αυτή τη λογική, τα μοντέλα διαχείρισης των διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των βασικών παικτών (καταναλωτή και πάροχου) έχουν κεντρικό ρόλο. Το 

πρόβλημα επιχειρείται να λυθεί με βάση το γεγονός ότι οι συμφωνίες διασφάλισης 

επιπέδου υπηρεσιών (SLA) αποτελούν στοιχεία έκφρασης τόσο της 

επιθυμίας/ανάγκης του πελάτη για δεδομένα επίπεδα παροχής ποιότητας υπηρεσιών 

όσο και της ικανότητας του πάροχου να τα καλύψει. Κατά συνέπεια, η σωστή 

διαμόρφωση ή επιλογή ενός SLA είναι κλειδί για εγγυημένη παροχή ποιότητας 

υπηρεσίας, ακόμα και σε διακριτά επίπεδα, ανεξάρτητα από τους συγκεκριμένους 

όρους που μπορεί να συμπεριλαμβάνει η συμφωνία. 

Συνοψίζοντας, στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται δύο μοντέλα για την επίλυση του 

προβλήματος της παροχής εγγυήσεων για QoS. Πρώτα εξηγείται πώς ένα σύστημα 

Πλέγματος μπορεί να εφαρμόσει μία στρατηγική παραγωγής αντιγράφων εργασιών 

προκειμένου να επιτύχει μία πιθανότητα επιτυχίας αποδεκτή από τον ιδιοκτήτη της 

εργασίας. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην πλήρη αξιοποίηση της υπολογιστικής 

ικανότητας των πόρων του Πλέγματος και στο γεγονός ότι ορισμένα χαρακτηριστικά 
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μίας εργασίας που είναι συνδεδεμένα με το QoS (όπως κατά κύριο λόγο η πιθανότητα 

αποτυχίας) είναι γνωστά. Το δεύτερο κομμάτι της Ενότητας αυτής, αφιερώνεται 

στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλυφθεί η ανάγκη δυνατών εγγυήσεων 

στα σύγχρονα Επιχειρηματικά Πλέγματα. Από αυτή την οπτική γωνία, μελετάται σε 

βάθος η διαδικασία διαπραγμάτευσης και εισάγονται έννοιες όπως παράμετροι και 

δείκτες QoS. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας μηχανισμός ως αρχιτεκτονικό 

κομμάτι του Πλέγματος, βασισμένος στις αρχές των Πλεγμάτων Επόμενης γενιάς και 

της OGSA. Ο μηχανισμός αυτός εκμεταλλεύεται τα πρωτόκολλα και μηχανισμούς 

διαπραγμάτευσης της ποιότητας υπηρεσίας και ενεργεί συμβουλευτικά προς τον 

ιδιοκτήτη του προκειμένου να επιλέξει ή διαμορφώσει το καλύτερο δυνατό SLA. Μία 

υλοποίηση του μηχανισμού αυτού δοκιμάστηκε στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος NextGRID και τα αποτελέσματα αξιολογούνται αναλυτικά προς το 

τέλος της Ενότητας. 

6.1 Ανοχή σε σφάλματα 

Πολλές πολύπλοκες και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές είναι σήμερα 

προσανατολισμένες στην εκμετάλλευση των οφελών των Πλεγμάτων. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το πλέγμα μπορεί να αποτελέσει μια κατάλληλη λύση για 

πολλές εφαρμογές ευρείας κλίμακας οι οποίες είναι απαιτητικές σε υπολογιστικούς 

πόρους τόσο στο χώρο της εφαρμοσμένης μηχανικής όσο και στον επιστημονικό και 

οικονομικό τομέα. Εντούτοις, μερικές ιδιότητες λείπουν από το τρέχον υπολογιστικό 

Πλέγμα, εμποδίζοντάς το να αποτελέσει την κύρια πλατφόρμα εκτέλεσης 

κατανεμημένων εφαρμογών. Μία από αυτές τις ιδιότητες είναι η ανοχή σε σφάλματα. 

Με τον όρο ανοχή σε σφάλματα, υπονοούμε τη δυνατότητα του συστήματος 

πλέγματος να λειτουργήσει σωστά παρουσία σφαλμάτων. 
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Η ανοχή σφαλμάτων, είναι σημαντική στον υπολογισμό Πλέγματος, δεδομένου ότι οι 

αναδυόμενες εφαρμογές Πλέγματος έχουν σημαντικά αυξημένες απαιτήσεις σε 

απόλυτες τιμές και πολυπλοκότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές. Η εμπειρία έχει 

δείξει ότι τα συστήματα όπου κυριαρχούν οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

τμημάτων τους τείνουν να εμφανίζουν συχνά σφάλματα και αποτυχίες. Κατά 

συνέπεια, και το υπολογιστικό Πλέγμα δεν αναμένεται να είναι απόλυτα ανεκτικό σε 

σφάλματα, παρά το γεγονός ότι μεμονωμένες τεχνικές όπως η αποφυγή σφαλμάτων 

και η αφαίρεση σφαλμάτων [89] μπορούν να εφαρμοστούν στους πόρους του. Η 

ανοχή σε σφάλματα εισάγεται στα συστήματα Πλέγματος προκειμένου να τους 

προσδώσουν επιπλέον αξιοπιστία, η οποία είναι υποχρεωτική στα πλαίσια των 

διαφορετικών, ετερογενών και επιχειρηματικών περιβαλλόντων. Η αξιοπιστία στο 

Πλέγμα αποτελεί την πιθανότητα όλες οι εφαρμογές να εκτελεστούν πλήρως χωρίς 

λάθη στο υπολογιστικό περιβάλλον Πλέγματος. Καθώς οι εφαρμογές τροποποιούνται 

για να εκμεταλλευθούν τους διαθέσιμους πόρους ενός Πλέγματος, η πιθανότητα 

αποτυχίας δεν είναι πλέον αμελητέα και πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για να καταστήσουν το υπολογιστικό Πλέγμα 

ανεκτικό σε σφάλματα. Μερικές περιγράφονται στα [89], [90], [91]. Ωστόσο, οι 

βασικές είναι η επαναφορά σε σημεία ελέγχου (checkpoint recovery) και η παραγωγή 

αντιγράφων εργασιών (task replication). Η πρώτη είναι μια κοινή μέθοδος για την 

εξασφάλιση της εκτέλεσης μιας εργασίας με τη θεώρηση ενός σημείου ελέγχου, δηλ., 

αποθηκεύοντας την κατάσταση περιοδικά σε συγκεκριμένο σημείο αποθήκευσης. Η 

επαναφορά σε σημεία ελέγχου είναι μία πολιτική εγγύησης απέναντι σε αστοχίες 

(failure). Στην περίπτωση αστοχίας, η εφαρμογή μπορεί να ξεκινήσει από κάποιο 

σημείο στο οποίο είχε αποθηκευτεί η κατάσταση εκτέλεσής της- αναγκάζοντας την 

επαναεκτέλεση του τμήματος που χάθηκε. Η αντιγραφή εργασιών είναι μία άλλη 
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κοινή μέθοδος η οποία στοχεύει στην παροχή ανοχής σε σφάλματα σε κατανεμημένα 

περιβάλλοντα, προγραμματίζοντας την αντιγραφή επιπλέον αντιγράφων των 

εργασιών, έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα τουλάχιστον ένα αντίγραφο της 

εργασίας να εκτελεστεί. Μία σύντομη αναφορά στις λύσεις για ανοχή σε σφάλματα 

σε περιβάλλοντα Πλέγματος μπορεί να βρεθεί στο [90].  

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε ένα μοντέλο ανοχής σε σφάλματα σε περιβάλλοντα 

Πλέγματος βασισμένο στις αρχές της τεχνικής παραγωγής αντιγράφων εργασιών. Η 

βασική ιδέα είναι να παραχθούν και να προγραμματιστεί η εκτέλεσή τους στην 

υποδομή Πλέγματος πολλαπλών εκδόσεων (αντίγραφα) μιας δεδομένης εργασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη επίσης το γεγονός ότι η πιθανότητα αποτυχίας για καθεμία τους 

είναι γνωστή. Ο αριθμός των αντιγράφων για κάθε εργασία υπολογίζεται σε 

πραγματικό χρόνο με βάση την πολιτική που υιοθετείται στο περιβάλλον Πλέγματος 

για την παροχή ενός συγκεκριμένου επιπέδου ανοχής σφαλμάτων –και συνεπώς 

Ποιότητας Υπηρεσίας. Το μοντέλο παραγωγής αντιγράφων που υιοθετείται είναι 

βασισμένο στη στατική αντιγραφή [92] που σημαίνει ότι όταν αποτυγχάνει ένα 

αντίγραφο δεν αντικαθίσταται από ένα νέο. Η αποτυχία ενός αντιγράφου μίας 

εργασίας εξαρτάται από θέματα που αφορούν την ίδια την εργασία και όχι τους 

πόρους στους οποίους πρόκειται να εκτελεσθεί. Αυτή η προσέγγιση δείχνει ότι η 

υποδομή του Πλέγματος παραμένει “ως έχει” σε σχέση με την τοπολογία και τη 

συνολική υπολογιστική ικανότητα, ανεξάρτητα από τα σφάλματα που προκύπτουν 

στο περιβάλλον Πλέγματος.  

Η εισαγωγή των αντιγράφων δημιουργεί επιπλέον φόρτο εργασίας στου πόρους του 

Πλέγματος. Δεδομένου του “περάσματος” του Πλέγματος προς ένα περιβάλλον 

αποτελούμενο από ένα σύνολο Εικονικών Οργανισμών, θέματα Ποιότητας 

Υπηρεσίας προκύπτουν διαρκώς. Ο προγραμματισμός εκτέλεσης και η διαχείριση 
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πόρων είναι σημαντικά για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης πόρων 

Πλέγματος και καθορίζουν την ικανότητα παροχής της διαπραγματευθείσας 

Ποιότητας Υπηρεσίας και δίκαιης πρόσβασης σε όλους τους χρήστες [93][91]. Η 

βασική ιδέα πίσω από αυτή τη μελέτη είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του 

επιπλέον φόρτου εργασίας που προκύπτει από την παραγωγή αντιγράφων με ένα 

δίκαιο αλγόριθμο διαχείρισης πόρων ο οποίος θα διανείμει με δίκαιο τρόπο του 

υπολογιστικούς πόρους του Πλέγματος στους χρήστες του Πλέγματος [94][95]. 

6.1.1 Ορισμός του προβλήματος και σημειογραφία 

Θεωρούμε ότι ένα σύνολο M πόρων αποτελεί μια υποδομή Πλέγματος. Κάθε πόρος 

έχει έναν υπολογιστικό ρυθμό ή υπολογιστική ικανότητα που αναπαριστάται ως 

 , και αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα αυτού του πόρου να εκτελεί 

συγκεκριμένες υπολογιστικές διαδικασίες σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 

(παραδείγματος χάριν εκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δεύτερο – 

Million Floating Operations Per Second, MFLOPS). H συνολική υπολογιστική 

ικανότητα του πλέγματος είναι . 

{ Mjc j ,...,2,1, ∈ }

∑
=

=
M

j
jcC

1

Εξετάζουμε επίσης ένα σύνολο Ν διαφορετικών εργασιών  που 

πρόκειται να αποσταλούν στο πλέγμα για εκτέλεση. Υποθέτουμε ότι οι εργασίες είναι 

μη- preemptable και μη-interruptible [

{ }NiTi ,...,2,1, ∈

96][97]. Αυτό σημαίνει ότι μια εργασία δεν 

μπορεί να σπάσει σε μικρότερες δευτερεύουσες και πρέπει να εκτελεσθεί συνολικά σε 

έναν ενιαίο επεξεργαστή ενός δεδομένου πόρου. Επιπλέον, μόλις μια εργασία αρχίζει 

την εκτέλεσή της σε έναν επεξεργαστή, δεν μπορεί να διακοπεί και καταλαμβάνει 

ολόκληρο τον επεξεργαστή έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκτέλεσή της ή 

εμφανιστεί μια αποτυχία. Στην ανάλυση που ακολουθούμε εξετάζουμε 

χαρακτηριστικές εργασίες πλέγματος όπως αυτές συναντιούνται στις διάφορες 
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πλατφόρμες (όπως π.χ. το Globus). Αυτές οι εργασίες μπορούν να είναι εκτελέσιμα 

αρχεία μαζί με τα αρχεία εισόδου και τις παραμέτρους τους, ή μόνο εκτελέσιμα 

υποβληθέντα για απομακρυσμένη εκτέλεση, ή μόνο αρχεία εισόδου που πρόκειται να 

υποβληθούν για επεξεργασία σε μια απομακρυσμένη μηχανή. Κάθε εργασία  έχει 

έναν χρόνο εκτέλεσης  και μια προθεσμία . Ο χρόνος εκτέλεσης  

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα του οποίου η εκτέλεση της  διαρκεί εάν 

εκτελείται σε έναν επεξεργαστή του μοναδιαίας ικανότητας 

iT

iET iD iET

iT

1=c . Διαφορετικά 

δείχνουμε ως ijET  το χρονικό διάστημα που η εργασία  διαρκεί στον πόρο j με τον 

υπολογιστικό ρυθμό . Η προθεσμία  της εργασίας  αντιπροσωπεύει τον πιο 

πρόσφατο χρόνο στον οποίο το πλέγμα πρέπει να παραδώσει τα αποτελέσματα στο 

χρήστη. Είναι μια ποσότητα που διευκρινίζεται από τον τελικό χρήστη που είναι 

εκείνος που τελικά θα πληρώσει για τους πόρους που έχει καταναλώσει και την 

ποιότητα υπηρεσιών που έχει απολάβει.  

iT

jc iD iT

 Εισάγουμε την έννοια του φόρτου εργασίας { }Niwi ,,2,1, K∈  που είναι το φορτίο 

της υπολογιστικής εργασίας που η  επιβάλει σε έναν πόρο για την τελική επιτυχή 

εκτέλεσή της. Έχουμε:  

iT

ijji ETcw =  (7) 
το οποίο μετριέται σε υπολογιστικές μονάδες (computational units, όπως εκατομμύρια 

πράξεις κινητής υποδιαστολής - MFLO). Στην ειδική περίπτωση ενός πόρου με 

μοναδιαίο ρυθμό, παίρνουμε iw ETi= , το οποίο αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι ο 

φόρτος εργασίας της  , όταν εκτελείται στον μοναδιαίο πόρο είναι ίσος με το χρόνο 

εκτέλεσης.  

iT

Κατά τη διάρκεια μιας εκτέλεσης εργασίας στο κινητό πλέγμα, διάφορα σφάλματα 

μπορούν να εμφανιστούν. Αυτά τα είδη σφαλμάτων συναντιούνται συνήθως στα 
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κατανεμημένα συστήματα καθώς επίσης και στα περιβάλλοντα πλέγματος 

[98][99][100][101], και συχνότερα περιλαμβάνουν: (i) σφάλματα αστοχίας, όπου 

ένας κεντρικός υπολογιστής σταματά να λειτουργεί, παρόλο που λειτουργούσε σωστά 

μέχρι εκείνη την στιγμή, (ii) αποτυχίες παράλειψης, όπου ο κεντρικός υπολογιστής 

αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στα εισερχόμενα αιτήματα και να στείλει τα αντίστοιχα 

μηνύματα, (iii) αποτυχίες συγχρονισμού, όπου ο κεντρικός υπολογιστής πετυχαίνει να 

αποκριθεί αλλά η απάντησή είναι πέρα από το διευκρινισμένο χρονικό διάστημα με 

αποτέλεσμα να μην είναι χρήσιμη και άρα να μην λαμβάνεται υπόψη. 

Ορίζουμε ως πιθανότητα αποτυχίας  μιας εργασίας  την πιθανότητα η εργασία 

να αποτύχει να εκτελεσθεί στο πλέγμα. Το προτεινόμενο σχέδιο ανοχής σφαλμάτων 

στην παρούσα διατριβή είναι βασισμένο στην έννοια της δημιουργίας πολλαπλών 

αντιγράφων. Σύμφωνα με αυτό, τα αντίγραφα εργασιών παράγονται από το 

ενδιάμεσο λογισμικό Πλέγματος και ανατίθενται στους πόρους για την εκτέλεση 

τους. Χρησιμοποιούμε τον όρο αντίγραφο ή αντίγραφο εργασίας για να ορίσουμε ένα 

πανομοιότυπο αντίγραφο της πρωταρχικής εργασίας. Με την παραγωγή των 

αντιγράφων αυτών, η πιθανότητα αποτυχίας κάθε εργασίας μπορεί να ελαττωθεί 

σημαντικά εντούτοις, ο αριθμός των αντιγράφων που ανατίθενται τελικά στο κινητό 

πλέγμα αυξάνεται, αυξάνοντας αντίστοιχα το συνολικό φόρτο εργασίας που πρέπει να 

εκτελεστεί στο πλέγμα. Υποθέτουμε ότι  αντίγραφα – που συμβολίζονται ως 

 - μιας πρωταρχικής εργασίας  παράγονται και τοποθετούνται 

μεταξύ άλλων πρωταρχικών εργασιών και αντιγράφων που πρόκειται να αποδοθούν 

σε έναν επεξεργαστή ενός κινητού κόμβου από το χρονοδρομολογητή. Ο αριθμός των 

εργασιών συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων τους συμβολίζεται ως 

iPf iT

im

iik mkT ,,1, K= iT

N ′ . 

Επομένως .  ∑
=

+=′
N

i
imNN

1
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Για ευκολία θεωρούμε και το πρωτότυπο της εργασίας ως ένα αντίγραφο. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα αποτυχίας  καθενός των  αντιγράφων 

 της εργασίας , η νέα πιθανότητα αποτυχίας για την εργασία  είναι: 

ikPf im

ikT iT iT

imiii PfPfPfPf ⋅⋅⋅= K21  ή  ∏
=

=
im

k
iki PfPf

1
(8) 

Τα ανωτέρω αντιστοιχούν στην πιθανότητα του γεγονότος “όλα τα αντίγραφα μίας 

εργασίας αποτυγχάνουν”. Αντίστοιχα, η πιθανότητα επιτυχίας είναι ίση με την 

πιθανότητα του γεγονότος “τουλάχιστον ένα από τα αντίγραφα μίας εργασίας θα 

εκτελεστεί με επιτυχία”. Ο αριθμός των αντιγράφων που εκδίδονται εξαρτάται από τις 

πιθανότητες αποτυχίας των αρχικών εργασιών και από το επιθυμητό όριο ανοχής 

σφαλμάτων στην υποδομή πλέγματος. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ομοιότητα των αντιγράφων συνεπάγεται μικρές 

αποκλίσεις της πιθανότητας αποτυχίας κάθε αντιγράφου από την αρχική. Με βάση 

αυτή την υπόθεση, μπορούμε να ορίσουμε δύο όρια για την πιθανότητα αποτυχίας 

 κάθε αντιγράφου . Έχουμε: ikPf ikT

iiiki mklPfu ,,1, K=∀≤≤  (9) 
όπου  και  είναι αντίστοιχα η ελάχιστη και μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η 

 για κάθε αντίγραφο του . Τα δύο αυτά όρια μπορούν να υπολογιστούν είτε 

από το χρήστη του Πλέγματος είτε να στατιστικά από το ιστορικό του συστήματος με 

βάση τις σχετικές εργασίες που έχουν ήδη υποβληθεί προς εκτέλεση. Εναλλακτικά 

μπορούν να εφαρμοστούν μοντέλα πρόβλεψης για τον υπολογισμό της πιθανότητας 

αποτυχίας χρησιμοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργασιών όπως 

περιγράφεται στο [

iu il

ikPf iT

102]. 

Συμβολίζουμε ως δ το επιθυμητό κατώτατο όριο πιθανότητας αποτυχίας. Κατά 

συνέπεια για κάθε εργασία ένας ικανοποιητικός αριθμός αντιγράφων δημιουργείται 

για να ικανοποιήσει την ανισότητα: 
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δ≤iPf  (10) 
όπου )1,0(∈δ . 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την πιθανότητα αποτυχίας μιας εργασίας σε ότι 

αφορά τον κινητό πόρο που ορίζεται να αναλάβει την εκτέλεση. Με βάση τους 

διάφορους τύπους αποτυχιών υποθέτουμε ότι μια εργασία ή ένα αντίγραφό της 

αποτυγχάνει εάν ο πόρος στον οποίο ορίζεται από το μεσολογισμικό να εκτελεστεί 

αποτυγχάνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης αυτής. Αυτή η αποτυχία δεν 

είναι απαραιτήτως μια αποτυχία επεξεργαστών (αστοχία), αλλά μπορεί επίσης να 

είναι μια παράλειψη (όπως η χρονική παράλειψη) που οφείλεται σε μια αναξιόπιστη 

σύνδεση. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε τον όρο μέσος χρόνος για την αποτυχία 

(Mean Time To Failure - MTTF) που αντιστοιχεί στον αναμενόμενο χρόνο που ένας 

κινητός πόρος πλέγματος θα λειτουργήσει προτού να αποτύχει για οποιονδήποτε 

λόγο. Συμβατικά, ο MTTF αναφέρεται στα μη επιδιορθούμενα αντικείμενα ενώ ο 

μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών (Mean Time Between Failures-MTBF) αναφέρεται 

στα αντικείμενα που μπορούν να επιδιορθωθούν. Στα μεγάλα και σύνθετα συστήματα 

όπως τα κινητά πλέγματα, αν και οι μεμονωμένες συναρτήσεις αξιοπιστίας των 

μεμονωμένων συστατικών πόρων μπορούν να είναι υψηλές, η γενική αξιοπιστία του 

συστήματος μπορεί να είναι ενδεχομένως χαμηλή [103], λόγω των συνδεδεμένων και 

αλληλεξαρτημένων τρόπων αποτυχίας ή των διάφορων εξωγενών παραγόντων. Η 

διάρκεια ζωής των πόρων του κινητού πλέγματος που εξετάζεται εδώ υποτίθεται ότι 

άρχισε στο χρόνο τ = 0, και οποιαδήποτε γεγονότα που εμφανίζονται κατά περιόδους 

τ < 0 είναι αδιάφορα. 

6.1.2 Καινοτόμο Μοντέλο Παραγωγής Αντιγράφων Εργασιών 

Θα παρουσιάσουμε έναν τρόπο να υπολογιστεί ο αριθμός αντιγράφων που απαιτείται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ανεκτή σε σφάλματα λειτουργία του Πλέγματος για 
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όλες τις περιπτώσεις. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις που θα εξεταστούν σε αυτό το 

τμήμα. Στην πρώτη περίπτωση θεωρούμε ότι δύο διαφορετικοί θετικοί αριθμοί  

δεσμεύουν την πιθανότητα αποτυχίας  ενός αντιγράφου. Στη δεύτερη περίπτωση 

η μπορεί να πάρει τυχαίες τιμές στο [0,1] και ένας απλός αλγόριθμος 

παρουσιάζεται για να παραγάγει τα αντίγραφα προκειμένου να ισχύει η ανισότητα 

(10). Από τώρα και στο εξής και για την απλότητα των υπολογισμών μας, θα 

θεωρήσουμε ότι 

ii lu ,

ikPf

ikPf

10 << δ . 

Πρώτη Περίπτωση:  iii uPfl <<

Η πιθανότητα αποτυχίας  για κάθε αντίγραφο μιας εργασίας  παίρνει τιμές 

μεταξύ δύο θετικών πραγματικών αριθμών, . Εφαρμόζοντας την (9) στη (8) 

έχουμε: 

ikPf iT

ii lu ,

ii m
ii

m
i uPfl ≤≤  (11) 

Και από την (10) είναι: 
δ≤≤ ii m

i
m

i ul  (12) 
Η ανισότητα αρκεί για τον υπολογισμό του . Τελικώς, δ≤im

iu im

( )
( )

( )
( )⎥⎦

⎥
⎢
⎣

⎢
≤⇒≤

i
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i
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m
u

m
log
log

log
log δδ  (13) 

Στην απλούστερη περίπτωση μια σταθερή πιθανότητα αποτυχίας εξετάζεται για κάθε 

αντίγραφο, όπου σε εκείνη την περίπτωση η εξίσωση (8) γίνεται με τη βοήθεια της 

,  constFPf ii ==

( )
( )i

i
m

ii F
mFPf i

log
log δδδ ≤⇒≤⇒≤  (14) 

 

Και τελικώς,  

( )
( )⎥⎦

⎥
⎢
⎣

⎢
≤

i
i F

m
log
log δ  (15) 
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Δεύτερη Περίπτωση: Η είναι συνάρτηση του k. ikPf

Χρησιμοποιούμε έναν απλό αλγόριθμο για να διευκρινίσουμε τον αριθμό των 

αναγκαίων αντιγράφων για κάθε εργασία. Η ιδέα είναι να παραχθεί ένα αντίγραφο 

μιας εργασίας  κάθε φορά που η συνολική πιθανότητα αποτυχίας  είναι 

μεγαλύτερη του 

iT iPf

δ . Η διαδικασία αντιγραφής σταματά όταν ισχύει η ανισότητα (10) 

για έναν δεδομένο αριθμό αντιγράφων . im

Ο προτεινόμενος αλγόριθμος υπολογίζει τον αριθμό αντιγράφων που παράγονται για 

μία εργασία , προκειμένου να μειώσει τη συνολική πιθανότητα αποτυχίας  

τουλάχιστον ακριβώς πιο κάτω από τα επίπεδα της τιμής 

iT iPf

δ . 

Αλγόριθμος Παραγωγής Αντιγράφων 

Είσοδος: 

Ένα σύνολο που περιέχει τις αρχικές εργασίες για παραγωγή αντιγράφων και 

εκτέλεση:  { }Ν= TTTS ,...,, 21

Η πιθανότητα αποτυχίας για κάθε αρχική εργασία: NiPfi ,,2,1, K=  

Το κατώτατο όριο πιθανότητας αποτυχίας: δ  

 

Έξοδος: 

Ένα σύνολο που περιέχει τον αριθμό αντιγράφων για κάθε εργασία: 

 { }NmmmS ,,, 21 K=′

Οι πιθανότητες αποτυχίας για κάθε ομάδα αντιγράφων:  ikPf

 

Αλγόριθμος 
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Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να είναι 10 << δ , αλλιώς ο αριθμός τείνει 

στο άπειρο ( 1

im

=δ ) ή ο υπολογισμός είναι ανούσιος ( 0=δ ). Κάθε φορά που 

παράγεται ένα νέο αντίγραφο, η πιθανότητα αποτυχίας της συνεισφέρει στη συνολική 

πιθανότητα αποτυχίας της εργασίας. 

6.1.3 Μηχανισμός Ανοχής σε Σφάλματα με Απόδοση Δίκαιου 

Μεριδίου (Fair Share) 

Το μειονέκτημα στη δημιουργία τόσο πολλών αντιγράφων που απαιτούνται 

προκειμένου να εγγυηθεί ένας υψηλός βαθμός ανοχής ελαττωμάτων είναι ότι το 

Πλέγμα μπορεί να κατακλυστεί από ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργασιών, με συνέπεια 

τη μη παροχή της ζητούμενης υπολογιστικής ισχύς προς όλες τις εργασίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη επίσης το γεγονός ότι η παρεχόμενη ανοχή ελαττωμάτων μπορεί 

να είναι υψηλού βαθμού ακόμη και σε περιπτώσεις εργασιών με υψηλό ποσοστό 

αποτυχίας, ο συνολικός φόρτος εργασίας που θα προκύψει τελικά μπορεί να μην 
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ικανοποιείται από την ικανότητα C του συνόλου των πόρων του Πλέγματος, με τον 

επιπρόσθετο περιορισμό των προθεσμιών των εργασιών.  

Μετά από τον ορισμό του φόρτου εργασίας υποθέτουμε ότι ο φόρτος εργασίας κάθε 

εργασίας είναι το άθροισμα των φόρτων εργασίας των αντιγράφων του, το οποίο 

μπορεί να γραφεί ως  ή∑
=

=
im

k
iki ww

1
1iii wmw ⋅= , δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο είναι 

ίδιο με το αρχικό που ορίστηκε από το χρήστη. Κατ' αυτό τον τρόπο κάθε εργασία 

μπορεί να θεωρηθεί ως εικονική εργασία, αποτελούμενη από το σύνολο όλων 

αντιγράφων. Μία εικονική εργασία έχει φόρτο ίσο με το ακέραιο πολλαπλάσιο του 

φόρτου της αρχικής εργασίας. 

Στην περίπτωση όπου το σύνολο όλων των εικονικών εργασιών μπορεί να 

προγραμματιστεί για εκτέλεση χωρίς ο φόρτος εργασίας να ξεπεράσει τη συνολικής 

υπολογιστική χωρητικότητα C του Πλέγματος, τότε ο προγραμματισμός γίνεται με 

μία απλή πολιτική δρομολόγησης. Ωστόσο, στην περίπτωση που η συνολική 

ικανότητα του Πλέγματος να εκτελέσει τις εργασίες είναι μικρότερη από το συνολικό 

φόρτο που προκύπτει με την παραγωγή αντιγράφων, πρέπει να υιοθετηθεί μία πιο 

σύνθετη πολιτική δρομολόγησης των εργασιών. Επιπλέον, αφού βασικός σκοπός της 

μελέτης αυτής είναι να ερευνήσουμε τις μεθόδους που μπορούν αποτελεσματικά να 

παρέχουν εγγυήσεις για ένα επίπεδο ανοχής σε σφάλματα για εμπορικές εφαρμογές 

Πλέγματος που χαρακτηρίζονται από μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας, είναι αναγκαίο 

να λάβουμε υπόψη μας θέματα “δικαιοσύνης” για τη διαχείριση των αντιγράφων 

ούτως ώστε να μην παραβλεφθεί κάποια εργασία κάποιου πελάτη. Αυτό θα επιτρέψει 

τη διαχείριση με έναν δίκαιο τρόπο των αντιφατικών απαιτήσεων των χρηστών 

σχετικά με την ανοχή σε σφάλματα στις εφαρμογές τους.  

Προτείνουμε ένα max-min fair share μηχανισμό για τη διαχείριση των γνωρισμάτων 

κάθε εργασίας από τα οποία εξαρτάται η ανοχή σε σφάλματα, μειώνοντας με έναν 
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δίκαιο τρόπο τα αντίγραφα κάθε εργασίας. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τη 

διαφορά μεταξύ της υπολογιστικής χωρητικότητας που απαιτείται από μία εργασία να 

έχει διαθέσιμη ένας πόρος  και της χωρητικότητας που παρέχετε από τον πόρο του 

Πλέγματος η οποία θα συμβολίζεται με . Στη μελέτη αυτή θα θεωρούμε ως 

απαιτούμενη χωρητικότητα το φόρτο εργασίας . Ως αποτέλεσμα της 

προαναφερθείσας διαφοράς προκύπτει ότι ο αριθμός αντιγράφων ο οποίος 

επιτρέπεται από το Πλέγμα είναι διαφορετικός από τον . Ο αριθμός αυτός θα 

εγγυάται την ανοχή σε σφάλματα του Πλέγματος και θα παρουσιάζεται ως . Το 

παραπάνω εγείρει την ανάγκη για καθορισμό ενός νέου αριθμού αντιγράφων ο οποίος 

μπορεί να ανατεθεί προκειμένου να έχουμε το μέγιστο δυνατό πιθανοτικό όριο 

id

ia

iw

im

in

δ  το 

οποίο χρησιμοποιεί το σύνολο της χωρητικότητας του Πλέγματος προκειμένου να 

ικανοποιήσει τις προθεσμίες των εργασιών. Θα εφαρμόσουμε μία max-min Fair 

Share τεχνική [94], [95] για να καθορίσουμε ένα δίκαιο μέρισμα σε κάθε εργασία. 

6.1.4 Υιοθέτηση Αλγορίθμου Max Min Fair Share 

Η κύρια ιδέα του max min fair share είναι ότι σε όλους τους χρήστες που υποβάλλουν 

τις εργασίες τους στο Πλέγμα διατίθεται ένα ίσο μερίδιο των υπολογιστικών πόρων. 

Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη εργασία δε χρειάζεται όλη την υπολογιστική 

χωρητικότητα που της έχει ανατεθεί, το υπόλοιπο μέρος διανέμεται ομοιόμορφα 

στους υπόλοιπους χρήστες με έναν επαναλαμβανόμενο τρόπο. Υπενθυμίζουμε ότι σε 

αυτήν την περίπτωση αποκαλούμε “εργασία” την εικονική εργασία που έχει οριστεί 

από το μηχανισμό ανοχής σε σφάλματα. Προκειμένου να ταξινομηθούν οι εργασίες 

που υποβάλλονται στο Πλέγμα σύμφωνα με την υπολογιστική χωρητικότητα που 

απαιτούν, πρέπει να καθορίσουμε την ποσότητα απαιτούμενης χωρητικότητας η id
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οποία στην περίπτωσή μας αντιστοιχεί με το φόρτο εργασίας . Θα αποκαλούμε την 

ποσότητα αυτή δίκαιο μερίδιο (fair share)

iw

x .  

Η απαιτούμενη χωρητικότητα  για κάθε εργασία συγκρίνεται με το fair shareid x . 

Στη συνέχεια διαχωρίζουμε δύο περιπτώσεις. Εάν οι ανάγκες της εργασίας σε 

υπολογιστική χωρητικότητα είναι μεγαλύτερες ή ίσες από το fair share, τότε η 

εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιούμενη (satisfied). Στην άλλη περίπτωση, η 

εργασία καταχωρείται ως μη-ικανοποιούμενη (unsatisfied) (η δοθείσα χωρητικότητα 

είναι μικρότερη του δίκαιου μεριδίου fair share). Στη συνέχεια το fair share 

επαναυπολογίζεται. Το νέο fair share προκύπτει από τη χωρητικότητα του 

Πλέγματος που απομένει ανεκμετάλλευτη έπειτα από την κατανομή ίσου μεριδίου 

στις εργασίες και των αναγκών σε χωρητικότητα των μη-ικανοποιούμενων εργασιών. 

Ο αλγόριθμος αυτός εκτελείται επαναληπτικά έως να χαρακτηριστούν όλες οι 

εργασίες ως ικανοποιούμενες ή έως ότου η εναπομένουσα χωρητικότητα είναι ίση 

με το μηδέν. Ακολούθως περιγράφεται ο αντίστοιχος αλγόριθμος: 

U

U

Θεωρούμε ότι οι φόρτοι εργασίας είναι τοποθετημένοι με αύξουσα σειρά: 

 Nwww ≤≤≤ K21

Είσοδος: 

Η υπολογιστική χωρητικότητα του Πλέγματος:  C

Η εναπομένουσα υπολογιστική χωρητικότητα του Πλέγματος: U  

Αριθμός πρωτότυπων εργασιών:  N

Αριθμός όλων των εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων):  N ′

Οι υπολογιστικοί φόρτοι των εργασιών: Niwi ,...,2,1, =  

Το σύνολο των ικανοποιούμενων εργασιών: { }=sat  

Το σύνολο των μη-ικανοποιούμενων εργασιών: { }=unsat  
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Έξοδος: 

Χωρητικότητα που ανατίθεται: Niai ,,2,1, K=  

 

Αλγόριθμος 
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Το προτεινόμενο σχήμα αναθέτει με ένα δίκαιο τρόπο τη συνολική χωρητικότητα του 

Πλέγματος στις εικονικές εργασίες οι οποίες έχουν υποβληθεί για εκτέλεση. Οι 

εικονικές εργασίες στις οποίες δεν ανατέθηκαν επιπλέον πόροι για εκτέλεση μπορούν 

είτε να δρομολογηθούν αργότερα (έχοντας ως μειονέκτημα την απόκλιση από την 

προθεσμία , αλλά ταυτόχρονα διατηρώντας το επίπεδο ανοχής σε σφάλματα) είτε 

να μειώσουν τον αριθμό των αντιγράφων έτσι ώστε να καταλήξει σε μικρότερο φόρτο 

ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τους υπάρχοντες πόρους και τη 

χωρητικότητά τους.  

iD

Χωρίς απώλεια της γενικότητας του μοντέλου, το φράγμα της ανοχής σε σφάλματα 

μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο, εάν το πλήθος των αντιγράφων μειωθεί με βάση την 

υψηλότερη πιθανότητα αποτυχίας. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι τα αντίγραφα που 

δρομολογούνται είναι εκείνα που έχουν την καλύτερη ανοχή σε σφάλματα. Κατά 

συνέπεια, το συνολικό κατώτατο όριο ανοχής σε σφάλματα παρεκκλίνει με το 

βέλτιστο τρόπο. 

6.1.5 Αποτελέσματα Εξομοίωσης 

Ο προτεινόμενος μηχανισμός ανοχής σφαλμάτων αναπτύχθηκε σε C++ και 

αξιολογήθηκε με ένα σύνολο συγκεκριμένων εργασιών. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζουμε τις εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 

προτεινόμενου μοντέλου. Όπως φαίνεται, οι εργασίες έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να 

υπάρχει μία σαφής διάκριση μεταξύ “αξιόπιστων εργασιών” με μία μικρή πιθανότητα 

αποτυχίας  το πολύ ίση με 0.15 και αυτών που έχουν υψηλότερη πιθανότητα 

αποτυχίας  που κυμαίνεται μεταξύ 0.2 και 0.35. Οι πιθανότητες αποτυχίας των 

εργασιών υπολογίστηκαν με τυχαίο τρόπο μεταξύ των αντίστοιχων διαστημάτων 

τιμών που αναφέρθηκαν. Ο φόρτος εργασίας κάθε πρωτότυπης εργασίας κυμαίνεται 

iPf

iPf
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μεταξύ 1 και 100 υπολογιστικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό, μία μέση τιμή 50 

υπολογιστικών μονάδων μπορεί να ανατεθεί σε κάθε μία από τα πρωτότυπες εργασίες 

γεγονός το οποίο οδηγεί στο “δύσκολο” σενάριο, δεδομένου ότι τα παραγόμενα 

αντίγραφα θα αυξήσουν τη συνολική απαιτούμενη χωρητικότητα. Στο κατώφλι 

ανοχής σε σφάλματα δ  θέσαμε την τιμή 0.05. Το κατώφλι αυτό επιλέχτηκε με τρόπο 

ώστε να παράσχει ένα μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, μεγαλύτερο από το μέσο όρο των 

“αξιόπιστων” εργασιών. 

Κατώφλι Ανοχής σε Σφάλματα δ =0.05 
Αρ. 

εργασιώ
ν 

Αρ. 
“αξιόπιστων
” εργασιών 

Χωρητικότητ
α Πλέγματος 

C 

% 
ικανοποιούμεν
ων εργασιών 

30 20 1500 80% 
50 30 2500 52% 

100 50 5000 63% 
200 120 10000 85% 
500 300 25000 65% 

1000 400 50000 88.2% 
Πίνακας 2: Δεδομένα εισόδου για τα αποτελέσματα της εξομοίωσης του προτεινόμενου μοντέλου 

ανοχής σε σφάλματα 

 
Τα αντίγραφα έχουν παραχθεί με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφτηκε παραπάνω. 
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Σχήμα 16: Αριθμός αντιγράφων για κάθε εργασία (30 εργασίες, 20 αξιόπιστες και δ = 0.05) 
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Σχήμα 17: Φόρτοι εικονικών εργασιών όπως προέκυψαν από τη μέθοδο παραγωγής αντιγράφων 
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Σχήμα 18: Η πιθανότητα αποτυχίας πριν και μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου (30 εργασίες) 
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Σχήμα 19: Αριθμός αντιγράφων για κάθε εργασία (50 εργασίες, 30 αξιόπιστες και δ = 0.05) 
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Σχήμα 20: Φόρτοι εικονικών εργασιών όπως προέκυψαν από τη μέθοδο παραγωγής αντιγράφων. 
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Σχήμα 21: Πιθανότητα αποτυχίας πριν και μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου (50 εργασίες) 
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Σχήμα 22: Αριθμός αντιγράφων για κάθε εργασία (100 εργασίες, 50 αξιόπιστες και δ = 0.05) 
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Σχήμα 23: Φόρτοι εικονικών εργασιών όπως προέκυψαν από τη μέθοδο παραγωγής αντιγράφων 
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Σχήμα 24: Πιθανότητα αποτυχίας για κάθε εργασία πριν και μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου 

(100 εργασίες) 
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Τα σχήματα Σχήμα 16, Σχήμα 19 και Σχήμα 22 αντιπροσωπεύουν τη σχέση μεταξύ 

των αριθμών αντιγράφων που αντιστοιχούν σε κάθε εργασία εάν η πιθανότητα 

αποτυχίας της εικονικής εργασίας φτάνει το επιθυμητό κατώφλι 

iT

δ  (τα οποίο και 

διακρίνεται ως απαιτούμενος αριθμός αντιγράφων) και ο αριθμός των αντιγράφων 

που έχει παραχθεί από τον αλγόριθμο max-min (ανατιθέμενος αριθμός αντιγράφων). 

Αντίστοιχα, τα σχήματα Σχήμα 17, Σχήμα 20 και Σχήμα 23 παρουσιάζουν τη σχέση 

του φόρτου εργασίας που παράγεται για κάθε μία εργασία  πριν και μετά τη χρήση 

του max-min αλγορίθμου. Τέλος, τα σχήματα 

iT

Σχήμα 18, Σχήμα 21 και Σχήμα 24, 

απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ της πιθανότητας αποτυχίας  πριν και μετά από τη 

χρήση του αλγόριθμου max-min για κάθε εικονική εργασία. 

iPf

Εξετάζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, μπορούμε να δούμε ότι σε μερικές 

περιπτώσεις δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητα να ανατεθεί στις εικονικές εργασίες, 

γεγονός που οδηγεί στην ανικανότητα της διαδικασίας να παρέχει η υπηρεσία ακόμη 

και σε ένα απλό αντίγραφο. Αυτό το γεγονός απεικονίζεται σαφώς στα σχήματα 

Σχήμα 18, Σχήμα 21 και Σχήμα 24, όπου η πιθανότητα αποτυχίας μετά από τον 

αλγόριθμο max-min fair share φθάνει το 1, το οποίο ερμηνεύεται ως πλήρης αποτυχία 

να εξυπηρετηθεί η ορισμένη εργασία. Εντούτοις ακόμη και σε περιπτώσεις όπου 

επιλέγονται μη-αξιόπιστες εργασίες να εκτελεστούν σε μια υποδομή Πλέγματος, οι 

συνολικές εργασίες που “θα εμποδιστούν” από τον αλγόριθμο δεν ασκούν επίδραση 

στη διατήρηση της πιθανότητας αποτυχίας της εικονικής εργασίας κοντά στο 

κατώτατο κατώφλι ανοχής δ . 

Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα σχήματα Σχήμα 16, Σχήμα 17, Σχήμα 19 

και Σχήμα 20, μπορούμε να δούμε ότι η εισαγωγή του χαρακτηριστικού γνωρίσματος 

ανοχής σφαλμάτων ακόμη και στην περίπτωση των “περισσότερων αξιόπιστων” 

εργασιών έχει προκαλέσει πρόσθετο φόρτο εργασίας για το 20% των εργασιών. 
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Εντούτοις αν και έχουμε μία εργασία η οποία εμποδίστηκε από το να εκτελεστεί 

(εργασία #8) (έχοντας έτσι μια πιθανή απόκλιση από την προθεσμία), έχουμε μια 

χειρότερη πιθανότητα αποτυχίας 0,21 (εργασίες #22,24 και 28). Επιπλέον, το 83,3% 

των εργασιών που θα δρομολογηθούν για εκτέλεση έχουν την ανοχή σε σφάλματα 

λιγότερη από 0,05. Ομοίως, η ανάλυση των αποτελεσμάτων στα σχήματα Σχήμα 16, 

Σχήμα 17, Σχήμα 18, Σχήμα 19, Σχήμα 20 και Σχήμα 21, δείχνει ότι ακόμη και στην 

περίπτωση όπου οι εργασίες διανέμονται εξίσου μεταξύ “αξιόπιστες” και “λιγότερο 

αξιόπιστες”, οι εργασίες που τελικά εμποδίζονται είναι 3 και για τις δύο περιπτώσεις, 

ενώ λιγότερο από το 10% των εργασιών έχουν μια πιθανότητα αποτυχίας μεταξύ 0,2 

και 0,3. Πάλι, η πλειοψηφία των εργασιών, που περιλαμβάνει το 80% του συνόλου, 

δρομολογείται επιτυχώς στο πλέγμα με μια ανοχή σφάλματος μικρότερη ή ίση με 

0,05. Αυτά τα αποτελέσματα, αν και σε μια προκαταρκτική μορφή, είναι ενδεικτικά 

για την αξιολόγηση του προτεινόμενου σχεδίου και την υπόσχεση για τους πιο 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα ως προς τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αντιγράφου.  

6.1.6 Συμπεράσματα 

Μελετήσαμε ένα μοντέλο παραγωγής αντιγράφων ο οποίος εφαρμόζει max-min fair 

share τεχνικές για τη διαχείριση των πόρων και την παροχή ανοχής σε σφάλματα σε 

Πλέγματα. Η βασική συνεισφορά της εργασίας αυτής βασίζεται στην παραγωγή 

αντιγράφων χρησιμοποιώντας ένα αλγόριθμο ο οποίος είναι σχεδιασμένος για την 

περίπτωση που έχουμε διαφορετικές πιθανότητες αποτυχίας μεταξύ μίας εργασίας και 

ενός αντιγράφου και στη διαχείριση του δίκαιου μεριδίου ανοχής σε σφάλματα για 

την αποτελεσματική δρομολόγηση εργασιών στο Πλέγμα. Το μοντέλο υλοποιήθηκε 

και αξιολογήθηκε για ένα πλήθος εργασιών με ένα πλήθος από διαφορετικές 

πιθανότητες αποτυχίας για τις εργασίες και τα αντίγραφά τους. Έδειξε ότι στις 

περιπτώσεις όπου έχουμε τις εργασίες ισόποσα κατανεμημένες σε “αξιόπιστες” και 
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“λιγότερο αξιόπιστες”, ένα ανεκτικό σε σφάλματα Πλέγμα μπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχοντας απορρίψει ένα μικρό αριθμό εργασιών οδηγώντας σε 

πιθανές αποκλίσεις από την προθεσμία. Οι άλλες εργασίες και τα αντίγραφα 

δρομολογούνται προς εκτέλεση αποτελεσματικά παρέχοντας ένα μεγαλύτερο βαθμό 

ανοχής σε σφάλματα. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν είναι ενδεικτικά για 

την αξιολόγηση του περιγραφόμενου μηχανισμού. Η προσέγγιση που παρουσιάζεται 

μπορεί να βελτιωθεί επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση από την προθεσμία 

για κάθε εργασία και υποθέτοντας ότι αυτή η απόκλιση αποτελεί κριτήριο για τη 

χρονοδρομολόγηση με προτεραιότητες. 

6.2 Παροχή Πληροφοριών Επιχειρηματικού Επιπέδου για την 

Ποιότητα Υπηρεσίας Περιβαλλόντων Πλέγματος 

Τα Πλέγματα, όπως άλλα ετερογενή συστήματα, έχουν φτάσει στο επίπεδο 

ωριμότητας όπου εξετάζουν το ζήτημα της παροχής ποιότητας υπηρεσίας (QoS) ως 

θεμελιώδες μέρος της αρχιτεκτονικής τους. Εντούτοις, λόγω της διαστρωματωμένης 

φύσης των συγκεκριμένων περιβαλλόντων, τα χαρακτηριστικά της υποδομής που 

αφορούν στην ποιότητα υπηρεσίας (QoS) αποκαλύπτονται στον καταναλωτή της 

υπηρεσίας μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας, στην οποία κάθε στρώμα αντιστοιχεί τις 

παραμέτρους QoS του σε κάποιο άλλο. Οι περισσότερες προσεγγίσεις αρχίζουν με 

την μεταφορά των πληροφοριών της ποιότητας υπηρεσίας από την πλευρά του 

πάροχου υπηρεσιών (service provider), με συνέπεια την παράδοση όρων χαμηλού 

επιπέδου (low level terms) στον καταναλωτή υπηρεσιών. Σε αυτή την ενότητα, 

παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική ενός μηχανισμού ο οποίος θα είναι σε θέση να 

παρέχει πληροφορίες προσανατολισμένες στις εφαρμογές (application-oriented) 

σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας που προσδιορίζεται από τον χρήστη (user-
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specific), στα εσωτερικά στρώματα του ενδιαμέσου λογισμικού Πλέγματος (Grid 

middleware). Αυτός ο τρόπος, επιτρέπει στον καταναλωτή υπηρεσιών και ειδικά τον 

τελικό χρήστη να εκφράσει τις επιχειρηματικές του προοπτικές μέσω του κύκλου 

ζωής (lifecycle) της Συμφωνίας Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών (Service Level 

Agreement). Επίσης παρουσιάζουμε τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού και 

αξιολογούμε την απόδοσή του χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σενάριο 

Πλέγματος. 

6.2.1 Εισαγωγή 

Η αξία της Ποιότητας της Υπηρεσίας (QoS) αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στο 

πλαίσιο των ετερογενών συστημάτων όπως τα Πλέγματα. Η παροχή QoS 

επιτυγχάνεται μέσω ποικίλων μηχανισμών που εξετάζουν την ποιότητα υπηρεσίας 

(QoS) σε διάφορα επίπεδα των ετερογενών περιβαλλόντων. Έτσι, η συνολική 

Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) είναι μια σύνθεση χαρακτηριστικών, που συνδέονται με 

τα διάφορα επίπεδα των ετερογενών περιβαλλόντων. Αντίθετα με άλλα συστήματα 

όπου οι μηχανισμοί που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα υπάρχουν ήδη (όπως 

[104],[105],[106],[107] και [108]) αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του 

υπολογιστικού Πλέγματος. Η κοινή περίπτωση είναι ότι η Ποιότητα Υπηρεσίας 

(QoS) εξετάζεται μέσα στα συγκεκριμένα στρώματα του ενδιάμεσου λογισμικού του 

Πλέγματος, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται πλησιέστερα στο 

επίπεδο υλικού (fabric layer) δυσκολεύοντας του καταναλωτές υπηρεσιών (που είναι 

συνήθως και τελικοί χρήστες) να εκφράσουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους. 

Με την αυξανόμενες απαιτήσεις σε κατανεμημένες εφαρμογές και την εκθετική 

διάδοση των συστημάτων Πλέγματος, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι το θέμα της παροχής 

ποιότητας υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλο το εύρος του. Αυτό το γεγονός 

αναδεικνύει νέες σχεδιαστικές προκλήσεις στις αρχιτεκτονικές Πλέγματος που 
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εξετάζουν το ζήτημα παροχής ποιότητας υπηρεσιών. Συγχρόνως, θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η ενσωμάτωση των επιχειρηματικών μοντέλων 

στην επιχειρηματική λογική του Πλέγματος και η αποτελεσματική συμπερίληψη των 

διαπραγματεύσεων για την συμφωνία επιπέδου παροχής υπηρεσίας (Service Level 

Agreement-SLA) στις ροές εργασίας (workflow). Σε αυτή την προσέγγιση οι 

απαιτήσεις της ποιότητας στα υψηλότερα στρώματα του Πλέγματος (όπως στο 

στρώμα εφαρμογών ή απαιτήσεις ορισμένες από το χρήστη) αντιστοιχίζονται στην 

ικανότητα παροχής ποιότητας στα χαμηλότερα στρώματα (πχ στρώμα υλικού). Αυτή 

με τη σειρά της, αντιστοιχίζεται στους αναγκαίους υπολογιστικούς πόρους (της 

υποδομή του φορέα παροχής υπηρεσιών) που θα κάνουν εφικτή την ικανοποίηση 

αυτών των απαιτήσεων [109]. 

Σε αυτή την λογική, εισάγουμε την έννοια των παραμέτρων QoS υψηλού επιπέδου 

και καθορίζουμε τη σχέση τους με τις εφαρμογές και τον τελικό χρήστη για τις 

συγκεκριμένες περιοχές εφαρμογών. Για αυτό τον σκοπό μελετήσαμε διάφορες 

εφαρμογές και απαιτήσεις χρήσης από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς. Σε 

αυτά τα πλαίσια, σχεδιάσαμε έναν μηχανισμό ο οποίος υιοθετεί αυτές τις 

παραμέτρους της ποιότητας υπηρεσίας προκειμένου να βοηθήσει τον καταναλωτή 

υπηρεσιών να καλύψει τις επιχειρηματικές ανάγκες του όπως αυτές εκφράζονται σε 

διάφορα πληροφοριακά συστήματα. Αυτός ο μηχανισμός ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ 

των υπαρχόντων συστημάτων Πλέγματος που χρησιμοποιούν τις χαμηλού επιπέδου 

παραμέτρους QoS, που “βρίσκονται” κοντά στην υποδομή πλέγματος, και των 

αντιστοίχων των υψηλότερων επιπέδων που “βρίσκονται” κοντά στον τελικό χρήστη. 

Είναι κατά ένα μεγάλο μέρος βασισμένο στον έλεγχο της απόδοσης του φορέα 

παροχής υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του και συσχετίζει αυτό το είδος 

ιστορικών πληροφοριών με τις τρέχουσες ανάγκες των καταναλωτών υπηρεσιών. 
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Αυτός ο μηχανισμός αντιμετωπίζει το ζήτημα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στα 

ανώτερα στρώματα. 

Το υπόλοιπο του εγγράφου είναι δομημένο ως εξής: Η Ενότητα 0 περιλαμβάνει μια 

αναφορά στη σχετική εργασία η οποία καταπιάνεται στα πλέγματα, ενώ η Ενότητα 

6.2.3 παρέχει το υπόβαθρο για την παροχή QoS εν συντομία να περιγράψει τον κύκλο 

της ζωής SLA στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές πλέγματος. Η Ενότητα 6.2.4 

επεκτείνεται στους στόχους του προαναφερθέντος μηχανισμού καθώς επίσης και τη 

λειτουργία του και δίνει ένα σενάριο για να καταδείξει τη χρησιμότητά του. 

Συγχρόνως το έγγραφο προχωρά περαιτέρω, παρέχοντας μια αρχιτεκτονική μιας 

υπηρεσίας που εφαρμόζει τις λειτουργίες του μηχανισμού που είναι υποχωρητικός 

(compliant) σε Open Grid Services Architecture (OGSA). Στο τελευταίο τμήμα 

(Ενότητα 6.2.5), παρουσιάζουμε ένα πείραμα που πραγματοποιήσαμε προκειμένου να 

καταδειχθεί η λειτουργία της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και για να 

αξιολογήσουμε τη λειτουργία της. Χάριν του πειράματος, η υποδομή των 

εγκαταστάσεων του εργαστηρίου μας κάτω από το GRIA middleware 

χρησιμοποιήθηκε για μια εφαρμογή 3D-rendering. Προκειμένου να είμαστε σε θέση 

να ελέγξουμε τους πόρους από την πλευρά του φορέα παροχής υπηρεσιών και να 

καταγράψουμε τις παραβιάσεις SLA, εφαρμόσαμε ένα σύστημα πρωτοτύπων το 

οποίο περιγράφεται λεπτομερώς. Η απόδοση του προτεινόμενου μηχανισμού 

απεικονίζεται στα αποτελέσματα και στο σενάριο μηχανισμών χαρτογράφησης ροής 

της δουλειάς (workflow mapping) που περιλαμβάνεται επίσης σε αυτό το τμήμα. 

Τέλος, η Ενότητα 6.2.6 καταπιάνεται στα συμπεράσματα αυτής της ερευνητικής 

εργασίας. 
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6.2.2 Σχετικές Εργασίες 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις μηχανισμών οι οποίοι διαχειρίζονται την ποιότητα 

υπηρεσίας σε υλοποιήσεις |Πλέγματος αλλά εστιάζουν σε συγκεκριμένα στρώματα 

του περιβάλλοντος όπως παρατίθενται παρακάτω. Η αρχιτεκτονική Globus [110], 

[111] με το Globus Architecture for Reservation and Allocation (GARA) εξετάζει το 

QoS στο επίπεδο διευκόλυνσης και παροχής βασικών μηχανισμών για την 

υποστήριξη QoS, δηλαδή διαμόρφωση των πόρων, ανακάλυψη, επιλογή, και 

κατανομή. Αυτή η αρχιτεκτονική στοχεύει ιδιαίτερα στη χρησιμοποίηση των 

υπηρεσιών Globus για να υποστηρίξει την κατανομή πόρων, και χρησιμοποιεί 

ειδικευμένα στοιχεία διεύθυνσης πόρων (όπως π.χ. Diffserv) για να υποστηρίξει τον 

έλεγχο αποδοχής και την προσαρμογή εφαρμογών στις άκρες των δικτύων. Η 

τρέχουσα έμφαση βρίσκεται στην υποστήριξη της ταυτοποίησης και έγκρισης 

αιτήματος [112].  

Ο Condor-G [113] έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο πλαίσιο Globus και παρέχει ένα 

ουσιαστικό στιγμιότυπο του Globus / GRAM (Grid Resource Allocation and 

Management). Εντούτοις, ο Condor-G υποστηρίζει μόνο συγκεκριμένους τύπους 

πόρων, διαμορφώνεται στατικά και μη-επεκτάσιμα, και έχει σοβαρούς περιορισμούς 

από την άποψη της προσαρμογής: το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μεταναστεύει 

ή να επανεκκινά τις εργασίες στην περίπτωση αποτυχιών [114]. 

Ο Nimrod-G [115] επιτρέπει στους χρήστες να μισθώσουν και να αθροίσουν τις 

υπηρεσίες των πόρων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την ικανότητα, την απόδοση, το 

κόστος τους, και τις απαιτήσεις QoS των χρηστών. Η τιμή των πόρων μπορεί να 

ποικίλει κατά διαστήματα και από έναν χρήστη σε άλλον. Κατά το χρόνο εκτέλεσης, 

ο χρήστης μπορεί ακόμη και να προβεί σε προσφορά και να διαπραγματευτεί για τους 

καλύτερους δυνατούς, οικονομικώς αποδοτικούς πόρους από τους φορείς παροχής 
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υπολογιστικών υπηρεσιών. Επιπλέον ενσωματώνει το πρόγραμμα Libra το οποίο 

χρησιμοποιεί έναν χρονοπρογραμματιστή για τον υπολογισμό συστάδων (cluster) 

[116]. 

6.2.3 Υπόβαθρο 

Γενικώς, ο τρόπος με τον οποίο η ποιότητα υπηρεσίας γίνεται αντιληπτή σε 

τρέχουσες αρχιτεκτονικές Πλέγματος είναι ως μέρος της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης SLA όπως περιγράφεται στις εργασίες [117], [82] και [83]. Ο 

τελικός χρήστης ορίζει τους στόχους/περιορισμούς του και τους αποστέλλει σε 

πολλούς παρόχους υπηρεσιών μέσω της λειτουργικότητας που προσφέρεται από το 

μεσάζοντα (συνήθως το SLA Management Service) για την εύρεση των 

καταλληλότερων φορέων παροχής υπηρεσιών. Εν συνεχεία, οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τα εμπιστευτικά επιχειρηματικά μοντέλα τους, 

καθορίζουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές του τελικού χρήστη 

και να στείλουν μια προσφορά πίσω στον μεσάζοντα που με τη σειρά του παραδίδει 

μια προσφορά SLA. Αυτό ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης SLA ο οποίος κλείνει εάν ο τελικός χρήστης αποφασίσει να 

αποδεχθεί μια προσφορά ή συνεχίζει εάν ο τελικός χρήστης αποφασίσει να 

επαναδιαπραγματευθεί (βλέπε Σχήμα 25). 
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Service Consumer Service Provider

1. Requests for Service and QoS

4. Sends SLA offer

Broker

2. Relays QoS Demands to Specific SPs

3. Sends QoS terms

 
Σχήμα 25: Κλήση υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια ποιότητας υπηρεσίας στις τρέχουσες 

αρχιτεκτονικές Πλέγματος 

Το ταίριασμα μιας αίτησης για παροχή υπηρεσίας χρησιμοποιώντας το QoS ως 

κριτήριο επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια κοινή “γλώσσα” η οποία είναι 

κατανοητή και από τις δύο πλευρές. Αυτή η γλώσσα βασικά είναι ένα σύνολο 

παραμέτρων QoS χαμηλού επιπέδου (τις οποίες παραμέτρους θα αναλύσουμε 

αργότερα) οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία των πόρων και τις απαιτήσεις της 

εφαρμογής. 

Οι αδυναμίες μιας τέτοιας μεθόδου μπορεί να είναι οι ακόλουθες: 

1. Η αξιοπιστία των παραμέτρων και ακολούθως του φορέα παροχής υπηρεσιών 

δεν μπορεί να αξιολογηθεί και επομένως δεν υπάρχει κανένα προφανές 

κίνητρο για τους τελικούς χρήστες για τη συνέχιση μιας εμπιστευμένης 

σχέσης. 

2. Το σύνολο των παραμέτρων δεν αντανακλά τις απαιτήσεις ποιότητας του 

τελικού χρήστη από την υπηρεσία (ή από το σύνολο των υπηρεσιών) αφού η 

ροή της εργασίας μπορεί να διαφέρει ή να αλλάζει δυναμικά. Για παράδειγμα, 

ένας τελικός χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από υπηρεσίες 

και να δηλώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις QoS για καθεμία από αυτές υπό την 
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μορφή παραμέτρων QoS. Ακολούθως οι φορείς παροχής υπηρεσιών απαντάνε 

ανεξάρτητα με την χορήγηση μιας προσφοράς η οποία αναπαριστά την 

αξιολόγηση των QoS αναγκών βασισμένη στις δικές τους δυνατότητες παροχή 

ποιότητας υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνει χώρα μια αντιστοιχία για 

καθεμία υπηρεσία. Εντούτοις, το πρόβλημα εάν οι φορείς παροχής υπηρεσιών 

συναντούν τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη πρέπει να εξεταστεί από την 

σκοπιά της όλης ακολουθίας της υπηρεσίας – αυτό που αποκαλείται end-to-

end QoS. Αυτό κάνει το πρόβλημα συνδυαστικό και NP-hard. Διαφορετικές 

ακολουθίες από υπηρεσίες επικαλούμενες από συγκεκριμένους φορείς 

παροχής υπηρεσιών μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική συνολική 

απόδοση στον τομέα της παροχής QoS. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 

καλύτερη αξιοποίηση της υποδομής και στη συνέχεια σε αποδοτικότερες 

λύσεις κόστους και χρόνου από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν τόσο η 

πλευρά των τελικών χρηστών όσο και των φορέων παροχής υπηρεσιών. Με 

άλλα λόγια, οι διαφορετικές ροές εργασίας οδηγούν στη διαφορετική end-to-

end παροχή ποιότητας υπηρεσίας [118]. 

3. Το επίπεδο γνώσης των τελικών χρηστών σχετικά με την εφαρμογή είναι κάτι 

το οποίο ποικίλει και επομένως οι τεχνικές λεπτομέρειες και άλλες “μη 

φιλικές” προς τον χρήστη λεπτομέρειες πρέπει να απομονωθούν από αυτόν. Ο 

τελικός χρήστης πρέπει ουσιαστικά να ανακουφιστεί από το φορτίο να κάνει 

την επιλογή από μόνος του με το να εξετάζει μόνο έναν κατάλογο 

προσφορών. Σε πολλές περιπτώσεις ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να έχει τα 

κατάλληλα δικαιώματα στο πλαίσιο του επιχειρηματικού πλάνου για να 

αποφασίσει ποια υπηρεσία να επικαλεσθεί χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο 

του κόστους. 
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Με βάση τα ανωτέρω, είναι εμφανέστερο, ότι προεκτείνοντας την υποδομή 

Πλέγματος με τρόπο με τον οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές 

εφαρμογές (π.χ στην παροχή εγγυήσεων κατά τη διαπραγμάτευση των απαιτήσεων 

QoS) απαιτεί τη γνώση πληροφοριών QoS για καθένα από τα διάφορα επίπεδα μιας 

διαδικασίας ενδιάμεσου λογισμικού Πλέγματος προκειμένου να προσδιοριστεί το 

επίπεδο της ποιότητας. Οι διάφορες διαβεβαιώσεις δίνονται από τα περιβάλλοντα του 

Πλέγματος εκ κατασκευής. Αυτές περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις όπου ο τελικός 

χρήστης ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες Πλέγματος που φιλοξενούνται σε 

υπολογιστικούς πόρους υψηλών επιδόσεων συμπεριλαμβανομένων των ακριβών 

εξοπλισμών και των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων τα οποία συνδέονται 

μέσω αξιόπιστων δικτύων υψηλών ταχυτήτων. 

Σε ότι ακολουθεί εισηγούμαστε ένα νέο σχήμα για την παροχή γενικής, end-to-end 

QoS πληροφορίας. Το σχήμα αυτό αντιμετωπίζει αποδοτικά τα προβλήματα 1) και 2) 

ενεργώντας σαν τρίτο μέλος, το οποίο εμπιστεύονται και οι δύο πλευρές και 

συγχρόνως ενσωματώνει το επιχειρηματικό πλάνο του τελικού χρήστη στο ενδιάμεσο 

λογισμικό Πλέγματος. Επίσης αντιμετωπίζει εν μέρος το πρόβλημα 3) υπό την έννοια 

όχι μόνο αφήνει το χρήστη να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση SLA χρησιμοποιώντας 

όρους κατανοητούς γι αυτόν αλλά επίσης του επιτρέπει να διαπραγματευτεί πάνω σε 

τέτοιους όρους, όπως θα δούμε παρακάτω. 

6.2.4 Καινοτόμος Μηχανισμός Παροχής Πληροφορίας για την 

Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS Information Provisioning 

Mechanism) 

Υπάρχουν δύο εννοιολογικές οντότητες οι οποίες κυριαρχούν σε αυτή την εργασία. Η 

μία είναι η έννοια των παραμέτρων χαμηλού επιπέδου, που βρίσκονται κοντά στην 
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υποδομή και οι οποίες απεικονίζουν την ικανότητα απόδοσης του φορέα παροχής 

υπηρεσιών. Τις παραμέτρους αυτές τις καλούμε παραμέτρους QoS (QoS parameters). 

Η άλλη έννοια είναι αυτή των υψηλού επιπέδου παραμέτρων οι οποίες είναι πιο 

κατανοητές από τον τελικό χρήστη της εφαρμογής. Θα καλούμε τις τελευταίες δείκτες 

QoS (QoS Indices). Το υπόλοιπο αυτής της παραγράφου είναι δομημένο ως εξής: Η 

υποενότητα 6.2.4.1 παρουσιάζει τις προαναφερθείσες έννοιες ενώ η υποενότητα 

6.2.4.2 δίνει την περιγραφή του προτεινόμενου μηχανισμού. Η υποενότητα 6.2.4.3, 

συζητά μια αρχιτεκτονική συμβατή με την OGSA η οποία παρέχει τις βασικές αρχές 

εφαρμογής του μηχανισμού QoS Information Provisioning Mechanism. 

6.2.4.1 Παράμετροι και Δείκτες QoS  

Οι παράμετροι QoS χρησιμοποιούνται ευρέως για τις παραμέτρους οι οποίες 

αναφέρονται στις ιδιότητες τόσο των πόρων όσο και των συγκεκριμένων 

υλοποιήσεων των υπηρεσιών. Οι ιδιότητες αυτές είναι συνήθως προϊόντα εργαλείων 

αξιολόγησης και ελέγχου απόδοσης. Οι παράμετροι QoS χρησιμοποιούνται συνήθως 

ως όροι στις συμβάσεις SLA και ο καταναλωτής υπηρεσιών αναμένεται να εκφράσει 

τις απαιτήσεις του/της με την ανάθεση των αντίστοιχων τιμών. Είναι γεγονός ότι ένα 

μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να εξαχθεί εύκολα στον πραγματικό 

χρόνο από τα διάφορα τμήματα Πλέγματος όπως υποσυστήματα έλεγχος (monitoring) 

ή ακόμα και υποσυστήματα που μοντελοποιούν τους πόρους με βάση συγκεκριμένες 

ιδιότητες (όπως η απόδοση). Αυτό το είδος των υποσυστημάτων χρησιμοποιεί 

συνήθως τις χαμηλού επιπέδου προδιαγραφές και πρότυπα, όπως το Common 

Information Model (CIM) [119], προκειμένου να παράσχει μια γενική μέθοδο 

μοντελοποίηση που θα είναι σε θέση να εφαρμοστεί σε όλους τους πόρους. Άλλες 

υλοποιήσεις, κυρίως στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές Πλέγματος, εκμεταλλεύονται 

στην υπηρεσιοστρεφή φύση του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας πρότυπα που είναι 
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εύκολο υιοθετηθούν και είναι ευθυγραμμισμένα με την OGSA. Παραδείγματα 

ταξινομημένων παραμέτρων QoS φαίνονται στον Πίνακας 3. 

 
Πίνακας 3: Παραδείγματα QoS παραμέτρων 

Από την άλλη, οι δείκτες QoS είναι όροι που εισάγονται προκειμένου να εκφράσουν 

τις απαιτήσεις του καταναλωτή υπηρεσιών και κατά συνέπεια τους επιχειρηματικούς 

στόχους κατά τρόπο πιο αφηρημένο. Αυτοί οι δείκτες διαμορφώνουν ένα σύνολο 

μετρικών που δείχνουν το επίπεδο του QoS που ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί 

να προσφέρει και επομένως θα αναφέρονται ως δείκτες QoS. Οι δείκτες QoS που 

μελετήσαμε έχουν συνοψιστεί παρακάτω: 

• Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 

• Αξιοπιστία της υπηρεσίας 

• Ποιότητα του αποτελέσματος 
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Η έρευνα έχει καταλήξει σε αυτούς τους δείκτες αφού μελετήσαμε τις απαιτήσεις των 

τελικών χρηστών σε διάφορες εφαρμογές, και συγκεκριμένα: 

• Επεξεργασία Ψηφιακών Πολυμέσων (η περίπτωση επεξεργασίας 

τρισδιάστατων σκηνών για μεταποίηση);  

• Μοντελοποίηση Οικονομικών Διαδικασιών (Υπολογισμοί αξίας σε σχέση με 

ρίσκο); 

• Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (συνεχής 

επανασχεδιασμός για λογιστικά μεταφορών με τα δεδομένα να ανανεώνονται 

σε πραγματικό χρόνο από έξυπνα, μικρά δίκτυα); και, 

• Εξόρυξη Δεδομένων σε Περιβάλλοντα Πλέγματος (επεξεργασία μεγάλων 

βάσεων δεδομένων). 

Το συμπέρασμα ήταν ότι οι τελικοί χρήστες αυτών των εφαρμογών είναι πιο 

πρόθυμοι να πληρώσουν για υπηρεσίες εάν η κλήση τους περιλαμβάνει όρους όπως η 

διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και η ποιότητα του αποτελέσματος. Η απαίτηση για 

αυτούς τους δείκτες, αποδίδεται στο γεγονός ότι όλες οι περιοχές εφαρμογής έχουν 

υψηλή ζήτηση σε υπολογιστικούς πόρους (π.χ. υπολογιστική χωρητικότητα και 

δυνατότητες αποθήκευσης) και επομένως χρειάζονται εγγυήσεις σχετικές με τη 

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των πόρων. Υπάρχουν ήδη εφαρμογές που 

εκτελούν αυτούς τις εργασίες εντούτοις οι τελικοί χρήστες επιδιώκουν καλύτερες 

επιδόσεις στις τεχνικές υπολογισμού Πλέγματος. Αυτό υπονοεί ότι τα πεδία των 

εφαρμογών είναι όλα προσανατολισμένα στις επιχειρηματικές ανάγκες και έτσι η 

ποιότητα του αποτελέσματος έχει μια άμεση επίδραση στο τελικό προϊόν ενώ η 

αξιοπιστία παρέχει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ανοχή σε σφάλματα. 

Εντούτοις, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι δείκτες QoS δεν μπορούν να καθοριστούν “a 

priori” αλλά μετά από προσεκτική έρευνα και πειραματισμό μαζί με την πλευρά των 
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τελικών χρηστών των εφαρμογών. Κατά συνέπεια, οι δείκτες QoS είναι 

προσανατολισμένοι στις εφαρμογές και ορισμένοι από τους χρήστες και είναι 

εξαιρετικά απίθανο να είναι δυνατό να διατυπωθεί μια μέθοδος που θα λειτουργεί 

αποτελεσματικά κάτω από όλες τις περιστάσεις και τις περιοχές εφαρμογής.. Είναι 

επίσης σαφές, ότι οι δείκτες QoS είναι αφηρημένες παραμέτροι που κλίνουν στην 

πλευρά του τελικού χρήστη και που φθάνουν έως το επίπεδο διαχείρισης Πλέγματος, 

ενώ οι παραμέτροι QoS είναι πιο σχετικές με το επίπεδο υλικού του περιβάλλοντος 

Πλέγματος και επεκτείνονται να φθάσουν στο διαχειριστικό στρώμα (Σχήμα 26). 

Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, οι παράμετροι QoS απευθύνονται στα περιβάλλοντα 

Πλέγματος από τους πόρους, μέσω του στρώματος υλικού, στο διαχειριστικό 

στρώμα. Οι δείκτες QoS παράγονται από τους τελικούς χρήστες, διαμέσου του 

στρώματος εφαρμογών διασχίζοντας το διαχειριστικό στρώμα. 

 
Σχήμα 26: Σχέση Παραμέτρων και Δεικτών Ποιότητας 

6.2.4.2 Περιγραφή Μηχανισμού 

Προκύπτει από τα ανωτέρω, ότι το ενδιαφέρον τμήμα που σχετίζεται με την έννοια 

των δεικτών QoS είναι ο σχεδιασμός του ενδιάμεσου μηχανισμού που απαιτείται 

προκειμένου να μεταδοθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι του καταναλωτή υπηρεσιών 
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άμεσα στο φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό που θα ήταν ιδανικό, είναι ένας 

ενδιάμεσος μηχανισμός ικανός να αντιστοιχίσει με ακρίβεια τις επιχειρηματικές 

ανάγκες των τελικών χρηστών στις δυνατότητες απόδοσης του πάροχου υπηρεσιών. 

Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι η επέκταση των υπαρχόντων μηχανισμών 

διαχείρισης SLA [120] με τη λειτουργικότητα της αντιστοίχισης των παραμέτρων 

QoS σε δείκτες QoS και αντίστροφα. Ονομάζουμε το μηχανισμό αυτό Μηχανισμό 

Παροχής Πληροφορίας QoS (QoS Information Provisioning Mechanism-QoS-IPM) 

και παρουσιάζουμε μία υπηρεσία που υλοποιεί το μηχανισμό αυτό με βάση τις 

απαιτήσεις της OGSA. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται Υπηρεσία Παροχής 

Πληροφορίας QoS (QoS Information Provisioning Service-QoS-IPS). 

Πάραυτα, το εγχείρημα της αντιστοίχισης παραμέτρων QoS σε δείκτες QoS είναι ένα 

πολύπλοκο θέμα. Στο παρελθόν έχουν λάβει χώρα διάφορες προσπάθειες που 

στοχεύουν στη μέτρηση της απόδοσης ([121], [122], [123]), ωστόσο βασίζονται όλες 

σε συγκεκριμένες υποθέσεις και καμία δεν είναι γενική αρκετά ώστε να καλύψει τις 

ανάγκες του QoS-IPM. Ένας τρόπος για να καλυφθεί το εμπόδιο αυτό είναι να 

βασιστούμε στη γενική απόδοση του πάροχου υπηρεσίας και να μελετήσουμε την 

παροχή ποιότητας προς τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα SLAs αποδεικνύονται ένα πολύ πολύτιμο εργαλείο, 

δεδομένου ότι απεικονίζουν τη σχέση προμηθευτή-καταναλωτή υπηρεσιών από την 

άποψη του πόσο ικανός είναι ο προμηθευτής να καλύψει τις ανάγκες του 

καταναλωτή. Επομένως, ένα ιστορικό παραβιάσεων του SLA είναι πολύ χρήσιμο σαν 

πληροφορία όταν συνδυάζεται με τη γνώση της τρέχουσας κατάστασης του 

προμηθευτή, δεδομένου ότι μπορεί να εξηγήσει εάν ο προμηθευτής είναι σε θέση να 

ικανοποιήσει μια απαίτηση του καταναλωτή. 
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Ο όρος ιστορικό παραβιάσεων του SLA υπονοεί την ύπαρξη μίας λίστας από 

παραμέτρους QoS μαζί με τις σχετικές τιμές τις οποίες ο πάροχος παραβίασε στο 

παρελθόν ως μέρος ενός συμβολαίου SLA. Βασικά, αποτελεί την ιστορία της 

παροχής QoS του πάροχου υπηρεσίας ή το Ιστορικό Ποιότητας (QoS History). 

Διαισθητικά, η χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων για την αντιστοίχιση 

παραμέτρων QoS σε δείκτες QoS είναι μια μάλλον ασφαλής μέθοδος, εντούτοις, το 

αντίθετο δεν μπορεί να απαιτηθεί. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να αρχίσει από δείκτες 

QoS και να τους αντιστοιχίσει σε παραμέτρους QoS δεδομένου ότι αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στην απώλεια πολύτιμων πληροφοριών κατά τη διαδικασία. 

Επιστρέφοντας στη γενική εικόνα, φαίνεται ότι εάν το σύστημα γνωρίζει δύο είδη 

πληροφοριών, μπορεί να συναγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την ικανότητα του 

προμηθευτή να παράσχει QoS. Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες είναι: 

• το ιστορικό QoS των φορέων παροχής υπηρεσιών; και, 

• τα τρέχοντα αιτήματα των καταναλωτών υπηρεσιών (μέσω της πρώτης φάσης 

διαπραγμάτευσης SLA, η οποία είναι όταν στέλνει τις απαιτήσεις). 

Αυτή η προαναφερθείσα ικανότητα που μεταφράζεται σε δείκτες QoS μέσω μιας 

απλής διαδικασίας συσχετισμού μπορεί να δώσει μια προστιθέμενη αξία στα 

υπολογιστικά περιβάλλοντα Πλέγματος επειδή ο τελικός χρήστης μπορεί άμεσα να 

έχει πρόσβαση και να διαχειριστεί αυτές τις πληροφορίες (εάν η προσφορά SLA 

εκφράζεται στους όρους δεικτών QoS) αλλά και επειδή το σύστημα μπορεί να 

ενεργήσει με βάση αυτές τις πληροφορίες. Το τελευταίο υπονοεί ότι οι δείκτες QoS 

μπορούν να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν από έναν μηχανισμό που 

διευκολύνει την υπάρχουσα υποδομή προκειμένου να επιτραπεί στο περιβάλλον 

Πλέγματος να ενσωματώσει τους επιχειρηματικούς στόχους του τελικού χρήστη. 

Αυτό είναι δυνατό με τη χρησιμοποίηση των αφηρημένων πληροφοριών που 
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εκφράζονται μέσω των δεικτών QoS σε άλλους μηχανισμούς, εσωτερικά στο Πλέγμα. 

Με αυτή τη λογική παρουσιάζουμε το σενάριο μηχανισμών αντιστοίχισης ροών 

εργασίας. 

Ο μηχανισμός αντιστοίχισης των ροών εργασίας συνθέτει μια ροή εργασίας από 

υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τις παραμέτρους QoS. Αυτή η ροή εργασίας 

υπαγορεύει την ακολουθία εκτέλεσης και τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες θα 

κληθούν για μια συγκεκριμένη εργασία. Η αντικατάσταση των παραμέτρων QoS με 

δείκτες QoS θα βελτίωνε πολύ τη λειτουργία του μηχανισμού δεδομένου ότι η 

επιλογή των συγκεκριμένων υπηρεσιών θα επιτυγχανόταν ευκολότερα με τη 

χρησιμοποίηση λιγότερων κριτηρίων ταξινόμησης. Παράλληλα, θα εισαχθούν νέα 

επιχειρηματικά πρότυπα δεδομένου ότι η επιλογή βασίζεται πλέον στους 

επιχειρηματικούς στόχους του τελικού χρήστη, που εκφράζονται μέσω των δεικτών 

QoS. Τα πλεονεκτήματα της ιδέας αυτής είναι χαρακτηριστικά, αφού οι υπηρεσίες 

που θα κληθούν και οι πόροι που θα δεσμευτούν για τον τελικό χρήστη θα 

ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες του/της με βάση τις ικανότητες της υποδομής.  

Έχοντας εισαγάγει την προστιθέμενη αξία αυτού του μηχανισμού, η εργασία 

επεκτείνεται προτείνοντας την αρχιτεκτονική του – δηλαδή την αρχιτεκτονική του 

QoS-IPS. 

6.2.4.3 Υπηρεσία Παροχής Πληροφορίας QoS (QoS Information 

Provisioning Service) 

Η QoS-IPS είναι μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική η οποία στοχεύει στην παροχή μίας 

υλοποίησης της OGSA του μηχανισμού QoS-IPM. Η αρχιτεκτονική είναι 

σχεδιασμένη ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Web Services Resource 

Framework (WSRF) [124] και επομένως είναι μία σύνθεση από Δικτυακές 
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Υπηρεσίες που διαχειρίζονται καταστάσεις πόρων (Web Services managing stateful 

resources). Η έννοια της λειτουργίας της είναι βασισμένη στη χρησιμοποίηση των 

ιστορικών δεδομένων. Η αποθήκευση των τιμών των μετρικών επιτρέπει την πιο 

σύνθετη ανάλυση για τις αναφορές σε μια πιο πρόσφατη φάση ή μια σύγκριση των 

πραγματικών στοιχείων με τα ιστορικά συλλεχθέντα στοιχεία. Και είναι σημαντικό να 

αποθηκευτούν τα πολύτιμα μετρημένα δεδομένα ως απόδειξη της ποιότητας της 

υπηρεσίας για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο (απόδειξη της ποιοτικής 

αναδημιουργίας) σε περίπτωση αξίωσης εξουσιοδότησης από τον πελάτη ή από 

ρυθμιστική άποψη. Αυτό υπονοεί την ανάγκη για την αρχειοθέτηση ιστορικών, 

εξαιρετικά σημαντικών δεδομένων. 

Η υπηρεσία αποτελείται από δύο θεμελιώδη συστατικά: την Υπηρεσία Ιστορικού 

Ποιότητας (QoS History Service) και την Υπηρεσία Εκτίμησης Δεικτών Ποιότητας 

(QoS Indices Estimator Service), αλλά αλληπεδρά ή μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

πολλά άλλα. Μια υποχρεωτική, υπάρχουσα αλληλεπίδραση είναι με την υπηρεσία 

διαχείρισης SLA που είναι αρμόδια για τη διαπραγμάτευση, την παροχή και την 

υποστήριξη SLA. Η υπηρεσία διαχείρισης SLA, μπορεί να λειτουργήσει ως 

ενδιάμεσος για τη μεταφορά QoS απαιτήσεων του καταναλωτή υπηρεσιών όταν (the 

SLA management service) τις λαμβάνει στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων 

SLA και χρησιμοποιεί την QoS-IPS προκειμένου να πάρει μία σαφή απάντηση στο 

κατά πόσον ένας πάροχος μπορεί να εγγυηθεί για την απαιτούμενη ποιότητα. 

Οι λειτουργίες που τα δύο συστατικά είναι σε θέση να εκτελέσουν παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Υπηρεσία Ιστορικού Ποιότητας 

• Αποθήκευση του ορίου που έθεσε ο καταναλωτής σε ένα συγκεκριμένο όρο 

ποιότητας ο οποίος παραβιάστηκε κατά τη διάρκεια ζωής του SLA 
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• Παρέχει μία διεπαφή έτσι ώστε όταν ερωτηθεί, να επιστρέψει το μέρος του 

Ιστορικού Ποιότητας που απαιτείται 

Υπηρεσία Εκτίμησης Δεικτών Ποιότητας 

• Ερωτά το Ιστορικό Ποιότητας σχετικά με το ιστορικό ενός παρόχου 

υπηρεσιών 

• Συγκρίνει τις ανάγκες του καταναλωτή που εκφράζονται με όρους 

παραμέτρων ποιότητας με το ιστορικό του παρόχου. 

• Αποφαίνεται για το αν ένα πάροχος είναι ικανός να παράσχει ποιότητα σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο στον καταναλωτή. Με άλλα λόγια για το εάν ο πάροχος 

μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός καταναλωτή. 

• Εκτιμά τις τιμές των σχετικών δεικτών ποιότητας και τους επιστρέφει σε 

καθένα που ενδεχομένως μπορεί να τους ζητήσει. 

Με βάση τα παραπάνω, το διάγραμμα ακολουθιών (sequence diagram) για την QoS-

IPS στην οποία φαίνονται οι απαραίτητες αλληλεπιδράσεις είναι το ακόλουθο: 

Service Consumer QoS Indices EstimatorSLA Management Service QoS History Service

QoS-IPS

1. Request QoS

2. Send QoS Demands

4. Send SP's QoS History

6. Send SLA offer

3 Enquire about QoS History

5. Send QoS Indices

Notify

 
Σχήμα 27: Ροή λογικής μέσα στην QoS-IPS μέσω ενός UML διαγράμματος ροής 

Άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα είναι ο Καταναλωτής 

Υπηρεσιών και η Υπηρεσία Διαχείρισης SLA. Η ύπαρξη του πάροχου υπηρεσιών 
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υπονοείται και δεν εμφανίζεται προκειμένου να διευκολύνει τον αναγνώστη. 

Παρακάτω αναλύουμε τη ροή όπως αυτή περιγράφεται στο Σχήμα 27: 

1. Απαίτηση Ποιότητας: Ο καταναλωτής απαιτεί τη χρήση μίας ή περισσοτέρων 

υπηρεσιών και στέλνει τις απαιτήσεις του με όρους QoS προκειμένου να 

πάρει πίσω μία προσφορά στην οποία μπορεί να συμφωνήσει ή να 

διαπραγματευτεί. Οι απαιτήσεις εκφράζονται σε μία μορφή ενός συνόλου 

παραμέτρων ποιότητας μέσω ενός προτύπου (template) που σχετίζεται με την 

κάθε εφαρμογή. Στην ουσία, ο καταναλωτής συμπληρώνει τα όρια των 

αντιστοίχων τιμών, ζητώντας εγγυήσεις για την εκτέλεση της εργασίας του. 

Αυτή είναι η πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης SLA, όπως διαχειρίζεται από 

την Υπηρεσία Διαχείρισης SLA. 

2. Αποστολή Απαιτήσεων Ποιότητας: Η Υπηρεσία Διαχείρισης SLA διαβάζει το 

κείμενο ή την υπηρεσία SLA και εξάγει τις παραμέτρους ποιότητας, τις οποίες 

στη συνέχεια αποστέλλει μέσω ενός μηνύματος SOAP (και ενός προτύπου 

XML) στον Εκτιμητή Δεικτών Ποιότητας. Επίσης, επικοινωνεί με τους 

αντίστοιχους πάροχους υπηρεσιών και το μηχανισμό αντιστοίχισης ροών 

εργασιών αλλά αυτές οι αλληλεπιδράσεις δε φαίνονται στο σχήμα. 

3. Έρευνα για το Ιστορικό Ποιότητας: Ο Εκτιμητής Δεικτών Ποιότητας πρέπει να 

μετατρέψει τις παραμέτρους Ποιότητας σε Δείκτες. Προκειμένου να το 

επιτύχει αυτό, ρωτά το ιστορικό των παραβιάσεων του SLA των αντίστοιχων 

φορέων παροχής υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα μπορεί έπειτα να συγκριθεί με 

τα τρέχοντα αιτήματα του καταναλωτή υπηρεσιών και να συναγάγει 

συμπεράσματα από αυτό. 

4. Αποστολή Ιστορικού Ποιότητας ενός Πάροχου Υπηρεσιών: Η Υπηρεσία 

Ιστορικού Ποιότητας απαντά με την αποστολή των ορίων για τις παραμέτρους 
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ποιότητας που έχουν παραβιαστεί στο παρελθόν από το φορέα παροχής 

υπηρεσιών για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. 

5. Αποστολή Δεικτών Υπηρεσίας: Η υπηρεσία Εκτίμησης Δεικτών Ποιότητας 

χρησιμοποιεί τις απαιτήσεις του καταναλωτή υπηρεσιών και το Ιστορικό 

Ποιότητας του πάροχου υπηρεσιών προκειμένου να καταλήξει στο εάν ο 

πάροχος είναι ικανός να παράσχει την απαιτούμενη ποιότητα και/ή να 

υπολογίσει τους σχετικούς Δείκτες Ποιότητας. 

6. Αποστολή Προσφοράς SLA: Η Υπηρεσία Διαχείρισης SLA συλλέγει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται από τον Εκτιμητή Δεικτών Ποιότητας, τον 

πάροχο και το σύστημα διαχείρισης ροών εργασιών και επιστρέφει μία 

προσφορά SLA στον καταναλωτή, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο του SLA. 

Ένας νέος κύκλος θα ξεκινήσει εάν ο καταναλωτής αποφασίσει να 

διαπραγματευτεί τους όρους της προσφοράς, η οποία μπορεί πλέον να 

εκφραστεί με Δείκτες ποιότητας. 

7. Ενημέρωση: Αυτή είναι μία ασύγχρονη κλήση και υπονοεί ότι η υπηρεσία 

διαχείρισης SLA χρησιμοποιεί μηχανισμούς ελέγχου παραβιάσεων SLA και 

παράγει ένα μήνυμα το οποίο ενημερώνει για την παραβίαση ενός ορίου σε 

μία παράμετρο ποιότητας. Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται στο Ιστορικό 

Ποιότητας το οποίο εν συνεχεία αποθηκεύει την πληροφορία. 

Η λειτουργία της υπηρεσίας QoS-IPS βασίζεται στις προδιαγραφές WSRF, δηλαδή, 

όλο το περιβάλλον βασίζεται σε Δικτυακές Υπηρεσίες. Επομένως, ξεκινώντας από 

την πλευρά του πάροχου υπηρεσιών, οι υπηρεσίες αναπτύσσονται ως WS-Resources 

με τη διάρκεια ζωής τους να ορίζεται από το WS-ResourceLifetime [125] ενώ οι 

παράμετροι ποιότητας εκτίθονται ως ιδιότητες πόρων (resource properties) μέσω του 

WS-ResourceProperties [126]. Το Ιστορικό Ποιότητας είναι μία υπηρεσία καταλόγου 
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η οποία χρησιμοποιεί το WS-Addressing [127] για να αποθηκεύει τις λεπτομέρειες 

που σχετίζονται με την υπηρεσία και το WS-BaseNotification [128] για να αποστείλει 

τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τις παραβιάσεις του SLA. Το πλαίσιο του 

WS-Security [129] χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των σκυταλών ασφαλείας 

(security tokens). Άλλα αρχιτεκτονικά σχεδία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις ασφαλείας μπορούν να βρεθούν στο [130]. Τέλος, το WSLA [131] μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση του SLA, τον έλεγχο και τη δημιουργία, 

έχοντας ταυτόχρονα στο νου ότι δεν έχει υιοθετηθεί από κάποιο επίσημο Οργανισμό 

σχετικό με τα Πλέγματα. 

Έχοντας ορίσει την αρχιτεκτονική της QoS-IPS, προχωρούμε διεξάγοντας ένα 

πείραμα προκειμένου να επιδείξουμε τη λειτουργικότητα και τις ικανότητές της. Το 

πείραμα αυτό παρουσιάζεται σε ό,τι ακολουθεί. 

6.2.5 Πείραμα 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση της προτεινόμενης υπηρεσίας, 

κατασκευάστηκε ένα περιβάλλον προσομοίωσης όπου πραγματοποιήσαμε ένα 

πείραμα. Ο στόχος του πειράματος ήταν να αποδειχθεί η δυνατότητα 

πραγματοποίησης της επιχείρησης και να επικυρωθεί η αποδοτικότητα των 

μηχανισμών του. Στη συνέχεια, ο στόχος ήταν να μιμηθεί η λειτουργία των 

υπηρεσιών βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή που 

θα οδηγήσει στον υπολογισμό των δεικτών Ποιότητας. Οι ανάγκες της εφαρμογής 

ικανοποιούνται πλήρως μελετώντας τις απαιτήσεις ενός πεπειραμένου τελικού 

χρήστη (KINO TV and Movie Productions, www.kino.gr, Digital Media Provider στο 

έργο NextGRID [132]). 

Η έλλειψη ενός πραγματικού επιχειρηματικού μοντέλου κάνει τον έλεγχο των 

παραμέτρων ποιότητας δύσκολο. Επίσης, το περιβάλλον προσομοίωσης επιβάλλει 
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την ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο για τα SLAs. Για να επιλύσουμε τα δύο 

αυτά ζητήματα, αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο μηχανισμό προκειμένου να 

υλοποιήσουμε την Υπηρεσία Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας. Ο μηχανισμός αυτός 

περιγράφεται παρακάτω. Ακολουθώντας την περιγραφή αυτή, παρουσιάζουμε ένα 

σενάριο εφαρμογής και το ίδιο το πείραμα αναφέροντας επίσης το testbed και τα 

αποτελέσματα της εξομοίωσης. 

6.2.5.1 Λήψη των παραμέτρων ποιότητας 

Η ποιότητα μίας παρεχόμενης υπηρεσίας κατανέμεται σε κάθε υλοποίηση υπηρεσίας 

ενός περιβάλλοντος Πλέγματος παρά σε ένα επίπεδο υπηρεσίας ή πόρου. Επομένως, 

οι παράμετροι ποιότητας πρέπει να εξαχθούν από κάθε μία υλοποίηση των υπηρεσιών 

και συνεπώς στο σχεδιασμό του μηχανισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες 

υλοποιήσεις ακόμα και της ίδιας υπηρεσίας, σε διαφορετικές πλατφόρμες και με 

διαφορετικές ιδιότητες. Όλα αυτά υπονοούν έντονη ετερογένεια και στη βάση αυτή 

εισαγάγουμε τον όρο στιγμιότυπο υπηρεσίας (service instance). Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα η εργασία προχώρησε με το σχεδιασμό δύο 

συστημάτων. Το ένα από αυτά πρέπει να εγκατασταθεί στην ίδια τοποθεσία με τα 

στιγμιότυπα των υπηρεσιών –συνήθως στο χώρο του πάροχου υπηρεσιών- και το 

άλλο μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στην υποδομή Πλέγματος. Ο μηχανισμός 

αυτός καλείται Υπηρεσία Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας (QoS Parameters 

Provisioning Service). Από τούδε και εφεξής, ο μηχανισμός αυτός θα αποκαλείται 

QoS-PPS. 

Το διάγραμμα του μοντέλου συστατικών (UML) είναι το ακόλουθο: 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 28, το σύστημα απαρτίζεται από τρία (3) βασικά 

συστατικά: τον Πάροχο Πληροφορίας Ποιότητας (QoS information Provider) 
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(Πάροχος Πληροφορίας), τον Αιτούντα Πληροφορίας Ποιότητας (QoS Information 

Requester) (Αιτούντας Πληροφορίας) και το σύστημα Αποθήκευσης (Repository). 

Ο πάροχος πληροφορίας συλλέγει τις πληροφορίες χαμηλού επιπέδου είτε απευθείας 

από τα στιγμιότυπα των υπηρεσιών είτε ελέγχοντας την υποδομή του πάροχου 

υπηρεσιών. Είναι δυνατό να χτιστούν “wrappers” για την εκτέλεση διαφόρων 

συγκριτικών μετρήσεων επιδόσεων ή “scripts” τα οποία καλού προγράμματα όπως η 

εντολή “top” σε Linux. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα ενημερώνεται για την 

τρέχουσα κατάσταση του πάροχου υπηρεσιών και ταυτόχρονα, συλλέγει τις 

απαιτούμενες παραμέτρους ποιότητας. Εν συνεχεία, ο Πάροχος Πληροφορίας 

Ποιότητας στέλνει τις υπολογισμένες παραμέτρους πίσω στον Αιτούντα. 

QoS Information Requester QoS Information Provider

Repository

History Interface Real Time Interface

 
Σχήμα 28: Μοντέλο Συστατικών Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας 

Ο ρόλος του Αιτούντα Πληροφορίας είναι διττός: 

1. Ενεργοποιεί τον Πάροχο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται 

στέλνοντας ένα αρχείο XML μέσω του πρωτοκόλλου SOAP, υποδεικνύοντας 

τις παραμέτρους οι οποίες πρέπει να επιστραφούν με την ολοκλήρωση της 

λειτουργίας του Παρόχου. 

2. Διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων του συστήματος Αποθήκευσης και δρα ως 

μία διεπαφή που επεξεργάζεται ερωτήματα για την απόκτηση πληροφορίας 

από τρίτα μέλη έτσι ώστε να παράσχει πληροφορία πίσω στο σύστημα 

Αποθήκευσης. Καθώς οι Ανοιχτές Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιών πρέπει να 

παραμένουν ανοιχτές και ευέλικτες, ο μηχανισμός Παροχής Πληροφορίας 
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Ποιότητας πρέπει να επιτρέπει στα άλλα συστατικά να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα εφόσον έχουν τα σωστά δικαιώματα. Μία Διεπαφή Ιστορικού 

επιτρέπει την υποβολή ερωτημάτων τα οποία χειρίζεται ο Αιτούντας. 

Η QoS-PPS, ως ένας σύνθετος μηχανισμός αποτελείται από διάφορα συστατικά που 

λειτουργούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων τομέων. Με αυτή τη λογική, ο Αιτών 

Πληροφορίες Ποιότητας, το σύστημα Αποθήκευσης και η διεπαφή είναι όλες 

υπηρεσίες που εγκαταστάθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πόρο (δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο επιλέγεται αυτός ο πόρος) και το σύστημα Αίτηση 

Πληροφορίας Ποιότητας σε διάφορα μηχανήματα. Τότε ο Αιτών Πληροφορίας 

Ποιότητας σποραδικά ερωτά τον Πάροχο Πληροφορίας Ποιότητας και αποθηκεύει τα 

αποτελέσματα που εποστρέφονται στο σύστημα Αποθήκευσης. 

Προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που τίθενται στο σχεδιασμό του 

μηχανισμού, το συστατικό πρότυπο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 28 ενισχύθηκε 

περαιτέρω με την ενσωμάτωση μερικών νέων οντοτήτων που πρέπει να συμμετέχουν 

στη διαδικασία. 

QoS Information Requester

QoS Information Provider

Repository

Interface

Service Provider Administrator
(Scheduled Process Trigger)

Client Interface
(On demand trigger) QoS Provisioning Module

 
Σχήμα 29: Εκτεταμένο Μοντέλο Συστατικών της Υπηρεσίας Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας 

Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 29 οι επεκτάσεις στο πρότυπο σε σύγκριση με το 

Σχήμα 28 είναι η διαχείριση των φορέων παροχής υπηρεσιών και η διεπαφή των 

πελατών. Το βασικό μοντέλο συστατικών (Σχήμα 28) είναι η ιδέα της αρχιτεκτονικής 

του μηχανισμού ενώ η επέκταση δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι 

ανάγκες της εφαρμογής. Αυτοί οι δύο νέοι ρόλοι εφαρμόζουν τις προδιαγραφές του 
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συστήματος για την ανάκτηση των αντίστοιχων πληροφοριών από την υπηρεσία του 

παρόχου, ώστε να αποτελέσουν κάποιο σύστημα εσωτερικού ελέγχου/διαχείρισης της 

υπηρεσίας και ένα μηχανισμό για την εύκολη διανομή των πληροφοριών που η 

υπηρεσία του παρόχου επιθυμεί να μοιραστεί με άλλες οντότητες μέσα το 

περιβάλλον. Αυτό είναι μέρος του διαλογικού περιβάλλοντος και απεικονίζεται από 

τα όρια του συστήματος Παρχοχής Πληροφόρίας Ποιότητας (Σχήμα 29). 

Το σύστημα είναι μία σύνθεση διαφόρων μερών και ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα 

μέρη συνδέονται (και κατά συνέπεια ο τρόπος με τον οποίο δένουν με όλη την 

αρχιτεκτονική Πλέγματος) εξαρτάται από ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων. Με βάση 

αυτά, ο Πάροχος Πληροφορίας αποτελεί τον πυρήνα της Υπηρεσίας Παροχής 

Πληροφορία Ποιότητας και η ύπαρξή του είναι απαραίτητη σε κάθε πόρο ο οποίος 

χρησιμοποιείται στο Πλέγμα. Αυτό το συστατικό δεν είναι διαθέσιμο έξω από τα όρια 

του Πάροχου Υπηρεσίας και η λειτουργία του περιορίζεται στην επιστροφή της 

απαιτούμενης πληροφορίας στον Αιτούντα. Δεν χρειάζεται να επεξεργαστεί ούτε να 

αποθηκεύσει δεδομένα καθώς ενεργεί ως ένας απλός ατζέντης. Η νοημοσύνη του 

συστήματος στρέφεται στο τμήμα Αιτούντως πληροφοριών, το οποίο βρίσκεται 

επίσης στα όρια του φορέα παροχής υπηρεσιών. Μόνο επικυρωμένοι τρίτοι, οι 

χρήστες και τα συστατικά μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Αιτούντα 

Πληροφοριών, που λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του προμηθευτή 

πληροφοριών και των υπολοίπων, μέσα στα όρια του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η 

ευθύνη του είναι να καλέσει την υπηρεσία του Πάροχου Πληροφοριών όποτε αυτό 

απαιτείται, προκειμένου να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα που 

επιστρέφονται και για να τα καταγράψει στο σύστημα Αποθήκευσης. Στη συνέχεια, 

το σύστημα Αποθήκευσης εγκαθίστανται εσωτερικά στο φορέα παροχής υπηρεσιών 

και μόνο ο Αιτών Πληροφοριών έχει πρόσβαση σε αυτό.  
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Τέλος, τα δύο εναπομείναντα συστατικά ασχολούνται με την εκτέλεση της υπηρεσίας 

του μηχανισμού Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας. Το ένα είναι ένας υποδοχέας για 

το χρονοπρογραμματιστή που ενεργοποιεί την εκτέλεση των συγκεκριμένων 

ενεργειών του Πάροχου Πληροφοριών Ποιότητας (Διαχειριστής Παρόχου) ενώ το 

άλλο εξυπηρετεί το σκοπό της κατόπιν παραγγελίας εκτέλεσης αυτών των ενεργειών, 

από έναν χρήστη ή ένα συστατικό έξω από τον περιγεγραμμένο μηχανισμό (διεπαφή 

πελατών). 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν για την 

εφαρμογή του συστήματος Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας. 

6.2.5.1.1 Υπηρεσίες 

Μία εξέταση σε περισσότερο βάθος των προκλήσεων της εφαρμογής θα οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η Υπηρεσία Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας αποτελείται από 

διάφορες ενότητες που καθιστούν τη χρήση των διάφορων τεχνολογιών μια ανάγκη 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι στόχοι του σχεδιασμού. Το ζήτημα της 

ετερογένειας αντιμετωπίστηκε με την υλοποίηση των υπηρεσιών σε JAVA και την 

ανάπτυξη τους πάνω από το πρωτόκολλο SOAP χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Apache 

AXIS [133]. Το σύνολο των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν για το σκοπό της 

υλοποίησης βασίζονταν σε τεχνολογία Java classes και περιγράφονται εν συντομία 

παρακάτω: 

1. availability_service: Είναι μια Δικτυακή Υπηρεσία που αναπτύσσεται σε Java, η 

οποία επεκτείνεται σε κάθε πόρο της υποδομής Πλέγματος. Αυτή η υπηρεσία 

αντιπροσωπεύει την πλευρά του Πάροχου Πληροφοριών Ποιότητας στο QoS-

PPS. Ο σκοπός του είναι να επιστρέφει τις παραμέτρους ποιότητας του 

συστήματος όπου είναι εγκατεστημένο πίσω στον επισκέπτη. 
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2. service_client: Αυτή η υπηρεσία απεικονίζει τις διαδικασίες του Αιτούντος 

Πληροφοριών Ποιότητας όπως περιγράφηκαν νωρίτερα στο έγγραφο. Είναι 

υλοποιημένο σε Java και εγκαθίσταται σε έναν ενιαίο πόρο της υποδομής 

Πλέγματος. Ο σκοπός του είναι να καλέσει το availability_service και να 

συλλέξει τα αποτελέσματα. 

3. database: Ο στόχος της βάσης δεδομένων είναι να αποθηκευτούν οι παράμετροι 

ποιότητας και οι λεπτομέρειες των δεικτών ποιότητας, που διαμορφώνουν το 

Σύστημα Αποθήκευσης. Για τους σκοπούς της βάσης δεδομένων, μια σχεσιακή 

βάση δεδομένων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τα 

συλλεχθέντα δεδομένα. Η τεχνολογία αυτή των βάσεων δεδομένων προσφέρει: 

• Αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων (σε σύγκριση με τους άλλους τύπους 

πληροφοριών), που έχουν “επίπεδη” δομή –διαφορετικά στοιχεία δεδομένων 

χωρίς οποιαδήποτε ιεραρχική σχέση μεταξύ τους 

• Αξιοπιστία  

• Γρήγορη πρόσβαση - ενδεχομένως σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 

Αφ' ετέρου, μια αντικειμενοστρεφής βάση δεδομένων ή μια βάση δεδομένων 

XML θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει πληροφορίες για τις 

υπηρεσίες και τα ποιοτικά στοιχεία, δομώντας τα όπως τα αντικείμενα. Αυτοί οι 

τύποι τεχνολογιών βάσεων δεδομένων προσφέρουν:  

• Αποθήκευση συνοπτικών πληροφοριών για τις υπηρεσίες, 

o Μαζί με το ευρύ δίκτυο σχέσεων μεταξύ των στοιχείων των 

πληροφοριών - αντικείμενα-ιδιότητες-μέθοδοι, αντικείμενο-

αντικείμενο κ.λπ., 

o Χωρίς την απαραίτητη μετάφραση των αντικειμένων ή δομών XML σε 

μία “επίπεδη” ή συγγενική δομή βάσεων δεδομένων και αντίστροφα.  

 155



Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, μια υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων 

επιλέχτηκε και συγκεκριμένα η MySQL [134]επειδή η ανάγκη για γρήγορη 

πρόσβαση εξουσίαζε, προκειμένου να αποφευχθούν οι περιττές ενέργειες από την 

πλευρά των φορέων παροχής υπηρεσιών. 

4. admin_service: Είναι μια Δικτυακή Υπηρεσία που υλοποιείται σε Java και που 

εγκαθίστανται στον ίδιο πόρο με το service_client. Λειτουργεί ως βοηθητική 

υπηρεσία διαχείρισης που προσφέρει διαδικασίες για τον έλεγχο των υπηρεσιών 

που είναι διαθέσιμες στο Πλέγμα. Ο σκοπός του είναι η ελεγχόμενη πρόσβαση 

στη βάση δεδομένων. 

5. front_end_group_service: Αυτά είναι ένα σύνολο διεπαφών που υλοποιούνται σε 

JSP και PHP, για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων, την οπτική αναπαράσταση 

των αποτελεσμάτων (για τους σκοπούς του πειράματος), και την κατ’ απαίτηση 

κλήση των υπηρεσιών και για το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων. 

Οι μέθοδοι που ενσωματώνονται στο availability_service είναι οι ακόλουθες: 

- DiskCapacity: Αυτή η μέθοδος επιστρέφει δεδομένα σχετικά με την περιοχή 

αποθήκευσης που συνδέεται με την ερωτούμενη υπηρεσία. Ειδικότερα, επιστρέφει 

την διαθέσιμη χωρητικότητα της συσκευής αποθήκευσης. Συλλέγει επίσης τις 

πληροφορίες για το όνομα και την κατάσταση της συσκευής αποθήκευσης αυτή την 

περίοδο. 

- CPUThroughput: Αυτή η μέθοδος επιστρέφει το χρόνο χρησιμοποίησης της ΚΜΕ 

σε χρόνο εκτέλεσης. Στην περίπτωση που περισσότερες από μία ΚΜΕ είναι 

διαθέσιμες, αναθέτουν μια ετικέτα προσδιορισμού σε καθεμία από αυτές και ορίζουν 

την τιμή ρυθμοαπόδοσης σε αυτήν. 

- MemoryUtil: Η συγκεκριμένη μέθοδος ελέγχει τη μνήμη του συστήματος που είναι 

διαθέσιμη σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 
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- TCPportmap: Αυτή η μέθοδος ανιχνεύει όλους τους διαθέσιμες θύρες TCP του 

συστήματος (τουλάχιστον το μέρος του συστήματος στο οποίο η υπηρεσία έχει 

πρόσβαση) και τις εφαρμογές που αντιστοιχούν σε αυτές τις θύρες. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας μπορούν να 

προσδιοριστούν.  

- UDPportmap: Ομοίως με το TCPportmap, αυτή η μέθοδος ανιχνεύει τα UDPPorts. 

- Ping: Αυτή η μέθοδος εκτελεί ένα αίτημα ping στη δικτυακή διεύθυνση IP του 

καλούντος και υπολογίζει το εύρος ζώνης της ενδιάμεσης σύνδεσης. Το μέγεθος και 

το ποσό πακέτων μπορούν να αλλαχτούν δυναμικά. Το αποτέλεσμα υπολογίζεται 

βάση του χρόνου εκτέλεσης και τον όγκο των μεταφερομένων πακέτων. 

- BandWidth: Αυτό είναι μια εναλλακτική μέθοδος για να υπολογίσει το εύρος ζώνης 

μεταξύ του καλούντος των υπηρεσιών και της υπηρεσίας. Αυτή είναι μια 

εναλλακτική μέθοδος στην ανωτέρω, δεδομένου ότι η αξιοπιστία των μεθόδων που 

υπολογίζουν το εύρος ζώνης είναι συνεχώς υπό αμφισβήτηση. 

- servive_test: Αυτή η μέθοδος ερευνά την κατάσταση μιας υπηρεσίας που 

καταχωρείται ως διαθέσιμη υπηρεσία Πλέγματος. Χρησιμοποιεί το URI και τη 

Γλώσσα Περιγραφής Δικτυακών Υπηρεσιών (WSDL) [135] προκειμένου να 

αναγνωρίσει ποια υπηρεσία είναι σε λειτουργία. 

- listpath: Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τα αρχεία που βρίσκει σε έναν κατάλογο 

συστήματος, στον οποίο η υπηρεσία έχει ή πρέπει να έχει πρόσβαση. 

Χρησιμοποιείται προκειμένου να ανακτηθεί ο κατάλογος βιβλιοθηκών και αρχείων 

που η υπηρεσία χρησιμοποιεί. 

Ο service_client εξετάζει πρώτιστα τη σχεδιασμένη λειτουργία του συστήματος 

δεδομένου ότι ενσωματώνει το χρονοπρογραμματιστή. Αυτή η υπηρεσία δημιουργεί 

ένα νήμα για κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών (στο επίπεδο των πόρων) μέσω της 
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μεθόδου timer. Κάθε νήμα καλεί την κατηγορία ExecTask σε ένα δεδομένο χρονικό 

κβάντο. Ελέγχει έπειτα τις κατάλληλες σημαίες στη βάση δεδομένων και καλεί τις 

αντίστοιχες μεθόδους από το availability_service. Αυτές οι σημαίες τίθενται από το 

χρονοπρογραμματιστή (μεθόδος scheduler) που εκτελείται στο τέλος κάθε κλήσης 

του timer. Η λογική πίσω από το χρονοπρογραμματιστή είναι να αλλαχτούν οι 

σημαίες βάση της στατιστικής διαδικασία των όπως προτείνεται στο [136].Επομένως 

για τον μηχανισμό ενεργοποίησης υιοθετήσαμε δύο διαφορετικές μεθόδους: Η μία 

ήταν να υπολογιστεί η συχνότητα της αλλαγήςλ , από τις επαναλαμβανόμενες 

προσβάσεις σε ένα στοιχείο. Λεπτομερώς είναι T
X=λ , όπου το Χ είναι ο αριθμός 

αλλαγών που ανιχνεύονται στους τομείς της βάσης δεδομένων και T  η συνολική 

περίοδος πρόσβασης που υπολογίζεται με τη χρήση του βελτιωμένου εκτιμητή που 

περιγράφεται στο [137].¶λλη ήταν να υπολογιστεί η φρεσκάδα (freshness) και η κατά 

μέσο όρο ηλικία ενός στοιχείου  κατά τη διάρκεια του χρόνου, όταν το στοιχείο 

αλλάζει με ρυθμό 

ie

iλ  και συγχρονίζεται στη συχνότητα  όπως στην εργασία [if 138]. 

Οι υπηρεσίες admin _service και front_end_group_service περιέχουν μεθόδους για 

την προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων στις βάσεις δεδομένων σχετικά με τους φορείς 

παροχής υπηρεσιών και ένα σύνολο διεπαφών με το χρήστη. Τέλος, οι μέθοδοι στην 

υπηρεσία βάσεων δεδομένων είναι όλες εκείνες που χρειάζονται για να διαχειριστεί 

μια βάση δεδομένων. 

Σε ό,τι ακολουθεί παρουσιάζουμε τη δοκιμή και τα πειραματικά αποτελέσματα που 

συλλέξαμε με την εκτέλεση ενός συνόλου εργασιών 3D-Rendering και τη 

χρησιμοποίηση της QoS-PPS για να παρακολουθήσουμε την πλευρά φορέων παροχής 

υπηρεσιών. 
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6.2.5.2 Πλατφόρμα Δοκιμής 

Για τους σκοπούς του πειράματός μας χρησιμοποιήσαμε μία υπηρεσία 3D Rendering 

σε ένα περιβάλλον ενδιάμεσου λογισμικού GRIA που περιγράφεται στο [139]. To 

GRIA είναι ένα ενδιάμεσο λογισμικό βασισμένο σε υπηρεσίες, συμβατό με την 

OGSA, υπό ενεργό ανάπτυξη που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος IST GRIA. Η υποδομή αποτελείται από διάφορα PCs 

συμπεριλαμβανομένης μιας συστάδας 10 PCs με τις ακόλουθες προδιαγραφές 

(Πίνακας 4): 

CPU Memory Disk Capacity Network Operating System
x86 Intel P4 3GHz 512MB RAM 80GB HDD 1Gbps LAN LINUX Fedora core 5  

Πίνακας 4:Οι προδιαγραφές των υπολογιστών που αποτελούν τη συστάδα 

Η υπηρεσία 3D rendering είναι βασισμένη σε μια διανομή του AIR Renderer [140]. 

Ο Προμηθευτής GRIA που αναπτύσσεται στη συστάδα προσφέρει της υπηρεσία 

rendering, συνδυάζοντας διάφορες ενδιάμεσες υπηρεσίες, όπως η συλλογή 

δεδομένων, ο έλεγχος της εγκυρότητας, η κλήση της υπηρεσίας rendering και η 

επιστροφή του αποτελέσματος. Η λειτουργία rendering επιτυγχάνεται με τη 

χρησιμοποίηση των περιγραφέων (descriptors) που εκφράζονται μέσω του προτύπου 

RenderMan Interface Bytestream (RIB) [141] που είναι μια πλήρης προδιαγραφή της 

απαραίτητης διεπαφής μεταξύ των modelers και των renderers. Λεπτομερώς, η 

διαδικασία rendering επεκτείνεται με την προσθήκη ενός ενδιάμεσου βήματος, όπου 

ένα αρχείο RIB παράγεται περιγράφοντας τη σκηνή που πρόκειται να γίνει render. Τα 

αρχεία σε μορφή RIB είναι σημαντικά μικρότερα στο μέγεθος και επομένως 

ευκολότερο να ανταλλαχθούν μέσω δικτύου. Στον αντίποδα, είναι δυσκολότερο να 

διαχειριστούν δεδομένου ότι είναι πολυάριθμα και έχουν έναν μεγάλο αριθμό 

διασυνδέσεων. Ειδικοί renderers (όπως ο AIR) είναι έπειτα ικανοί να 
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αναδημιουργήσουν και να κάνουν render την εικόνα που χρησιμοποιώντας τα 

ενδιάμεσα αρχεία RIB. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η πλήρης εικόνα. 

Το ενδιάμεσο λογισμικό GRIA προσφέρει διάφορες λειτουργίες στο χρήστη όπως η 

υποβολή εργασιών, η παρακολούθηση, η επιλογή φορέων παροχής υπηρεσιών, ο 

καθορισμός των απαιτήσεων ποιότητας και η αποδοχή μια προσφοράς μέσω μιας 

διαδικασίας που ονομάζεται “tender”. Αυτές οι λειτουργίες τίθενται στην διάθεση του 

χρήστη μέσω του γραφικού περιβάλλοντος GRIA Graphical User Interface (GUI). 

Για την περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των παραγόμενων εργασιών για 3D 

rendering, χρησιμοποιούνται σημειολογικές γλώσσες οι οποίες περιγράφονται στα 

[142] και [143]. 

6.2.5.3 Αποτελέσματα 

Χρησιμοποιώντας την παρουσιασμένη πλατφόρμα δοκιμής και τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή της QοS-PPS, δημιουργήσαμε ένα πλήρως λειτουργικό ετερογενές, 

περιβάλλον προσομοίωσης για το πείραμά μας. Το σενάριο περιλάμβανε την υποβολή 

πολυάριθμων εργασιών για εκτέλεση στο ενδιάμεσο λογισμικό GRIA σε ένα 

συγκεκριμένο στιγμιότυπο υπηρεσίας και τον έλεγχο επιλεγμένων εκ των προτέρων 

παραμέτρων QoS που συσχετίζονται με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Οι 

παράμετροι ήταν προσεκτικά επιλεγμένες μελετώντας τις απαιτήσεις των χρηστών 

και προσδιορίστηκαν ως εκείνες που ο τελικός χρήστης της εφαρμογής (ο χρήστης 

3D rendering, π.χ. ο σχεδιαστής) θεώρησε ως σημαντικότερες από την άποψη της 

διαθεσιμότητας.  

Με βάση αυτά, το σύνολο παραμέτρων αποτελείτο από τη διαθέσιμη χωρητικότητα 

δίσκων (GBs), τη χρήση της ΚΜΕ, τη διαθέσιμη μνήμη (GBs) και την ύπαρξη ή όχι 

των απαραιτήτων shaders (οι shaders είναι συγκεκριμένα αρχεία που απαιτούνται για 

τη διαδικασία rendering τα οποία κατωτέρω θα τα αναφέρουμε ως βιβλιοθήκες, 
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καθώς συνήθως εμφανίζονται σε ομάδες) στην περιοχή εκτέλεσης. Τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ελέγχου συγκρίνονται έπειτα με τα κατώτατα όρια που σχετίζονται 

με συγκεκριμένες παραμέτρους που ο τελικός χρήστης έχει προτείνει ως ιδανικές για 

την εκτέλεση όταν συμφώνησε στην προσφορά SLA του φορέα παροχής υπηρεσιών 

(ένα παράδειγμα προτύπου SLA GRIA παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα).  

Αυτό οδηγεί στον προσδιορισμό των παραβιάσεων SLA στην ιστορία των 

εκτελέσεων και όπως θα παρουσιάσουμε, στη συσχέτιση μιας αξίας με τη 

διαθεσιμότητα των στιγμιοτύπων υπηρεσιών, δηλαδή τον υπολογισμό του δείκτη 

διαθεσιμότητάς της. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<requirements xmlns:ns1="http://www.it-

innovation.soton.ac.uk/uk/ac/soton/itinnovation/grid/service/types" 
valid="true"> 

<ns1:min-relative-machine-performance> 
<ns1:standard-machine-multiplier>2.4</ns1:standard-machine-multiplier> 

</ns1:min-relative-machine-performance> 
<ns1:min-physical-memory> 

<ns1:bytes>10000000</ns1:bytes> 
</ns1:min-physical-memory> 

<ns1:max-num-concurrent-resources-per-resource-alloc>1</ns1:max-num-concurrent-
resources-per-resource-alloc> 

<ns1:num-parallel-resources-per-job>0</ns1:num-parallel-resources-per-job> 
<ns1:max-work> 

<ns1:std-CPU-seconds>200</ns1:std-CPU-seconds> 
</ns1:max-work> 

<ns1:max-upload-data-volume> 
<ns1:bytes>1000000</ns1:bytes> 
</ns1:max-upload-data-volume> 
<ns1:max-download-data-volume> 
<ns1:bytes>10000000</ns1:bytes> 
</ns1:max-download-data-volume> 

<resource-allocation-start>2005-04-04T13:55:35.451Z</resource-allocation-start> 
<resource-allocation-end>2005-04-15T13:55:40.451Z</resource-allocation-end> 

 
<application>http:// grid.ece.ntua.gr/render/AirRender</application> 

 
<ns1:max-store-data-volume> 

<ns1:bytes>10000000</ns1:bytes> 
</ns1:max-store-data-volume> 

</requirements> 
Πίνακας 5: Το αρχείο “requirements.xml” το οποίο χρησιμοποιείται στην πρώτη φάση 

διαπραγμάτευσης SLA στο ενδιάμεσο λογισμικό GRIA. Ο τελικός χρήστης υποβάλλει της 

απαιτήσεις του και ένα πρότυπο SLA όπως το παραπάνω συμπληρώνεται. Το πρότυπο περιέχει 

τις παραμέτρους ποιότητας με τις οποίες ο τελικός χρήστης θέλει να διαπραγματευτεί, μαζί με τα 

σχετικά όρια. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας 
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 standard-machine-multiplier:  1 standard machine equals to a 1GHz 
Pentium 3. In our case the multiplier is 2.4. 

min-physical-memory: The minimum demanded physical memory 
(in Bytes)

max-num-concurrent-resources-per-resource-
alloc:  

The maximum number of concurrent 
resources required per resource allocation 

num-parallel-resources-per-job:  The number of parallel resources (e.g. in a 
cluster) requested per job

std-CPU-seconds:  The time period that the CPU is demanded 
to be utilized (in seconds) 

max-upload-data-volume/ max-download-data-
volume:  

The size of data uploaded and downloaded 
application: The name and location of the 
application service. 

max-store-data-volume:  The maximum demanded disk capacity 
  

Πίνακας 6: Επεξήγηση των όρων του xml που παρουσιάζει ο Πίνακας 5 

Όσον αφορά τον καθορισμένες παραμέτρους ποιότητας, είναι γεγονός ότι είναι μέρος 

ενός μεγαλύτερου συνόλου μετρικών και προσδιορίστηκαν μεταξύ άλλων επειδή 

θεωρούνται ως ενδεικτικές των απαιτήσεων διαθεσιμότητας (όπως αναφέρεται πριν) 

του τελικού χρήστη στο συγκεκριμένο τομέα της εφαρμογής και επομένως, ως 

κατάλληλες να αντιστοιχηθούν στο δείκτη διαθεσιμότητας. Εκτός αυτού, είναι 

κατάλληλες για τους σκοπούς του πειράματος καθώς ελέγχονται και διαχειρίζονται 

εύκολα.  

Σαφώς, η μετρική “ύπαρξη των βιβλιοθηκών” δεν αντιπροσωπεύεται με αριθμητικές 

τιμές αλλά από μια μεταβλητή Boolean, δηλαδή ένα ναι ή όχι. Επιπλέον, το γεγονός 

ότι ο χρήστης δε συμβιβάζεται με τη μη-ύπαρξη μερικών shaders (διάφοροι shaders 

ζητούνται σε διάφορες περιπτώσεις) οδηγεί στο γεγονός ότι κάθε φορά που ένας 

shader λείπει αυτό θεωρείται ως παραβίαση SLA. 

Αφ' ετέρου, τα σύνολα εργασιών που υποβλήθηκαν επιλέχτηκαν σύμφωνα με την 

πολυπλοκότητά τους. Εκ πειραματισμού, παρατηρείται ότι η πολυπλοκότητα 

εκτέλεσης της εφαρμογής rendering είναι επηρεάζεται κυρίως από τους ακόλουθους 

τέσσερις (4) παράγοντες: 

• Αριθμός αντικειμένων; 

• Φώτα (spot, omni, direct); 
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• Υλικά (standard, image, animated); 

• Τροποποιητές (lattice, melt). 

Οι παράγοντες ανωτέρω έχουν επιπτώσεις στο μέγεθος εργασίας και την 

υπολογιστική πολυπλοκότητά της, τα οποία στη συνέχεια κάνουν την εκτέλεση των 

εργασιών εξαρτημένη από τη χρησιμοποίηση της ΚΜΕ, το δίσκο, τη μνήμη του 

συστήματος καθώς επίσης και από διάφορα αρχεία (βιβλιοθήκες) και φυσικά από την 

ύπαρξη ή μη της ίδιας της υπηρεσίας. 

Ως εκ τούτου, δημιουργήσαμε σύνολα σκηνών για rendering τα οποία επεκτείνονταν 

σε ένα ευρύ φάσμα όλων των πιθανών επιλογών προκειμένου να τεντωθεί η απόδοση 

του φορέα παροχής υπηρεσιών στις προαναφερθείσες πτυχές. Ειδικότερα, 

δημιουργήσαμε 30 εργασίες, καθεμία των οποίων αποτελείται από 50 RIB αρχεία, 

που εξήχθησαν από 30 αντίστοιχα animations που διαρκούν 2 δευτερόλεπτα. Κάθε 

μια από τις εργασίες είχε μια διαφορετική διαμόρφωση, ή - με άλλα λόγια - έναν 

διαφορετικό συνδυασμό αριθμού αντικειμένων, τύπου φώτων, υλικών και 

τροποποιητών (δείτε τον παρακάτω πίνακα). 

A/A
Job Description 

(50rib files / 2 sec animation)
SLA Threshold

 CPU (sec)
Actual

 CPU (sec)
Reserved Disk
 Capacity (MB)

Actual Disk
 Utilization (MB)

Requested Minimum
 Memory  (MB)

Actual Minimum 
Memory Utilization (MB)

1 Ob-01 2,22 2,08 19,05 17,06 128 8,40
2 Ob-01-light-s 6,25 6,54 19,10 17,54 128 9,10
3 Ob-01-light-o 4,51 4,46 19,10 15,71 128 9,10
4 Ob-01-light-d 5,38 5,54 19,05 17,24 128 9,60
5 Ob-01-material-s 2,22 2,02 19,05 16,99 128 9,60
6 Ob-01-light-s-material-s 4,50 4,00 19,10 15,41 128 10,00
7 Ob-01-light-o-material-s 4,58 4,27 19,10 22,72 128 9,80
8 Ob-01-light-d-material-s 5,49 5,24 19,10 22,46 128 10,00
9 Ob-01-modifier-lat 2,88 2,79 19,10 19,34 128 10,50

10 Ob-01-light-s-modifier-lat 136,40 159,40 141,55 167,62 128 18,70
11 Ob-01-light-o- modifier-lat 64,24 58,67 141,75 124,73 128 19,60
12 Ob-01-light-d- modifier-lat 112,47 83,80 142,30 169,77 128 19,60
13 Ob-01-material-image 5,14 4,76 19,30 19,72 128 9,30
14 Ob-01-light-s- material-image 9,10 8,81 19,30 20,23 128 8,70
15 Ob-01-light-o- material-image 7,33 7,13 19,30 16,70 128 8,90
16 Ob-01-light-d- material-image 8,37 7,92 19,30 17,42 128 9,80
17 Ob-01-material-an 24,24 24,59 19,30 16,75 128 10,90
18 Ob-01-light-s- material-an 33,72 32,57 159,30 167,92 128 21,40
19 Ob-01-light-o- material-an 31,35 28,29 158,95 178,94 128 22,60
20 Ob-01-light-d- material-an 32,05 29,31 159,15 148,48 128 22,80
21 Ob-01-light-s-modifier-lat-material-an 186,10 102,30 286,55 331,02 128 35,60
22 Ob-01-light-o-modifier-lat-material-an 86,18 80,25 204,05 193,30 128 1,60
23 Ob-01-light-d-modifier-lat- material-an 112,40 115,94 201,85 241,20 128 35,80
24 Ob-02 2,29 2,49 26,55 23,33 128 13,90
25 Ob-02-light-s 8,37 7,76 26,60 26,75 128 12,80
26 Ob-02-light-o 5,38 5,09 26,60 23,97 128 13,50
27 Ob-02-light-d 6,74 7,27 26,60 24,19 128 13,70
28 Ob-02-material-s 2,53 2,60 26,60 28,85 128 13,70
29 Ob-02-light-s-material-s 8,61 8,83 26,65 29,54 128 14,10
30 Ob-02-light-o-material-s 5,52 5,84 26,65 24,76 128 13,70  
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Πίνακας 7: Οι μετρημένες τιμές των ελεγχόμενων παραμέτρων ποιότητας και τα αντίστοιχα 

κατώτατα όρια SLA που τίθενται από το χρήστη. Τα ονόματα των εργασιών δείχνουν τη 

διαμόρφωσή των αρχείων (αριθμός αντικειμένων, φώτων, κ.λ.π.) 

Προκειμένου να καθοριστούν τα σχετικά όρια στις εργασίες, μερικές εμπειρικές 

μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν που έχουν αποδειχθεί πολύ ακριβείς όταν υπέβαλε ο 

τελικός χρήστης τις εργασίες στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, ο απαιτούμενος χρόνος 

ΚΜΕ υπολογίστηκε με βάση τις προηγούμενες εκτελέσεις των εργασιών με παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Η απαιτημένη χωρητικότητα δίσκων είναι το σύνολο του μεγέθους 

του αρχείου εισαγωγής, συν το μέγεθος του τελικού αρχείου (αυτό είναι γνωστό αφού 

εξαρτάται από την ανάλυση), συν το μέγεθος των σχετικών shaders. Η απαιτούμενη 

μνήμη τέθηκε ως “χαλαρό” όριο, δεδομένου ότι δεν υπήρξε κανένα παράδειγμα 

οποιασδήποτε εργασίας σε αντίστοιχα μεγέθη που απαιτεί περισσότερη μνήμη από 

128 ΜΒ. 

Όσον αφορά τις συνοδευτικές βιβλιοθήκες, ο τελικός χρήστης γνωρίζει καλά ποιες 

απαιτούνται αφού εξαρτώνται από τους προαναφερθέντες 4 παράγοντες. Αντί μιας 

γραφικής παράστασης που να παρουσιάζει την ύπαρξη των βιβλιοθηκών ή όχι, αρκεί 

να δηλωθεί ότι τα ζητούμενα shaders βρέθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό 

αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι η υπηρεσία και η περιοχή εκτέλεσής της στη 

συστάδα διαμορφώθηκαν ειδικά για το τρέξιμο της εφαρμογής 3D Rendering, όπως 

ακριβώς θα έκανε ένας αφιερωμένος φορέας παροχής υπηρεσιών. Φαίνεται ότι το 

όριο αυτής της παραμέτρου QoS θα έπαιρνε τους μη-ρεαλιστικούς λειτουργικούς 

χρόνους προκειμένου να βεβαιωθούν παραβιασμένος. 

Για τις υπόλοιπες παραμέτρους QoS (χρόνος χρησιμοποίησης ΚΜΕ, χωρητικότητα 

δίσκων, μνήμη) των εργασιών, το σύστημα ελέγχου (QoS-PPS) επέστρεψε τα 

ακόλουθα: 
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Σχήμα 30:Δευτερόλεπτα για τα οποία η ΚΜΕ επεξεργάζεται την εργασία έναντι του χρόνου 

χρήσης της ΚΜΕ 
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Σχήμα 31: Ελάχιστο μέγεθος χωρητικότητας δίσκου έναντι της απαιτούμενης χωρητικότητας 

δίσκου 
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Σχήμα 32:Ελάχιστο μέγεθος χρησιμοποιούμενης μνήμης έναντι ελάχιστης απαιτούμενης μνήμης 

Τα σχήματα Σχήμα 30, Σχήμα 31 και Σχήμα 32 απεικονίζουν τη διακύμανση των 

ελεγχόμενων παραμέτρων ποιότητας στην περιοχή της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης των 30 εργασιών. Μαζί με αυτό, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές 

των ορίων SLA. Το γεγονός της παραβίασης ενός από τους επιλεγμένους όρους 

μπορεί μόνο να προσδιοριστεί στην περίπτωση μιας παραβίασης SLA. Με βάση αυτό 

προχωράμε με την εξήγηση των απεικονίσεων στα σχήματα Σχήμα 30, Σχήμα 31 και 

Σχήμα 32. 

Στην περίπτωση των δευτερολέπτων ΚΜΕ (Σχήμα 30), παρουσιάζουμε το χρονικό 

διάστημα για το οποίο η ΚΜΕ αφιερώθηκε στην εκτέλεση των εργασιών, καθώς 

επίσης και τα αντίστοιχα αιτήματα του τελικού χρήστη. Μπορούμε να συναγάγουμε 

τα συμπεράσματα για τη διαθεσιμότητα χρησιμοποιώντας αυτές τις γραφικές 

παραστάσεις μελετώντας εάν ο χρησιμοποιούμενος χρόνος ΚΜΕ είναι λιγότερο από 

τον απαιτούμενο. Σχετικά με τη χρησιμοποίηση της χωρητικότητας των δίσκων 

(Σχήμα 31), η πραγματική ελάχιστη τιμή της χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας των 

δίσκων στην περιοχή εκτέλεσης απεικονίζεται σε σχέση με αυτήν που ζητείται από 

τον τελικό χρήστη. Το γεγονός της παραβίασης αυτού του όρου προσδιορίζεται 
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ελέγχοντας εάν η χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα των δίσκων από μια εργασία 

πλησιάζει πολύ χαμηλές τιμές σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις. Αναλόγως με τη 

χωρητικότητα των δίσκων, το Σχήμα 32 απεικονίζει τη μνήμη που χρησιμοποιείται 

για την εκτέλεση των εργασιών και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. 

Εν συνεχεία, οι ανακτημένες πληροφορίες αποθηκεύονται στ Ιστορικό Ποιότητας 

αλλά γίνονται χρήσιμες μόνο όταν συμβαίνει μια παραβίαση SLA (ειδάλλως ο 

δείκτης διαθεσιμότητας της υπηρεσίας θα ήταν 100%). Στις 30 περιπτώσεις που 

εκτελέσθηκαν στο πείραμα, η προθεσμία παραβιάστηκε 3 φορές, ενώ το προϊόν της 

εκτέλεσης ήταν ακριβώς αυτό που αναμενόταν. Οι παραβιάσεις προέκυψαν στην 

εκτέλεση της 12ης, της 21ης και της 22ης εργασίας. Εξετάζοντας προσεκτικά τις τιμές 

(σχήματα Σχήμα 30, Σχήμα 31 και Σχήμα 32), προκύπτει ότι το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο η ΚΜΕ αφιερώθηκε στην επεξεργασία των εργασιών αυτών ήταν 

μικρότερο από αυτό που απαιτούνταν ενώ όλες οι άλλες παράμετροι ποιότητας ήταν 

μέσα στα όρια. Επιπλέον, η αποτυχία να παρασχεθεί το απαιτημένο μέγεθος μνήμης 

παρατηρείται μόνο στην 22η περίπτωση. 

Τα ανωτέρω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το SLA έχει παραβιαστεί 3 φορές από 

τις 30 εκτελέσεις, ή ότι τουλάχιστον ένας όρος του αντίστοιχου SLA s έχει 

παραβιαστεί σε 3 από τις 30 εργασίες που υποβλήθηκαν. Από την άποψη του τελικού 

χρήστη, αυτό το γεγονός υπονοεί ότι η συγκεκριμένη περίπτωση υπηρεσιών είναι 

ικανή για να προσφέρει τη ζητούμενη διαθεσιμότητα με πιθανότητα 93,3%, το οποίο 

σημαίνει ότι ο δείκτης διαθεσιμότητάς του είναι 93,3%. Εάν φθάσει ένα νέο αίτημα 

εργασίας με τις σχετικές απαιτήσεις SLA, κάθε μια από τις παραμέτρους ποιότητας 

που απαιτούνται θα συγκριθεί με τις αντίστοιχες που αποθηκεύονται στο Ιστορικό 

Ποιότητας και το σύστημα θα βεβαιώσει εάν η υπηρεσία είναι ή όχι σε θέση να 

παράσχει το επίπεδο QoS. 
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Συνοψίζοντας, στο προαναφερθέν τμήμα καθιερώσαμε τη λειτουργία του QoS-IPS 

εξομοιώνοντας τις λειτουργίες της. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε με την 

αξιολόγηση της απόδοσής της χρησιμοποιώντας το σενάριο μηχανισμών 

αντιστοίχισης ροών εργασίας. 

6.2.5.4 Αξιολόγηση 

Αξιολογήσαμε το QoS-IPM τροφοδοτώντας άμεσα τα αποτελέσματά της στο 

μηχανισμό αντιστοίχισης ροών εργασίας, που περιγράφεται στο [144]. Ο μηχανισμός 

αντιστοίχισης ροών εργασίας δημιουργεί μια ροή εργασίας για την κλήση υπηρεσιών 

με τη χρησιμοποίηση ως κριτήρια των απαιτήσεων των χρηστών και ενός συνόλου 

παραμέτρων ποιότητας. Σε αυτό το έδαφος, δημιουργήσαμε ένα νέο σύνολο εργασιών 

και τις εκτελέσαμε δύο φορές. Τη μία φορά υιοθετώντας τις τυπικές παραμέτρους 

ποιότητας που ο μηχανισμός θα χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της κανονικής 

λειτουργίας και τη δεύτερη χρησιμοποιώντας το δείκτη διαθεσιμότητας που 

υπολογίσαμε πριν. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν λιγότερες παραβιάσεις SLA (που 

εμφανίστηκαν πάλι λόγω της παραβίασης της προθεσμίας) στην περίπτωση όπου το 

κριτήριο ήταν διαθεσιμότητα. Ήταν επίσης εμφανές ότι η αντιστοίχιση ροών 

εργασίας απέδωσε καλύτερα επειδή λειτούργησε μόνο με μια μεταβλητή 

(διαθεσιμότητα) παρά ένα σύνολο μεταβλητών. 

Λεπτομερώς, ένα νέο σύνολο 30 εργασιών -παρόμοιων με τις προηγούμενες- 

δημιουργήθηκε και ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας  όπου ο αριθμός της 

εργασίας, μετρήθηκε.  είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της 

εργασίας και της λήψης του αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να φανούν 

στο ακόλουθο 

iT i

iT

Σχήμα 33 όπου  είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας χωρίς τη 

χρησιμοποίηση του δείκτη διαθεσιμότητας, 

iT

iT ′  είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
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εργασίας κατά τη χρησιμοποίηση του δείκτη διαθεσιμότητας και η προθεσμία που 

τίθεται από τον τελικό χρήστη που εκφράζεται ως χρονικό διάστημα μεταξύ του 

χρόνου έναρξης και του αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης. 
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Σχήμα 33: Χρόνος Ολοκλήρωσης χωρίς τη χρήση των δεικτών ποιότητας (Ti), Χρόνος 

Ολοκλήρωσης δείκτες ποιότητας (T’i) και προθεσμίες που τέθηκαν από το χρήστη για κάθε 

εργασία (Di) 

Μελετώντας αυτά τα αποτελέσματα, μπορεί κανείς να δει ότι η απαιτούμενη 

προθεσμία και επομένως το SLA παραβιάστηκε μόνο μια φορά στην περίπτωση της 

14ης εργασίας. Η περαιτέρω έρευνα έδειξε ότι ο λόγος ήταν ότι ο μηχανισμός 

αντιστοίχισης ροών εργασίας κάλεσε ένα στιγμιότυπο υπηρεσίας στο οποίο ένα 

ζητούμενο shader δεν ήταν διαθέσιμο και έπρεπε να δημιουργηθεί παίρνοντας 

περισσότερο χρόνο υπολογισμού. Σε αυτήν την ιδιαίτερη περίπτωση το QoS-IPS 

κατέγραψε την έλλειψη διάφορων shaders και βάση αυτού παρήγαγε έναν 

χαμηλότερο δείκτη διαθεσιμότητας στο Ιστορικό Ποιότητας που οδήγησε το 

μηχανισμό αντιστοίχισης ροών εργασίας στην κλήση ενός άλλου στιγμιότυπου. 

Ένα άλλο ζήτημα σχετικά με τα αποτελέσματα είναι η σχετικά καλύτερη γενική 

απόδοση όταν χρησιμοποιείται ο δείκτης διαθεσιμότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 
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γεγονός ότι η αντιστοίχιση ροών εργασίας λειτούργησε χρησιμοποιώντας μόνο μια 

παράμετρο σε αντίθεση με την περίπτωση με πολλές παραμέτρους ποιότητας. 

6.2.6 Συμπεράσματα 

Ενώ τα Πλέγματα εκτείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερες κλίμακες ετερογενών 

υποδομών δικτύων μαστίζονται από την ανάγκη να υιοθετηθούν όροι χαμηλών 

επιπέδων προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα της ετερογένειας. Αφ' ετέρου, οι 

χρήστες αποτρέπονται από τους πολυάριθμους τεχνικούς όρους που πρέπει να 

εξετάσουν -ή ακόμα και να διαπραγματευτούν- πριν από τη διενέργεια επιχειρήσεων 

σε μια υποδομή Πλέγματος. Η πρόοδος των Πλεγμάτων σε αυτή την πτυχή μέχρι 

σήμερα δείχνει ότι η έννοια κλίνει προς την πλευρά του μηχανικού αντί της πλευράς 

του τελικού χρήστη. Τα Πλέγματα καλούνται τώρα να μεταπηδήσουν από ερευνητικά 

εργαστήρια και να φθάσουν στην ωριμότητα ως τεχνολογία. Είναι η πεποίθησή μας 

ότι η αφαίρεση των παραμέτρων ποιότητας, προς την πλευρά του τελικού χρήστη, θα 

δώσει τελικά στα Πλέγματα την ορμή που στερούνται αυτήν την περίοδο, 

συνδυάζοντας ευκολία χρήσης και λειτουργικότητα.  

Επιπλέον, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι αντίθετα από άλλα ετερογενή συστήματα 

(όπως εκείνα που περιγράφονται στην εργασία [145]), πλέγματα δεν έχουν 

υιοθετήσει ακόμα ένα αποτελεσματικό σχέδιο που θα διευκολύνει την υποστήριξη 

ποιότητας απ’ άκρου σε άκρο. Με αυτή τη λογική, προτείνουμε μια αρχιτεκτονική 

που επιτρέπει την αντιστοίχιση χαμηλού επιπέδου παραμέτρων σε υψηλού επιπέδου 

ποιότητα υπηρεσίας που επιτρέπουν στον τελικό χρήστη να εκφράσει ευκολότερα 

τους επιχειρηματικούς στόχους του. Η προσεκτική ανάθεση των παραμέτρων 

χαμηλού επιπέδου παραμέτρων ποιότητας σε υψηλότερου επιπέδου δείκτες είναι μια 

ουσιαστική διαδικασία που απεικονίζει το επίπεδο κατανόησης της λειτουργίας του 

συστήματος από τους τελικούς χρήστες και πρέπει να καθοριστεί σε μια βάση 
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εφαρμογής. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάσαμε μια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί 

τους δείκτες QoS και επιχειρηματολογήσαμε για τα πλεονεκτήματά της. Εξετάσαμε 

επίσης το ιδιαίτερο ζήτημα της απόκτησης των παραμέτρων ποιότητας από το φορέα 

παροχής υπηρεσιών και προτείναμε έναν μηχανισμό για να χρησιμοποιήσουμε αυτές 

τις πληροφορίες, δηλαδή η Υπηρεσία Παροχής Παραμέτρων Ποιότητας. Επιπλέον, 

παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία των τεχνικών εφαρμογής που ακολουθήσαμε 

προκειμένου να αντικατασταθεί η έλλειψη ενός πραγματικού επιχειρησιακού 

προτύπου. 

Ο σχεδιασμός αυτών των αρχιτεκτονικών βασίζεται σε μια ομοσπονδία των stateful 

πόρων όπου ο στόχος είναι η μέγιστη λειτουργικότητα και η συμβατότητα σε άλλα 

προσανατολισμένα προς την OGSA συστήματα. Οι προδιαγραφές των διάφορων 

συστατικών καθώς επίσης και των ενδιάμεσων αλληλεπιδράσεων αναπτύσσονται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις WSRF που δίνουν την ευελιξία να ερωτηθεί το QoS του 

ετερογενούς περιβάλλοντος σε μια προσέγγιση E2E που επιτρέπει τελικά την γνώση 

του επιπέδου QoS στο σύστημα κατά τρόπο αξιόπιστο. 

Συνεπώς, παρείχαμε τα αποτελέσματα προσομοίωσης που καταδεικνύουν και 

αξιολογούν τη λειτουργία των προτεινόμενων μηχανισμών. Είναι σαφές ότι η έλλειψη 

ενός πραγματικού φορέα παροχής υπηρεσιών είναι μάλλον δύσκολο να 

αντικατασταθεί από ένα περιβάλλον προσομοίωσης εντούτοις οι τυχαίοι όροι 

φορτίων έδωσαν μια ρεαλιστικότερη φύση στη δοκιμή. Επίσης, είναι μέσα στα 

μελλοντικά σχέδιά μας να επαναξιολογήσουμε την απόδοση του συστήματός μας και 

να επιβεβαιώσουμε την ισχύ της προσομοίωσής μας με την ανάπτυξη του 

προτεινόμενου μηχανισμού σε πραγματικά επιχειρηματικά πλαίσια που ένας 

προμηθευτής προσφέρει. Αυτό θα καλύψει τελικά το κενό που η έλλειψη μιας 

ρεαλιστικής επιχειρηματικής διαδικασίας δημιούργησε. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πειραματικά αποτελέσματα, φαίνεται ότι μέσω μιας 

ακολουθίας μάλλον εύκολων υπολογισμών και ερωτήσεων, το QoS-IPS θα απέδιδε 

καλά σε ένα περιβάλλον Πλέγματος διαδίδοντας τις υψηλού επιπέδου πληροφορίες 

ποιότητας -αυτή είναι οι δείκτες ποιότητας, που καθορίζονται για κάθε εφαρμογή- 

χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή που βασίζεται σε αρχιτεκτονικές 

υπηρεσιών Πλέγματος. Η υποδομή αυτή αποτελείται πρώτιστα από τη υπηρεσία 

διαχείρισης SLA που είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό κάθε σύγχρονου, 

προσανατολισμένου στις επιχειρήσεις ενδιάμεσου λογισμικού Πλέγματος. Επομένως, 

η δυνατότητα πραγματοποίησης του εγχειρήματος και η απόδοση του μηχανισμού 

είναι καλώς ορισμένη και η αρχιτεκτονική είναι σε θέση να υιοθετηθεί από κάθε 

ετερογενές σύστημα (και ειδικά Πλέγματος) το οποίο επιδιώκει να φέρει τη γνώση 

του επιπέδου ποιότητας σε πιο υψηλά επίπεδα. 
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7 Συμπεράσματα 
Το όραμα των τεχνολογιών Πλέγματος Επόμενης γενιάς είναι για συστήματα τα 

οποία είναι οικονομικά βιώσιμα; στα οποία η εφαρμογή νέων και υπαρχόντων 

επιχειρηματικών μοντέλων είναι εφικτή και κερδοφόρα; στα οποία η ανάπτυξη, 

εγκατάσταση και συντήρηση είναι εύκολη; Και στα οποία η παροχή ασφάλειας και 

ποιότητας εμπνέουν εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, στους πελάτες και στο κοινό. Το 

όραμα αυτό ξεφεύγει από τις ακαδημαϊκές ρίζες του Πλέγματος επιχειρώντας να 

ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις οργανισμών από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Υιοθετεί μία υπηρεσιοστρεφή υποδομή, η οποία είναι τόσο διαφανής και καθολική 

όσο το Διαδίκτυο και η οποία παρέχει υποστήριξη για εμπορικές, δημόσιες και 

επιστημονικές εφαρμογές. Η πραγματοποίηση του οράματος αυτού θα είναι επιτυχής 

σε χρόνο πολύ μεγαλύτερο από το χρόνο που διήρκησε η εργασία αυτή και απαιτεί 

σαφώς περισσότερους πόρους (σε παγκόσμια κλίμακα). Παρόλ’ αυτά η εργασία που 

περιγράφεται στο κείμενο αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για 

υλοποίηση. 

Τα βασικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή την εργασία αποτελούν μία 

συλλογή από νέες αρχιτεκτονικές αρχές και υποστηρικτικούς μηχανισμούς σε 

επιχειρηματικές εφαρμογές με έμφαση στην Ποιότητα Υπηρεσίας. Αυτά από μόνα 

τους δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μία συνολική υλοποίηση Πλέγματος, 

αλλά μπορούν να δείξουν το δρόμο και να παρέχουν τις σχεδιαστικές αρχές για 

κάποια βασικά υποστηρικτικά συστήματα για ένα πλήρες επιχειρηματικό σύστημα. 

Στην πράξη, η εμπορική υιοθέτηση της τεχνολογίας Πλέγματος σε εφαρμογές που 

διασχίζουν διάφορες οργανωτικές περιοχές, δεν έχει συμβεί. Αυτό οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στο ότι η ισορροπία του ρίσκου και της απόδοσης σε ένα εμπορικό 

περιβάλλον είναι διαφορετική από αυτή που υπάρχει στα Πλέγματα σήμερα. Τα 
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υπονοούμενα επιχειρησιακά πρότυπα το καθιστούν δύσκολο για κάθε συμμετέχοντα 

να αξιολογήσει αυτήν την ισορροπία και να διαχειριστεί τους κινδύνους. Υπάρχουν 

αρκετοί συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε πίσω την ανάπτυξη πολύ-

οργανωσικιακών Πλεγμάτων τα οποία να υποστηρίζουν πολλαπλές εφαρμογές. Αυτοί 

σχετίζονται με την ασφάλεια, τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας, τη διαφορετική 

φύση των επιχειρηματικών υπηρεσιών, τις δυσκολίες στην εκτίμηση του κόστους 

πριν από την εγκατάσταση και η δυσκολία στην ανάπτυξη Πλεγμάτων. Μία βασική 

εργασία της διατριβής αυτής είναι η κατανόηση των ορίων για την ευρύτερη 

υιοθέτηση των Πλεγμάτων πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο και η σχεδίαση που θα 

ξεπεράσει τα όρια αυτά. 

Η διατριβή αυτή εντοπίζει διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να εκθέσουν θέματα και να επικυρώσουν προτεινόμενες 

αρχιτεκτονικές αρχές. Παρουσιάζει επίσης ένα σύνολο προκλήσεων σχετικών με την 

ασφάλεια, τη διαχείριση και την απόδοση, οι οποίες είναι κεντρικές στην ευρύτερη 

επέκταση του Πλέγματος. Αυτές οι προκλήσεις καθιερώθηκαν μέσω της ανάλυσης 

των πειραμάτων οδηγούμενων από εμπορικές εφαρμογές.. Οι τεχνικοί τομείς 

εστίασης και οι οδηγούμενες από εφαρμογές προκλήσεις προσδιορίζουν μαζί τις 

πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρχιτεκτονικές αρχές που αποτελούν τη βάση του 

σχεδιασμού αρχιτεκτονικών Πλέγματος επόμενης γενιάς. Οι τρεις αρχικές 

αρχιτεκτονικές αρχές είναι βασισμένες στις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, στη 

σύνθεση υπηρεσιών και στην προδιαγραφή μιας ελάχιστης υποδομής Πλέγματος. Οι 

δευτερεύουσες αρχιτεκτονικές αρχές προκύπτουν από αυτές τις αρχικές και 

περιλαμβάνουν τη δυναμική διάρκεια ζωής υπηρεσιών, τη δυναμική υποστήριξη 

περιεχομένου, διαχειρισημότητα, εύρεση υπηρεσιών και το μοντέλο ανοικτού 

κώδικα. 
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8 Γλωσσάριο 
ASP Application Service Providers  
CPU Central Processing Unit 
CORBA Common Object Request Broker Architecture 
Ε2Ε Enterprise-to- Enterprise 
GARA Globus Architecture for Reservation and Allocation 
GGF Global Grid Forum 
GUI Graphical User Interface 
GTv4 Globus Toolkit version 4 
HTTP HyperText Transfer Protocol  
HTML HyperText Markup Language 
ICT Information and Communication Technologies 
IP Internet Protocol 
IT Information Technology 
LAN Local Area Network 
MFLO Million Floating Operations 
MFLOPS Million Floating Operations Per Second 
NextGRID Next Generation Grid Architecture Integrated Project 
NGG Next Generation Grid 
OASIS  Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
OGF Open Grid Forum 
OGSA Open Grid Services Architecture 
PC Personal Computer 
RDF Resource Description Framework 
QoS Quality of Service 
QuO Quality Objects 
SLA Service Level Agreements 
SOA Service Oriented Architecture 
SOAP Simple Object Access Protocol 
SP Service Provider 
VIM Virtual Infrastructure Model 
VO Virtual Organization 
URI Universal Resource Identifier 
WS Web Service 
WSDL Web Services Description Language 
WSRF Web Services Resource Framework 
XML Extensible Markup Language  
ΚΕ Κατανεμημένα,ετερογενή 
ΚΜΕ Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 
ΤΠ Τεχνολογία της Πληροφορίας 
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