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Abstract 

 
The aim of this paper is ambitious in the mean that I try to indicate a relation between 

the problems in the emerge technology of Grid (e.g. the problem of selfishness in Grid 

computing) and that’s of the classic economy (Grid economics). First of all, it has 

been done an extensive presentation of the Grid Technology so as to have a clear 

view. Many of the problems that arise from the Grid computing especially that of 

Resource Management and Scheduling can be solved with the use of Game Theory 

and economic models, and this is the goal of the paper, mainly to prove that there is a 

relation. 

 
 
 
 
 
 
 

Προοίµιο 
 
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι φιλόδοξος µε την έννοια ότι η προσπάθεια 

επικεντρώνεται, αφού πρώτα γίνει µια παρουσίαση για το τι είναι η τεχνολογία Grid, 

στο να καταδείξουµε την συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στην τεχνολογία 

Πλέγµατος, στα προβλήµατα που ανακύπτουν σε αυτή (π.χ. όπως το πρόβληµα της 

εγωιστικής εξάντλησης πόρων) αντιστοιχίζοντας τα µε οικονοµικά προβλήµατα και 

επιχειρηµατικά µοντέλα (Grid economics). Αρκετά από τα προβλήµατα που 

προκύπτουν  σε ένα σύστηµα Πλέγµατος (Grid computing) κυρίως σε ότι αφορά την 

διαχείριση των κοινών πόρων (Resource Management) και δροµολόγησης 

(Scheduling) µπορούν να επιλυθούν µε την χρησιµοποίηση οικονοµικών θεωριών και 

στοιχείων της Θεωρίας Παιγνίων. Η παρουσίαση αυτής της συσχέτισης, τα 

εµφανιζόµενα προβλήµατα στην τεχνολογία Πλέγµατος µε την εξερεύνηση διάφορων 

µορφών αγοράς από την οικονοµική επιστήµη και προτεινόµενες λύσεις της θεωρίας 

των Παιγνίων είναι ο στόχος της εργασίας αυτής, και κυρίως ότι υπάρχει συσχέτιση. 
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Έµπνευση 

 
1
Ακολουθώντας την εφεύρεση της ηλεκτρικής µπαταρίας από τον Alesssandro Volta 

το 1800, οι Thomas Edison και Nikola Tesla έστρωσαν τον δρόµο για την ευρεία 

χρησιµοποίηση του ηλεκτρικού ρεύµατος µε τις εφευρέσεις τους του ηλεκτρικού 

λαµπτήρα και του εναλλακτικού ρεύµατος αντίστοιχα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει 

τον  Volta να επιδεικνύει την µπαταρία στον Ναπολέων Ι το 1801 στο Εθνικό 

Γαλλικό Ινστιτούτο του Παρισιού. Η εφεύρεση του Volta έµενε να εξελιχθεί σε µια 

παγκόσµια ηλεκτρική δύναµη παροχής κοινοφελούς ρεύµατος (electrical power Grid) 

σταθερής και συνεχής πρόσβασης, το οποίο ρεύµα έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος της 

σύγχρονης κοινωνίας. 

 
 
Εµπνευσµένοι από την ηλεκτρική ενέργεια κοινωφελούς χρήσης, από την ευκολία 

χρήσης της και την αξιοπιστία της, οι επιστήµονες της πληροφορικής στα µέσα της 

δεκαετίας του 1990 ξεκίνησαν να ερευνούν τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας 

ανάλογης υποδοµής την οποία ονόµασαν υπολογιστική δύναµη Πλέγµατος 

(Computational power Grid) για µεγάλες αποστάσεις παράλληλων και  

 

1.Economic- based Distributed Resource management and scheduling for Grid computing, Rajkumar Buyya, A thesis submitted 
in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Mysore University, thesis.pdf, 
www.buyya.com 
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κατανεµηµένων υπολογιστικών συστηµάτων. Το κίνητρο αρχικά για την τεχνολογία 

πλέγµατος δόθηκε από τις µεγάλης κλίµακας πόρους (υπολογιστική ισχύ και 

δεδοµένα) που απαιτούσαν οι επιστηµονικές εφαρµογές που χρειάζονταν 

περισσότεροι δύναµη, πόρους απ’ ότι ένας απλός υπολογιστής (PC, workstation, 

supercomputer, or cluster) µπορούσε να παρέχει. Η τεχνολογία Πλέγµατος (Grid) 

κάνει εφικτό τον διαµοιρασµό, συνεργασία και κατανοµή των υπολογιστικών πόρων 

σε µια µεγάλη γεωγραφική έκταση όπως απλών υπολογιστών, υπερ – υπολογιστών, 

τα αποθηκευτικά τους µέσα, τα δεδοµένα τους και όλες τις συσκευές που ανήκουν σε 

διαφορετικούς οργανισµούς για την επίλυση της ανάγκης χρησιµοποίησης µεγάλης 

υπολογιστικής ισχύος σε µεγάλης έκτασης προβλήµατα στις θετικές επιστήµες, στην 

µηχανική αλλά και στα οικονοµικά και το εµπόριο. 

Για να χτιστεί ένα υπολογιστικό Πλέγµα απαιτείται η χρήση ενός αριθµού από 

υπηρεσίες οι οποίες θα αναλαµβάνουν την λύση κάποιον προβληµάτων. 

Περιλαµβάνουν χαµηλού επιπέδου υπηρεσίες (low – level services) όπως η ασφάλεια, 

πληροφορία, αρχειοθέτηση, διαχείριση των πόρων, επιµερισµός πόρων κ.α και από 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες / εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρµογών, την διαχείριση 

πηγών και την δροµολόγηση (ανακάλυψη πηγών, κόστος πρόσβασης 

διαπραγµατεύσεων, επιλογή πόρων, στρατηγικές δροµολόγησης, ποιότητα 

υπηρεσιών).  

Ανάµεσα σε αυτά οι δύο µεγάλες προκλήσεις για το Grid Computing είναι η 

διαχείριση των πόρων (resource management) και η δροµολόγηση (scheduling). Σε 

αυτά τα δύο προβλήµατα λοιπόν µπορούν να προταθούν κάποιες λύσεις οι οποίες 

προέρχονται από την οικονοµική θεωρία και την θεωρία παιγνίων. 
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ΜΕΡΟΣ 1
Ο

  

 

Στο πρώτο µέρος γίνεται µια περιγραφή για το τι είναι η τεχνολογία Πλέγµατος, ο 

ορισµός της, η αρχιτεκτονική της, τι εννοούµε οικονοµία Grid και τι προβλήµατα 

καλούµαστε να λύσουµε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Εισαγωγή 

 
Το Grid computing είναι ένας όρος για τις δύο γενικές υποκατηγορίες του 

distributed computing: α) Την Online επεξεργαστική ισχύ και αποθήκευση που 

υποστηρίζεται από µια πληθώρα κατανεµηµένων υπολογιστικών συστηµάτων, 

γνωστών επίσης και ως utility computing, on-demand computing ή cloud computing. 

Τα data grids παρέχουν έλεγχο διαµοίρασης και διαχείρισης µεγάλου όγκου 

διανεµηµένων δεδοµένων, και συχνά χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τα 

computational grids. β) Την δηµιουργία «Εικονικού Υπέρ-υπολογιστή» που 

αποτελείται από ένα δίκτυο ανεξάρτητων µεταξύ τους υπολογιστών, οι οποίοι 

δουλεύουν µαζί για να εκτελέσουν πολύ µεγάλες και χρονοβόρες διαδικασίες. Η 

τεχνολογία αυτή έχει εφαρµοστεί σε προβλήµατα που απαιτούν τεράστια 

επεξεργαστική ισχύ όπως επιστηµονικά, µαθηµατικά και ακαδηµαϊκά προβλήµατα 

χρησιµοποιώντας «2
εθελοντικούς υπολογιστές», αλλά και σε κρατικές ή/και 

εµπορικές εφαρµογές όπως: Έρευνα της 3
βίο-ιατρικής πληροφορικής, 

µακροοικονοµικές εφαρµογές προβλέψεων, σεισµικές αναλύσεις, και back-office data  

2 Ο όρος «εθελοντικός υπολογιστής» προέρχεται από την διαδικασία παραχώρησης (µέσω του διαδικτύου) των resources του 
προσωπικού υπολογιστή κάποιου ιδιώτη (εθελοντή), σε ένα ή περισσότερα δικτυακά projects (συνήθως επιστηµονικού ή 
ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος). Το πρώτο project «εθελοντικών υπολογιστών» ήταν το Great Internet Mersenne Prime Search 

(GIMPS) το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1996 και αφορούσε την εύρεση πρώτων αριθµών (prime numbers).  
3 Η βίο-πληροφορική (ή αλλιώς πληροφορική βιολογία) µε την χρήση τεχνολογιών όπως τα εφαρµοσµένα µαθηµατικά, η 
πληροφορική, η στατιστική, η τεχνητή νοηµοσύνη, η χηµεία και η βιοχηµεία, προσπαθεί να λύση προβλήµατα βιολογίας 

συνήθως σε µοριακό επίπεδο. Η βασική µεθοδολογία είναι η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων για να λύσουν προβλήµατα 
µεγάλης κλίµακας τα οποία ο ανθρώπινος νους δεν θα µπορούσε ποτέ να επιλύσει. Περιλαµβάνει έρευνες σε τοµείς όπως: 
µοριακή ευθυγράµµιση των µορίων του DNA, εύρεση γονιδίων, µοριακή ευθυγράµµιση και δοµή των πρωτεϊνών, πρόβλεψη της 

γονιδιακής κληρονοµικότητας του DNA, κλπ.   
 



 10 

processing σε εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce και web services). 

Αυτό που διακρίνει το grid computing από το τυπικό clustering computing, είναι ότι 

τα grids είναι ποιο «ανεξάρτητα», ετερογενή και γεωγραφικά διασκορπισµένα. 

Επίσης, ενώ ένα computing grid µπορεί να είναι κατασκευασµένο για µια 

εξειδικευµένη εφαρµογή, εντούτοις η κατασκευή του γίνεται µε την χρήση grid 

software libraries και middleware.  

 

 

1.1 Τα προβλήµατα  

Τα προβλήµατα που συντελούν στην ανάγκη να βρεθούν νέες και εύκολα 

υλοποιήσιµες λύσεις όπως το Grid µπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες:  

1.1.1 Εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής  

Όπως όλοι γνωρίζουµε, καθηµερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν και 

µαθαίνουν να χρησιµοποιούν υπολογιστές. Καθώς ζούµε στην εποχή της 

πληροφορίας, η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνεται απαραίτητη σε κάθε 

σπίτι µε αποτέλεσµα να έχουµε εκθετική αύξηση των υπολογιστών καθώς και των 

χρηστών, ιδιαίτερα όσο αφορά την προσωπική χρήση, τα τελευταία χρόνια. 

Παράλληλα η αναβάθµιση των δικτύων όσο αφορά την ταχύτητα µεταφοράς 

δεδοµένων που προσφέρουν καθώς και την εξέλιξη των υπηρεσιών που αυτά 

παρέχουν οδηγεί – σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη χρήση των υπολογιστών – στην 

ραγδαία εξάπλωση του Internet και γενικά όλων των άλλων δικτύων. Ως αποτέλεσµα 

οι απαιτήσεις των χρηστών αυξάνονται συνεχώς, αφού ζητούν νέες και βελτιωµένες 

υπηρεσίες που καταναλώνουν περισσότερους υπολογιστικούς πόρους, αναγκάζοντας 

έτσι τις εταιρίες υπολογιστών να ερευνούν και να προσφέρουν στην αγορά 

µηχανήµατα µε µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Και έτσι προκύπτει ένα δεύτερο 

πρόβληµα... 

 

1.1.2. Το πρόβληµα της επεξεργαστικής ισχύς  

Όπως αναφέραµε και παραπάνω τα σύγχρονα προγράµµατα που διατίθενται στην 

αγορά απαιτούν όλο και περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Παράλληλα αυξάνονται και 

οι ανάγκες τους για αποθηκευτικό χώρο. Μια λύση που εφαρµοζόταν τόσα χρόνια 

ήταν η συνεχής εξέλιξη – αναβάθµιση των υπολογιστών και των δικτύων ώστε να 
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ανταποκρίνονται στις δεδοµένες απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 

τάσης είναι ο γνωστός πλέον νόµος του Moore σύµφωνα µε τον οποίο η 

επεξεργαστική ισχύς διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες. Όµως η εξέλιξη των 

προγραµµάτων δεν συγχρονίζεται µε την αντίστοιχη των υπολογιστών καθώς είναι 

κατά πολύ πιο γρήγορη. Επίσης ένας ιδιώτης και πόσο µάλλον µια εταιρία δεν θα 

µπορούσε ποτέ να ακολουθήσει την τεχνολογική εξέλιξη αναβαθµίζοντας συνέχεια τα 

µηχανήµατα του αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τεράστια χρηµατικά ποσά. Εξάλλου 

ακόµη και οι συνεχείς αναβαθµίσεις δεν θα εξασφάλιζαν την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας αφού ο κόσµος της πληροφορικής εξελίσσεται καθηµερινά.  

Από την άλλη, η ανάγκη για µεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ είναι έντονη και στον 

επιστηµονικό χώρο. Τα µεγάλα ερευνητικά κέντρα (CERN, SLAC) χρειάζονται όλο 

και πιο ισχυρούς υπολογιστές για τον υπολογισµό όλο και πιο πολύπλοκων 

αριθµητικών εξισώσεων. 

 

1.1.3 Μη σωστή αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων  

Ενώ οι ανάγκες για µεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο και µεγαλύτερη ταχύτητα 

επεξεργασίας αυξάνονται, στην πραγµατικότητα ένας µέσος χρήστης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή συνήθως δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του επεξεργαστή του. 

Πολλές φορές τα προγράµµατα που χρησιµοποιούµε στους υπολογιστές µας δεν 

καταλαµβάνουν τον επεξεργαστή για πολλή ώρα ούτε απαιτούν την δέσµευση όλης 

της ελεύθερης µνήµης. Η χρήση κατά µέσο όρο του επεξεργαστή είναι γύρω στο 5%. 

Έτσι ένα τραγικό ποσοστό µη χρησιµοποιήσιµων πόρων παραµένουν 

ανεκµετάλλευτοι. Ακόµα και οι servers µιας εταιρίας πολλές φορές µένουν αδρανείς 

για πολλή ώρα. Η ιδέα είναι ακριβώς να χρησιµοποιούνται αυτοί οι πόροι.  

Εκτός όµως από την επεξεργαστική ισχύ υπάρχει και ο ανεκµετάλλευτος 

αποθηκευτικός χώρος των σκληρών δίσκων των υπολογιστών. Συνενώνοντας αυτούς 

τους δίσκους σε ένα εικονικό δίσκο και χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές (πχ 

RAID) µπορούµε να έχουµε ένα τεράστιο αποθηκευτικό χώρο και µε µεγάλες 

ταχύτητες.  

Επιπλέον, όσον αφορά τα δίκτυα (είτε τοπικά είτε Internet), σύµφωνα µε στατιστικές 

οι γραµµές µένουν συνήθως ανεκµετάλλευτες καθώς υπολογίζεται ότι η µέση χρήση 

ενός δικτύου περιορίζεται στο 10%. 
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1.2 Τί είναι το Grid  

4
Ο πιο απλός ορισµός του Grid είναι ο εξής: «Κατανεµηµένα συστήµατα ανώτερου 

επιπέδου». Η κύρια διαφορά τους από τα γνωστά κατανεµηµένα συστήµατα είναι ότι 

µπορούνε να βρίσκονται σε πολύ µεγάλη µεταξύ τους απόσταση καθώς και το ότι 

αποτελούν ένα ενοποιηµένο εικονικό σύστηµα εκατοντάδων ή χιλιάδων υπολογιστών 

χωρίς οι υπολογιστές αυτοί να ξέρουν τίποτα για τους υπόλοιπους. Η επικοινωνία 

µεταξύ των υπολογιστών επιτυγχάνεται µέσω του Internet, των τοπικών δικτύων 

(LAN), δικτύων ευρείας περιοχής (WAN), κλπ.  

Η τυποποίηση των επικοινωνιών µεταξύ συστηµάτων ήταν αυτό που δηµιούργησε 

της έκρηξη του Internet. Η τυποποίηση των κοινόχρηστων πόρων µεταξύ 

συστηµάτων µαζί µε την αύξηση της ταχύτητας των δικτύων είναι αυτά που µπορούν 

να οδηγήσουν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και εξάπλωση του Grid. 

 

 
 

1.2.1 Οι Ηλεκτρονικές Υποδοµές (e-Infrastructures) και το Grid 

5
Η κορύφωση της επανάστασης στην τεχνολογία των υπολογιστών και των 
τηλεπικοινωνιών δίνει για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το τεχνολογικό 
υπόβαθρο για την ανάπτυξη Κοινωνιών και Οικονοµιών Πληροφορίας και Γνώσης 
(Knowledge / Information Societies / Economies). Οι συνεχώς αναπτυσσόµενες  

4. http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 

5. http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246895.html 
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εφαρµογές έντασης πληροφορίας (information intensive applications) και η ζήτηση  

για πρόσβαση στην Πληροφορία σε κάθε γεωγραφικό σηµείο ανεξάρτητα του µέσου, 

αναδεικνύουν κυρίαρχη την ανάγκη για τη διασύνδεση των κατανεµηµένων πόρων 

και υποδοµών µε ηλεκτρονικά δίκτυα (electronic networks) και ειδικευµένο 

ενδιάµεσο λογισµικό (middleware) που επιτρέπει την εύκολη και φιλική πρόσβαση 

των χρηστών αποκρύπτοντας τις ετερογενείς τεχνολογικές υλοποιήσεις των πόρων.  

Το κατανεµηµένο αυτό περιβάλλον που επιτρέπει το διαµοιρασµό και την από κοινού 

χρήση υπολογιστικών, αποθηκευτικών και άλλων πόρων (π.χ. αισθητήρες), µε τη 

συνδροµή του ενδιάµεσου λογισµικού, ονοµάζεται Πλέγµα Υπολογιστικών 

Συστηµάτων ή απλά Grid. Η ενοποίηση των δικτύων και του ενδιάµεσου λογισµικού 

σε µια ενιαία υποδοµή µε στόχο την κατανεµηµένη αλλά οµογενή πρόσβαση στους 

πόρους του Grid αναφέρεται ως Ηλεκτρονική Υποδοµή ή Ηλεκτρονικές Υποδοµές (e-

Infrastructures). Στις Η.Π.Α η αντίστοιχη υποδοµή αναφέρεται ως cyber-

infrastructure. Οι Ηλεκτρονικές Υποδοµές που αναπτύσσονται παγκοσµίως θα 

προσφέρουν στους ερευνητές και την οικονοµία µια κοινή αγορά ηλεκτρονικών 

πόρων, προσβάσιµη όλο το 24ώρο ανεξάρτητα του τόπου, καθώς και ένα µοναδικό 

εργαλείο ανάπτυξης συνεργατικών εφαρµογών.  

1.2.2 Στόχοι και Εφαρµογές των Κατανεµηµένων Ηλεκτρονικών 

Υποδοµών  

Στόχος των Ηλεκτρονικών Υποδοµών είναι η απρόσκοπτη, ταχύτατη, ασφαλής και 

φιλική πρόσβαση των εκατοµµυρίων χρηστών του Internet όχι µόνο στις πηγές 

πληροφόρησης, αλλά και στους παγκόσµια κατανεµηµένους πόρους και υπηρεσίες 

που υλοποιούν την Κοινωνία της Πληροφορίας / Γνώσης: λογισµικό και ψηφιακό 

υλικό για την υλοποίηση συνεργατικών παραγωγικών εργαλείων σχεδιασµού και 

προσοµοίωσης πολύπλοκων τεχνολογικών προβληµάτων, ανάλυση µεγάλου όγκου 

µικρο- και µακρο-οικονοµικών προτύπων, ανάδειξη εικονικών περιβαλλόντων 

εκπαίδευσης και ιατρικής τηλεδιάγνωσης, επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση 

ψηφιακών εικόνων - video υψηλής ευκρίνειας, πρόσβαση και επεξεργασία σε 

τεράστιες βάσεις επιστηµονικών  ερευνητικών δεδοµένων βιολογίας, βιοτεχνολογίας, 

υπολογιστικής χηµείας, µετεωρολογίας, φυσικής, αστρονοµίας, γεω-πληροφορικής 

κλπ.  
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Η ανωτέρω καταγραφή συνεργατικής χρήσης Ηλεκτρονικών Υποδοµών, αφορά σε 

πρώτη φάση επιστηµονικές και τεχνολογικές εφαρµογές, µε τις πρωτοπόρες 

ερευνητικές  ακαδηµαϊκές κοινότητες να δηµιουργούν την κρίσιµη µάζα που 

απαιτείται για την ανάπτυξη και διάδοση των απαιτούµενων αρχιτεκτονικών, όπως 

διαδραµατίστηκε µε τις τεχνολογίες του Internet. Με συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό, οι 

σχετικές τεχνολογίες υιοθετούνται από την ευρύτερη κοινότητα χρηστών της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας / Γνώσης.  

Αιχµές των εφαρµογών αφορούν στην ανάλυση, επεξεργασία και πρόβλεψη 

τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών προτύπων, σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (eGovernment), σε υπολογιστικά εργαλεία σχετικά µε το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν (eBusiness), σε πλατφόρµες αποθήκευσης και επεξεργασίας εικόνων στο 

χώρο παροχής ιατρο-φαρµακευτικών υπηρεσιών, της ψυχαγωγίας και της 

διαφήµισης, σε εφαρµογές σχεδιασµού και προσοµοίωσης πολύπλοκων τεχνολογικών 

συστηµάτων.  

1.2.3 Ορισµός του Grid  

6
Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία εξάπλωση του Internet σε συνδυασµό µε τη 

διαθεσιµότητα δικτύων κορµού υψηλών ταχυτήτων και τη τεχνολογική ανάπτυξη των 

υπολογιστών αλλά και του λογισµικού, έχουν δηµιουργήσει µια νέα δυναµική στην 

κλασσική έννοια του όρου υπολογιστικό περιβάλλον. Στην παρούσα φάση, 

σηµαντικός αριθµός υπολογιστικών πόρων, οι οποίοι περιλαµβάνουν υπολογιστική 

ισχύ, δεδοµένα, υπηρεσίες, εργαλεία λογισµικού, επιστηµονικά όργανα, κλπ, 

βρίσκονται κατανεµηµένοι σε παγκόσµιο επίπεδο, δηµιουργώντας την ανάγκη για 

ασφαλή, οµοιόµορφη, αξιόπιστη και αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω δικτύων ώστε 

να αξιοποιηθούν ικανοποιητικά οι δυνατότητες που αυτοί παρέχουν.  

Τα Grids είναι µια προσέγγιση της σύστασης δυναµικά δοµηµένων 

περιβαλλόντων, χρησιµοποιώντας υπολογιστικούς πόρους που είναι 

διεσπαρµένοι τόσο γεωγραφικά όσο και οργανωτικά. 

Ο όρος Grid εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για να περιγράψει µια 

προτεινόµενη κατανεµηµένη υπολογιστική υποδοµή για τις προηγµένες επιστήµες και 

την εφαρµοσµένη µηχανική. Από τότε, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά βήµατα στη 
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κατεύθυνση αυτή, µε αποτέλεσµα σήµερα να βρισκόµαστε µπροστά στην πρόκληση 

της δηµιουργίας υποδοµών Grid σε εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή ευρέως 

φάσµατος οµάδων από όλες τις επιστηµονικές κοινότητες. 

Ουσιαστικά, ένας ερευνητής, που βρίσκεται συνεχώς συνδεδεµένος στο Internet, µε 

τη χρήση του κατάλληλου λογισµικού µπορεί να µοιράζεται την υπολογιστική ισχύ 

των υπολογιστών του, τον αποθηκευτικό του χώρο και τους άλλους πόρους του 

εργαστηρίου του µε χιλιάδες άλλους ερευνητές στον κόσµο. Ο διαµοιρασµός αυτός 

µπορεί να γίνει µε οµοιόµορφο, ασφαλή και κατανεµηµένο τρόπο σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Οι νέες αυτές µέθοδοι, γνωστές ως τεχνολογίες Grid, αποτελούν σήµερα την 

τεχνολογία αιχµής σε παγκόσµιο επίπεδο για την ικανοποίηση (µεταξύ άλλων) 

υψηλών απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ και χώρους αποθήκευσης δεδοµένων. Στη 

συνέχεια ο όρος Grid θα αναφέρεται σε πλέγµα από ποικίλλων ειδών πόρους και όχι 

κατ’ ανάγκη από υπολογιστικούς ή αποθηκευτικούς. Παρόλα αυτά η πιο διαδεδοµένη 

και κοινή χρήση τους είναι για τα παραπάνω και σε πολλά σηµεία του κειµένου το 

Grid θα ταυτίζεται µε αυτή την χρήση.  

Το ακριβές πρόβληµα το οποίο υποκινεί την ανάπτυξη του Grid είναι ο ελεγχόµενος 

και συντονισµένος διαµοιρασµός και χρήση πόρων για την επίλυση 

προβληµάτων στο πλαίσιο δυναµικών πολυ-ιδρυµατικών εικονικών οργανισµών, 

Ε.Ο. (multi-institutional Virtual Organizations-VOs). Τέτοιες οµάδες µπορεί να είναι 

οι επιστήµονες που συµµετέχουν σε πειράµατα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών όπως τα 

πειράµατα του CERN, ή οι οµάδες αστρονόµων που µελετούν κατανεµηµένα τις 

εικόνες διαφόρων αστεροσκοπείων και τηλεσκοπίων ανά τον κόσµο, πειράµατα 

Βιοπληροφορικής κλπ. Σηµειωτέων ότι εικονικοί οργανισµοί µπορούν να 

λειτουργήσουν ανά πείραµα ακόµα και για τις ίδιες κοινότητες χρηστών, π.χ. να 

υπάρχουν τέσσερεις Ε.Ο. για τα 4 πειράµατα Φυσικής του CERN. Ο διαµοιρασµός 

αυτός αφορά όχι µόνο στην ανταλλαγή δεδοµένων αλλά επίσης στην άµεση 

πρόσβαση σε υπολογιστικές µονάδες, υπηρεσίες, λογισµικό, δεδοµένα και άλλους 

πόρους, όπως αυτό απαιτείται από ένα µεγάλο εύρος συµπράξεων για επίλυση 

προβληµάτων και διαχείριση κοινών πόρων που προκύπτουν στην επιστήµη, 

βιοµηχανία και τη δηµόσια διοίκηση. Ο διαµοιρασµός αυτός θα πρέπει να είναι 

ελεγχόµενος, µε τους παρόχους και τους χρήστες των πόρων να ακολουθούν 

πρωτόκολλα τα οποία θα καθορίζουν µε σαφήνεια τι θα πρέπει να µοιραστεί, ποιος 
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επιτρέπεται να διαµοιράσει και ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

πραγµατοποιείται ο διαµοιρασµός. 

Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις για την επιθυµητή λειτουργία των Ε.Ο., όπως : 

• Ευέλικτες σχέσεις διαµοιρασµού:  

Οι σχέσεις διαµοιρασµού µπορούν να µεταβάλλονται δυναµικά στον χρόνο, 

εννοώντας το ποιοι πόροι διαµοιράζονται, τον τύπο την πρόσβασης που 

επιτρέπεται, και σε ποιους συµµετέχοντες επιτρέπεται η χρήση του πόρου. 

Αυτές οι σχέσεις δεν ονοµάζουν απαραίτητα ένα σύνολο συµµετεχόντων 

πόρων, αλλά τις περισσότερες φορές καθορίζονται εµµέσως από τις πολιτικές 

πρόσβασης του πόρου. Για παράδειγµα ένας οργανισµός µπορεί να επιτρέψει 

την πρόσβαση σε ένα πόρο σε οποιονδήποτε µπορεί να αποδείξει ότι είναι 

πελάτης ή µαθητής.  

• Μηχανισµοί εντοπισµού:  

Η δυναµική φύση των σχέσεων διαµοιρασµού απαιτεί την ύπαρξη 

µηχανισµών για την ανακάλυψη και τον προσδιορισµό των σχέσεων που 

υπάρχουν σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Για παράδειγµα ένας νέος 

συµµετέχων σε µια Ε.Ο. πρέπει να έχει την δυνατότητα να εντοπίσει τους 

πόρους στους οποίους του επιτρέπεται η πρόσβαση, την ποιότητα υπηρεσίας 

(QoS) που παρέχουν αυτοί οι πόροι κτλ.  

• Επίλυση θεµάτων χρονοπρογραµµατισµού και ταυτόχρονης δέσµευσης ενός 

συνόλου πόρων:  

Πολλά προβλήµατα απαιτούν την ταυτόχρονη χρήση πόρων για να επιλυθούν. 

Γι' αυτόν τον λόγω οι σχέσεις διαµοιρασµού πρέπει να µπορούν να 

συνδυαστούν για την συντονισµένη χρήση πολλών πόρων που βρίσκονται σε 

κάποιους οργανισµούς. Για παράδειγµα µια διαµοιραζόµενη υπολογιστική 

µονάδα (πόρος 1) που επεξεργάζεται δεδοµένα από µια διαµοιραζόµενη 

µονάδα αποθήκευσης (πόρος).  

• Μηχανισµοί Αποστολής ∆ικαιωµάτων (delegation): 

Μηχανισµοί µε τους οποίους ο χρήστης εξουσιοδοτεί τον διαµοιραζόµενο 

πόρο µε τα δικαιώµατά του. Για παράδειγµα µια υπολογιστική µονάδα να 

εξουσιοδοτηθεί ώστε να έχει δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία της οντότητας 

που την χρησιµοποιεί.  
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• Σχέσεις οµότιµων: 

Οι σχέσεις διαµοιρασµού πολύ συχνά δεν είναι απλά της µορφής πελάτης - 

εξυπηρετητής αλλά οµότιµων οντοτήτων, δηλαδή οι παροχείς µπορεί να είναι 

καταναλωτές.  

• ∆ιαφορετική λειτουργία ενός πόρου:  

Ο ίδιος πόρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε 

τους περιορισµούς πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η 

διαµοίραση. Για παράδειγµα ένας υπολογιστής σε µια Ε.Ο. µπορεί να 

χρησιµοποιείται για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου λογισµικού και σε 

κάποια άλλη Ε.Ο. να χρησιµοποιείται γενικά, παρέχοντας υπολογιστική ισχύ.  

Τα σηµερινά εµπορικά κατανεµηµένα συστήµατα ή δεν παρέχουν του απαραίτητους 

µηχανισµούς, ή τους περιορίζουν στα όρια ενός οργανισµού όπως για παράδειγµα η 

CORBA τεχνολογία. Για αυτόν τον λόγω ερευνητικές οµάδες ασχολούνται µε την 

ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών, πρωτοκόλλων και άλλων µηχανισµών που 

αποτελούν κοµµάτια της λύσης του grid προβλήµατος. Για παράδειγµα οι τεχνολογίες 

αυτές περιλαµβάνουν θέµατα ασφάλειας στην αποστολή δεδοµένων και 

αποτελεσµάτων, την ασφαλή αποµακρυσµένη πρόσβαση πόρων, πρωτόκολλα που 

παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση των αποµακρυσµένων πόρων κτλ. 

Ο όρος Grid περιλαµβάνει το σύνολο της υποδοµής (υλικό και λογισµικό) και 

των απαραίτητων υπηρεσιών για τη δηµιουργία ενός ενιαίου (γεωγραφικά 

διεσπαρµένου) υπερ-υπολογιστικού περιβάλλοντος. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο όρος Grid περιλαµβάνει το σύνολο της 

υποδοµής, υλικό και λογισµικό, κατάλληλα διασυνδεόµενων µέσω δικτύων υψηλών 

ταχυτήτων, καθώς και των απαραίτητων υπηρεσιών για τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

υπερ-υπολογιστικού περιβάλλοντος, που αν και είναι γεωγραφικά διεσπαρµένο, 

εµφανίζεται µε τρόπο διαφανή σε όλους τους χρήστες του. Αποτελεί ένα ενιαίο 

σύνολο υπολογιστικών πόρων, µια συµπαγή  αν και κατανεµηµένη υπολογιστική 

πλατφόρµα. Το Grid διασυνδέει ετερογενή υπολογιστικά περιβάλλοντα, µε όµοια ή 

διαφορετική φιλοσοφία και υπηρεσίες, δηµιουργώντας επιπλέον νέα σύνολα 

υπηρεσιών µε αυξηµένες υπολογιστικές δυνατότητες και νέους τρόπους αξιοποίησης 

των ποικίλων πόρων τους οποίους διαµοιράζει.  
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1.2.4 Χαρακτηριστικά του Grid 

Τα Grids ενοποιούν µέσω ηλεκτρονικών δικτύων υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς 

και άλλους πόρους (π.χ. αισθητήρες) κατανεµηµένους σε τοπική, εθνική και διεθνή 

κλίµακα, κλιµακώνοντας τις δυνατότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας / Γνώσης, 

όπως αντίστοιχα τα Grids ηλεκτρικής ισχύος υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης.  

Τα Grids διακρίνονται µε τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Επιτρέπουν το διαµοιρασµό των πόρων σε πολλαπλούς χρήστες διαφορετικών 

κοινοτήτων µε ετερογενή πεδία εφαρµογών και γεωγραφική κατανοµή. Ένα 

Grid µπορεί να στηρίζεται σε ένα τοπικό δίκτυο (campus LAN), 

µητροπολιτικό δίκτυο MAN, εθνικής εµβέλειας δίκτυο (WAN) ή και διεθνούς 

κάλυψης δίκτυο όπως το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό ∆ίκτυο GEANT και το 

Αµερικανικό Abilene ανάλογα µε τις απαιτήσεις των εφαρµογών και τις 

υπάρχουσες δικτυακές υποδοµές.  

2. Απαιτούν ασφαλή πρόσβαση µέσω ενδιάµεσου λογισµικού  middleware µε 

παγκόσµια έµφαση στο λογισµικό ανοικτού κώδικα  open source (π.χ. 

GLOBUS). Τα Grids επεκτείνουν την φιλοσοφία του ανοικτού λογισµικού σε 

ανοικτά υπολογιστικά συστήµατα, µε περιορισµούς µόνο όσο αφορά την 

ασφάλεια και την διαθεσιµότητα πόρων για την κάλυψη συγκεκριµένων 

αναγκών.  

3. Παρουσιάζουν µεγάλη δυνατότητα κλιµάκωσης, µε ιδιαίτερα περιορισµένη 

αρχική επένδυση. Οι αρχιτεκτονικές Grid µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό 

εργαλείο για την υπέρβαση του ψηφιακού χάσµατος στον κόσµο, σε µια 

ήπειρο, σε µία χώρα (κέντρο - περιφέρεια), σε έναν οργανισµό - campus.  

4. Ενοποιούν µέσω δικτύων Internet / Intranet υπολογιστικές, αποθηκευτικές και 

άλλες ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις µε ετερογενείς τεχνολογικές υλοποιήσεις 

µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices). 

H ενοποίηση υλοποιείται µε χρήση ενός επιπρόσθετου στρώµατος ενδιάµεσου 

λογισµικού (middleware) που αναλαµβάνει το διαµοιρασµό των πόρων πάνω 

από το δίκτυο µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  
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Είναι προφανές ότι τις Hλεκτρονικές Yποδοµές οδηγούν οι Ερευνητικές και 

Ακαδηµαϊκές Κοινότητες, οι οποίες θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην 

προτυποποίηση των σχετικών τεχνολογιών αυτών, και θα επιτρέψουν την ευρεία 

διάδοση τους σε άλλες περιοχές (eBusiness, eGovernment, κλπ.).  

Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των επί µέρους εφαρµογών, τις ιστορικές 

ιδιαιτερότητες κοινοτήτων χρηστών και χωρών και τα εκάστοτε ισχύοντα τεχνικο-

οικονοµικά κριτήρια συνυπάρχουν Grids που διασυνδέουν: 

a. Προσωπικούς υπολογιστές, εκµεταλλευόµενα τις µεγάλες σηµερινές τους 

δυνατότητες, ιδιαίτερα όταν αυτοί υπολειτουργούν (σε αυτή την περίπτωση 

αναφέρονται και ως desktop ή scanverging grids, µε πρώτη εφαρµογή το 

SETI@home).  

b. Πλήρως παράλληλα υπολογιστικά συστήµατα τύπου cluster υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εφαρµογές είναι πρόσφορες και ότι οι χρήστες έχουν την 

απαιτούµενη τεχνογνωσία.  

c. Μεγάλα Κέντρα Υπολογιστών, µε συστήµατα κατανεµηµένης µνήµης 

(distributed memory  Beowulf Clusters) και συµµετρικής πολυεπεξεργασίας 

(symmetric multiprocessing - SMP), τα οποία θα συνυπάρχουν όσο υπάρχουν 

εφαρµογές που το απαιτούν και Κέντρα Υπολογιστών που θα παρέχουν 

υπηρεσίες µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και υποστήριξη πελατών.  

Το Grid βασίζεται στη διασύνδεση προσωπικών υπολογιστών σε συστοιχίες (cluster 

computing), και επεκτείνεται γεωγραφικά µε Εθνικά και ∆ιεθνή δίκτυα υπέρ-υψηλών 

ταχυτήτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα συστοιχίας προσωπικών 

υπολογιστών Macintosh G5 (the Big Mac), που συγκαταλέγεται ως ο τρίτος πιο 

ισχυρός υπερ-υπολογιστής στον κόσµο. Το Big Mac φτιάχτηκε εύκολα, γρήγορα, µε 

πολύ χαµηλότερο κόστος από έναν υπερ-υπολογιστή, ενώ οι δυνατότητες επέκτασης 

είναι θεωρητικά απεριόριστες. 

1.2.5 H Ερευνητική και Ακαδηµαϊκή Κοινότητα και το Παγκόσµιο 

Grid (Global Grid) 

7
Η επιστηµονική δραστηριότητα σε παγκόσµιο επίπεδο έχει ήδη περάσει στη φάση 

της διεθνοποίησης των προσπαθειών, των µεθόδων, της υποδοµής και διαχείρισης 
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της, καθώς και της επεξεργασίας των τελικών αποτελεσµάτων. Σε όλους τους 

επιστηµονικούς τοµείς, η διεθνής συνεργασία είναι πλέον το πρότυπο, και η από 

κοινού χρήση των διαθέσιµων πόρων είναι κοινή πρακτική. ∆εν θα µπορούσε 

άλλωστε να είναι διαφορετικά, λαµβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι σε πολλές 

περιπτώσεις, το κόστος είναι δυσβάστακτο για ένα και µόνο οργανισµό ή χώρα. Σε 

ένα τέτοιο µοντέλο συνεργασίας, οι επί µέρους εταίροι συνεισφέρουν στη δηµιουργία 

και λειτουργία κοινής υποδοµής η οποία χρησιµοποιείται από όλους µε τελικό στόχο 

την εξαγωγή χρήσιµης γνώσης, τη λύση συγκεκριµένων προβληµάτων και τη 

προώθηση της επιστήµης και της τεχνολογίας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.  

Οι τεχνολογίες Grid αποτελούν βασικό συστατικό της ανάπτυξης Ηλεκτρονικών 

Υποδοµών και φυσική συνέπεια των ευρυζωνικών ηλεκτρονικών δικτύων και του 

Internet νέας γενιάς. Η σηµασία τους αναδεικνύεται από τις χρηµατοδοτικές 

πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπου, όπως σε όλες τις µεγάλες πρωτοβουλίες (π.χ. Internet) καταλυτικό ρόλο 

παίζουν οι Ερευνητικές και Ακαδηµαϊκές Κοινότητες. Υπάρχει ήδη πληθώρα 

δειγµάτων µεταφοράς της σχετικής τεχνογνωσίας στον ευρύτερο παραγωγικό τοµέα 

και την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆είγµα των 

µεγάλων προσδοκιών Εθνικών Κυβερνήσεων είναι η πρωτοβουλία του Ηνωµένου 

Βασιλείου eScience, η οποία χρηµατοδοτεί πλουσιοπάροχα την ανάπτυξη Πλεγµάτων 

και γενικότερα Ηλεκτρονικών Υποδοµών της Ακαδηµαϊκής και Ερευνητικής 

κοινότητας της Μ. Βρετανίας µε την αυξανόµενη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και 

των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Πλειάδα σηµαντικών και επιτυχηµένων ερευνητικών έργων, σε παγκόσµιο, 

πανευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, έχουν αναδείξει τα πλεονεκτήµατα της 

δοµηµένης και οργανωµένης κοινής χρήσης πόρων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά έχουν 

καλλιεργήσει αρκετά µεγάλες προσδοκίες σε σχέση µε τις πιθανές εφαρµογές του 

Grid στον ακαδηµαϊκό χώρο, στη βιοµηχανία αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Οι 

οικονοµικοί πόροι που έχουν στηρίξει µέχρι στιγµής την έρευνα και την ανάπτυξη 

υποδοµών και υπηρεσιών Grid προέρχονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από 

τους προϋπολογισµούς των κρατών. Η πραγµατοποίηση των υποσχέσεων την 

επαναστατικής αυτής τεχνολογίας και η αξιοποίηση των οφελών απαιτούν πιο ενεργή 

συµµετοχή του εταιρικού κόσµου. Κάτι τέτοιο απαιτεί να κατανοήσει η βιοµηχανία 
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τα οφέλη και τις δυνατότητες του Grid και να συνειδητοποιήσει ότι το Grid αποτελεί 

τεχνολογία που µπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την παραγωγικότητα και τα εταιρικά 

αποτελέσµατα οδηγώντας σε αξιόλογους δείκτες απόδοσης µε βάση την επένδυση 

(σχέση κόστους οφέλους - Return on Investment- ROI) .  

Με βάση τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες η υιοθέτηση του Grid από τον εταιρικό 

κόσµο προϋποθέτει την απόδειξη της δυνατότητάς του να οδηγήσει σε θετικούς 

δείκτες ROI. Ιδιαίτερο θετικό µήνυµα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί το γεγονός 

ότι αρκετές εταιρίες στις Η.Π.Α αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναπτύξει τα 

τελευταία χρόνια υπηρεσίες Grid µέσω των οποίων απολαµβάνουν σειρά οφελών 

όπως:  

a. βελτίωσης της χρησιµοποίησης των εταιρικών πόρων πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών 

b. µείωσης µελλοντικών επενδύσεων σε υποδοµές πληροφορικής 

c. καλύτερη διαχείριση εταιρικών πόρων 

d. καλύτερη ποιότητα προϊόντων 

e. µικρότερο χρόνο παραγωγής προϊόντων 

f. δυνατότητα πραγµατοποίησης διαδικασιών που δεν θα ήταν δυνατές  

δίχως την πληθώρα των πόρων που είναι διαθέσιµοι στα πλαίσια του Grid.  

Τα περισσότερα από τα οφέλη αυτά ανάγονται σε βελτιστοποίηση των επενδύσεων 

σε υποδοµές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και αποτελούν µια σταθερή βάση 

για την εξάπλωση των υπηρεσιών Grid στον εταιρικό κόσµο. Σε µεταγενέστερη φάση 

οι εταιρίες θα είναι σε θέση να αναζητήσουν ευκαιρίες για νέες προσοδοφόρες 

υπηρεσίες. Η υιοθέτηση και αποδοχή του Grid φαίνεται να είναι ευκολότερη, 

αποδοτικότερη και περισσότερο προσοδοφόρα στα πλαίσια συγκεκριµένων 

βιοµηχανιών και επιχειρηµατικών τοµέων, όπως οι οικονοµικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες υγείας, η αυτοκινητοβιοµηχανία, οι βιοµηχανίες πλαστικών υλικών και 

πετροχηµικών, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι εταιρίες πληροφορικής, οι εταιρίες 

αυτοµατοποίησης σχεδιασµού υλικών, καθώς και πλειάδα κυβερνητικών υπηρεσιών. 
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1.2.6 Οι Γενίες των Συστηµάτων Grids  

8
Σύµφωνα µε τον Charlie Catlett, Πρόεδρο του Global Grid Forum, η πρώτη γενιά 

Grids (1st Generation Grids ή 1G Grids) ουσιαστικά αποτελείτε από τοπικούς "µετα-

υπολογιστές" (metacomputers) µε βασικές λειτουργίες όπως κατανεµηµένο σύστηµα 

αρχείων (sitewide single sign-on), δηλαδή µοναδικό σηµείο όπου ο χρήστης δίνει τα 

προσωπικά στοιχεία του (π.χ. user/password), πάνω στα οποία χτίστηκαν νέες 

κατανεµηµένες εφαρµογές µε ειδικά προσαρµοσµένα δικτυακά πρωτόκολλα. Με την 

υλοποίηση Gigabit test-beds τα 1G Grids επεκτάθηκαν και έγινε προσπάθεια 

δηµιουργίας "Μετα-κέντρων" (Metacenters), τα οποία διερεύνησαν θέµατα 

ολοκλήρωσης µεταξύ διαφορετικών κέντρων. Γενικά τα Grids πρώτης γενιάς ήταν 

εντελώς προσαρµοσµένα στα συγκεκριµένα πειράµατα και αποτέλεσαν proofs-of-

concept. 

Τα συστήµατα 2ης γενιάς Grids, (2G Grids), ξεκίνησαν µε προγράµµατα όπως το 

Condor, το I-WAY (που αποτέλεσε την αρχή του Globus) και το Legion (που 

αποτέλεσε την αρχή του Avaki), όπου νέες υπηρεσίες ενδιάµεσου λογισµικού και 

πρωτοκόλλων επικοινωνιών αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη κατανεµηµένων 

εφαρµογών και υπηρεσιών. Τα Grids 2ης γενιάς ουσιαστικά έδωσαν τα βασικά 

δοµικά στοιχεία, αλλά η χρήση τους απαιτούσε σηµαντική προσπάθεια 

"customization" και διαφόρων εργασιών για να καλυφθούν σηµαντικά κενά. Οι 

ανεξάρτητες αυτές προσπάθειες χρήσης συστηµάτων 2ης γενιάς που περιείχαν πολλές 

"κατά απαίτηση" επεκτάσεις λογισµικού, κατέστησε την διαλειτουργικότητα 

προβληµατική.  

Λαµβάνοντας υπόψη, τόσο την πρότερη εµπειρία από τις 2 πρώτες γενιές, όσο και τις 

τεχνολογίες των πολύ επιτυχηµένων υπηρεσιών web, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες 

για την 3η γενιά Grids (3G Grids), που βασίζονται στην Αρχιτεκτονική Ανοιχτών 

Υπηρεσιών Grid (Open Grid Services Architecture - OGSA), όπου µια σειρά από 

προδιαγραφές κοινών και ανοιχτών διεπαφών υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα 

ανεξάρτητα ανεπτυγµένων υπηρεσιών. Η πρόσφατα εκδοθείσα προδιαγραφή Open 

Grid Services Infrastructure - OGSI) είναι ο θεµέλιος λίθος της παραπάνω 

αρχιτεκτονικής. Με την εισαγωγή προτυποποιηµένων τεχνικών προδιαγραφών, η 3η 

γενιά Grid θα επιταχύνει τον ανταγωνισµό και την επίτευξη διαλειτουργικότητας όχι 
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µόνο µεταξύ εφαρµογών και εργαλειοθηκών, αλλά κυρίως µεταξύ διαφορετικών 

υλοποιήσεων βασικών υπηρεσιών του Grid. 

 

"Όταν πλέον µπορείς να αναµιγνύεις και να χρησιµοποιείς διαφορετικά δοµικά 

στοιχεία και υπηρεσίες αποτελεσµατικά, ξέρεις ότι υπάρχει ένα εµπορεύσιµο προϊόν 

(commodity)"  λέει ο Charlie Catlett.  

"Για να γίνει αυτό όµως χρειάζεται σκληρή δουλειά για τον καθορισµό προτύπων",  

κάτι που έχει αναλάβει το Global Grid Forum. 

 

 

 

1.2.7 Ένα Επιτυχηµένο Παράδειγµα, το SETI@home 

Το SETI@home είναι το µεγαλύτερο, και πιο επιτυχηµένο κατανεµηµένο 

υπολογιστικό πρόγραµµα µέχρι σήµερα. ∆ηµιουργήθηκε στο πανεπιστήµιο Berkeley 

στην Καλιφόρνια τον Μάιο του 1999 και χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό 

εξωγήινης νοηµοσύνης. Ειδικότερα η αναζήτηση γίνεται στα κοσµικά σήµατα που 

συλλέγει το ραδιοτηλεσκόπιο Arecibo στο Πουέρτο Ρίκο (το µεγαλύτερο 

ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσµο). Ο όγκος των σηµάτων αυτών είναι της τάξης των 

πολλών terabyte ηµερησίως πράγµα που απαιτούσε  πολύ µεγαλύτερη  υπολογιστική 

ισχύ για την επεξεργασία τους από αυτή που διέθετε το ραδιοτηλεσκόπιο. Η λύση 

δόθηκε από του εµπνευστές του προγράµµατος SETI@home όπου πρότειναν την 

εκµετάλλευση των προσωπικών υπολογιστών όταν αυτοί παραµένουν αδρανείς (idle 

time). Με αυτόν τον τρόπο εθελοντές έχουν την δυνατότητα να δωρίσουν τον χρόνο 

επεξεργασίας που δεν χρησιµοποιούν στο πρόγραµµα "Αναζήτηση Εξωγήινης 

Νοηµοσύνης". 

 
6. http://www-1.ibm.com/grid/about_grid/faq.shtml 
7. http://www.ebusinessforum.gr/Z6, http://www.hellasgrid.gr/ 
8. GGF "Grid Connections" Fall Issue - On Line 
http://www.ggf.org/L_News/Newsletter/Grid Connections/grid_connections_fall_03.pdf 
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Ραδιοτηλεσκόπιο Arecibo στο Πουέρτο Ρίκο 

Αναλυτικότερα σε κάθε εθελοντή του προγράµµατος ανατίθεται ένα µικρό τµήµα 

ενός κοσµικού σήµατος. Στη συνέχεια το τµήµα αυτό επεξεργάζεται από ένα ειδικό 

πρόγραµµα (το οποίο διανέµεται ελεύθερα) στα χρονικά διαστήµατα που ο 

επεξεργαστής δεν χρησιµοποιείται για της ανάγκες των τοπικών προγραµµάτων. 

Θεωρητικά, οι χρήστες δεν παρατηρούν καµία διαφορά στις δυνατότητες του 

υπολογιστή τους. Τέλος, όταν η επεξεργασία ολοκληρωθεί τα αποτελέσµατα 

στέλνονται πίσω και ένα νέο τµήµα σήµατος ανατίθεται στον εθελοντή. Για την 

µεταφορά των δεδοµένων χρησιµοποιείται το διαδίκτυο.  

Περίπου τρία εκατοµµύριο άνθρωποι, ο µεγαλύτερος αριθµός εθελοντών για 

οποιοδήποτε κατανεµηµένο πρόγραµµα υπολογισµού µέχρι σήµερα έχουν 

εγκαταστήσει το λογισµικό 9SETI@home. Αυτό το παγκόσµιο δίκτυο των τριών 

εκατοµµυρίων υπολογιστών υπολογίζει ότι κατά µέσο έχει υπολογιστική ισχύ 14 

TeraFLOPS περίπου, και έχει συγκεντρώσει πάνω από 500.000 έτη χρόνου 

επεξεργασίας στα προηγούµενα 2 χρόνια. Κανονικά τέτοια υπολογιστική ισχύ θα 

κόστιζε εκατοµµύρια δολάρια σε έναν ή ακόµα και δύο υπερυπολογιστές. 

9.Βλ. http://setiahome.ssl.berkeley.edu/index.html  
Για όλα τα ερευνητικά προγράµµατα, βλ. http://www.grid.org/home.htm  
Βλ. http://www.dvd.reviewer.co.uk/info/fightcancer.asp   
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Το σηµαντικότερο πρόβληµα του συστήµατος αυτού, από οικονοµική σκοπιά, είναι  

ότι βασίζεται στην καλή θέληση των εθελοντών. ∆εν υπάρχει κάποιος µηχανισµός 

κίνητρων που θα ενθαρρύνει κάποιον να γίνει µέλος της κοινότητας. Το πρόγραµµα 

αυτό ήταν το πρώτο στο είδος του και είχε µεγάλη απόκριση από το κοινό, ίσως και 

λόγω του µυστηρίου για την εύρεση εξωγήινης ζωής. Όµως δεν θα ήταν λογικό να 

περιµένουµε µια αντίστοιχη εξάπλωση σε κάποιο νέο κατανεµηµένο πρόγραµµα, 

χωρίς κατάλληλους µηχανισµούς κινήτρων.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

2.1 Τι µπορεί να κάνει το Grid  

 

 

2.1.1 Χρησιµοποίηση ανεκµετάλλευτων πόρων  

10
Η πιο εύκολη χρήση του grid είναι η εκτέλεση µίας εφαρµογής σε ένα διαφορετικό 

υπολογιστή. Για κάποιο λόγω µπορεί ο υπολογιστής που θέλουµε να τρέξουµε την 

εφαρµογή να είναι υπερφορτωµένος, έτσι ο στόχος του grid computing είναι αυτή η 

εφαρµογή να τρέξει κάπου αλλού όπου υπάρχουν αχρησιµοποίητοι υπολογιστικοί 

πόροι (έχει γίνει αναφορά για τους ανεκµετάλλευτους πόρους στο 1ο κεφάλαιο).  

Η πιο εύκολη και αποδοτική χρησιµοποίηση του grid είναι όταν θέλουµε να 

εκτελέσουµε ένα πρόγραµµα µε µικρό µέγεθος δεδοµένων εισόδου και εξόδου που 

εκτελεί την επεξεργασία τους. Σε περίπτωση όπου η αποστολή των δεδοµένων αυτών 

απαιτεί περισσότερη ώρα απ’ ότι η επεξεργασία τους η χρησιµοποίηση του grid δεν 

µπορεί να έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα ελάχιστη θα ήταν η 

χρησιµότητά του να εκτελείται ένας επεξεργαστής κειµένου σε κάποιον άλλον 

υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο grid.  

Παράλληλα µεγάλα ποσά δεδοµένων που χρειάζονται για ένα πρόγραµµα µπορούν να 

αποθηκεύονται σε στρατηγικά σηµεία του grid ώστε να µην απαιτείται η µεταφορά 

τους µέσω του δικτύου κάθε φορά που τρέχει η εφαρµογή. Τέλος µε παρόµοιο τρόπο 

µπορούνε να γίνονται back-ups αρχείων σε διαφορετικά σηµεία του grid.  
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Επίσης έχουµε και το αντίθετο γεγονός των ανεκµετάλλευτων πόρων. Μπορεί ένα 

µηχάνηµα κάποια στιγµή να χρειαστεί περισσότερους πόρους απ’ όσους έχει για 

κάποιο στιγµιαίο φόρτο εργασίας. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιήσει 

πόρους διαθέσιµους στο grid. 

 

2.1.2 Παράλληλη επεξεργασία  

11
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο κλάδος του προγραµµατισµού για 

περιβάλλοντα όπου υπάρχουν πολλαπλοί επεξεργαστές. Ιδιαίτερη χρησιµότητα σε 

αυτό έχουν βρει νέοι κυρίως κλάδοι της επιστήµης όπως η βίο-ιατρική, η επεξεργασία 

εικόνας αλλά και πατροπαράδοτοι επιστηµονικοί κλάδοι όπως τα οικονοµικά κ.α.  

Η κύρια ιδέα είναι η εξής: οι αλγόριθµοι που γράφονται αποτελούνται από µικρότερα 

υποπρογράµµατα που είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Κάθε τέτοιο κοµµάτι µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από έναν επεξεργαστή ώστε να διεκπεραιωθεί. Έτσι εάν έχουµε ένα 

πρόγραµµα γραµµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να σπάει σε x κοµµάτια και έχουµε x 

επεξεργαστές ώστε να γίνει πλήρη υλοποίηση, εάν κανονικά σε ένα επεξεργαστή 

ήθελε T χρόνο για να εκτελεστεί, µε x επεξεργαστές θα χρειαστεί T/x. Πρακτικά αυτό 

σηµαίνει ότι µπορεί να εκτελεστεί x φορές γρηγορότερα!  

Υπάρχουν βέβαια πολλοί περιορισµοί σε αυτό. Για παράδειγµα σε πόσα κοµµάτια 

µπορεί να διαιρεθεί το πρόγραµµα. Είναι αποδεδειγµένο ότι υπάρχουν προβλήµατα 

που µπορούν να επιλυθούν µόνο ακολουθιακά (βλέπε επίλυση ακολουθίας 

Fibonacci). Επίσης είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου τα υποπρογράµµατα αυτά είναι 

100% ανεξάρτητα. Συνήθως µπορούν να εκτελεστούν κάποια παράλληλα τµήµατα 

αλλά µοιραία κάποια στιγµή θα πρέπει να περιµένουν την ολοκλήρωση κάποιου 

άλλου. Επίσης τις περισσότερες φορές πρέπει να διαβάσουν από µια κοινή είσοδο. 

Έτσι µπαίνει και το όριο πόσοι µπορούν να διαβάσουνε ταυτόχρονα από την είσοδο 

αυτή. Όλα αυτά είναι προβλήµατα της επιστήµης των υπολογιστών και κυρίως των 

κατανεµηµένων συστηµάτων, αλλά σίγουρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

υλοποίηση του grid.  

Μέσα από όλα αυτά καταλαβαίνουµε µια άλλη δυνατότητα του grid. Την δυνατότητα 

που δίνεται σε ερευνητικούς οργανισµούς να χρησιµοποιούν πολλούς υπολογιστές 

(άρα και επεξεργαστές) ταυτόχρονα. Αυτό µπορεί να έχει µια εκθετική αύξηση της 

απόδοσης του έργου τους. ∆εν είναι λίγες οι προσπάθειες που έχουν γίνει σε αυτό το 
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επίπεδο µε πολύ καλές υλοποιήσεις. Τέτοιες υλοποιήσεις θα αναφερθούν σε επόµενο 

κεφάλαιο. 

 

2.1.3 Ιδεατοί πόροι και ιδεατοί οργανισµοί  

12
Η ιδέα του grid computing ήταν η εξάπλωση του distributed computing. Αν 

σκεφτούµε τα κατανεµηµένα συστήµατα ως ένα τοπικό δίκτυο, τότε, µιλώντας για 

grid, θα πρέπει να σκεφτούµε το internet. Αυτή όµως η εξάπλωση και η διεύρυνση 

προϋποθέτει ότι υπάρχουν διάφοροι ρόλοι µέσα στο grid. Έτσι δηµιουργούνται οι 

ιδεατοί ή εικονικοί οργανισµοί που αποτελούνται από οµάδες χρηστών µε κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά (απαιτήσεις, εξοπλισµό, κλπ). Σε αυτές τις οµάδες υπάρχουν 

διάφορες πολιτικές που µπορεί να περιλαµβάνουν περιορισµούς, δικαιώµατα κ.α. 

Αυτός είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η λειτουργικότητα καθώς και η ασφάλεια.  

Οι ιδεατή πόροι είναι το αντίστοιχο σε υπολογιστικό υλικό όµως. Για παράδειγµα το 

σύνολο των υπολογιστικών πόρων ενός ιδεατού οργανισµού φαίνεται σαν ένας 

ιδεατός πόρος µε ότι αυτό µπορεί να περιλαµβάνει (αρχεία, εξοπλισµός, κλπ). Τέλος 

να αναφέρουµε ότι ένας χρήστης µπορεί να ανήκει σε περισσότερους από ένα 

οργανισµούς. 

 

2.1.4 Πρόσβαση σε επιπλέον πόρους  

13
∆εν είναι απαραίτητο οι πόροι που χρησιµοποιούνται µέσω του grid να είναι 

επεξεργαστικοί ή αποθηκευτικοί. Υπάρχουν και άλλων ειδών πόροι που 

διαµοιράζονται µέσω του grid. Παραδείγµατα τέτοιων πόρων είναι διάφορα software, 

κάποιος ειδικός εξοπλισµός, άδειες χρήσεις καθώς και υπηρεσίες.  

Για παράδειγµα µπορεί σε κάποιο µηχάνηµα (µέρος του grid) να είναι εγκατεστηµένο 

κάποιο πρόγραµµα µε πολύ ακριβή άδεια χρήσης. Στην περίπτωση αυτή (µε κάποιους 

βέβαια περιορισµούς) µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα συστήµατα του grid χωρίς να 

χρειάζεται η αγορά αδείας από τον κατασκευαστή.  

Επίσης κάτι που έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται, είναι η δηµιουργία οδηγών (drivers) 

για χρήση υλικού (hardware) µέσω του grid. Για παράδειγµα εκτυπωτές, dvd-

recorders ή οτιδήποτε άλλο µπορούµε να φανταστούµε. Βέβαια και εδώ υπάρχουν 

περιοριστικοί παράγοντες. 

10.  http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 
11. http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 
12. http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 
13 http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 
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2.1.5 Εξισορρόπηση πόρων (load balancing)  

14
Μέσα στο grid πολλοί πόροι ενοποιούνται εικονικά. Σκοπός του grid είναι η 

καλύτερη κατανοµή των πόρων αυτών. Η διαχείριση των πόρων, γίνεται µε διάφορα 

κριτήρια όπως η προτεραιότητα µιας εργασίας, ο φόρτος εργασίας ενός µηχανήµατος, 

κλπ. Έστω για παράδειγµα ένας server όπου ξαφνικά δέχεται µια πληθώρα αιτήσεων, 

µε αποτέλεσµα ο φόρτος εργασίας να αυξηθεί ραγδαία και να µην µπορεί να 

καλυφθεί από το ίδιο το µηχάνηµα. Σε αυτή την περίπτωση διαµοιράζεται το φόρτο 

εργασίας στα υπόλοιπα διαθέσιµα µηχανήµατα του grid. Σε περίπτωση όπου οι 

υπολογιστικοί πόροι όλων των µηχανηµάτων χρησιµοποιούνται, τότε οι διεργασίες µε 

την χαµηλότερη προτεραιότητα µπορούν να αδρανοποιηθούν µέχρι να 

διεκπεραιωθούν αυτές µε την υψηλότερη.  

Εκτός από την εξισορρόπηση αυτή µπορούµε να έχουµε και µια ακόµα 

λειτουργικότητα σε συνδυασµό µε την οµαδοποίηση των χρηστών (virtual 

organizations). Για παράδειγµα µπορεί να δίνεται ένα συγκεκριµένο ανώτατο όριο 

πόρων σε έναν οργανισµό ή/και να υπάρχει κάποια χρέωση γι’ αυτό. Επίσης µπορεί 

να υπάρχει και η ανάποδη χρέωση (χρήστης που προσφέρει πόρους στο grid). Έτσι 

µπορούν να υπάρχουν λογαριασµοί µε ακριβή στατιστικά χρήσης του grid. 
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14. http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 

 
 
 
 
 

2.1.6 Αξιοπιστία  

15
Ένα σηµαντικό ζήτηµα όσον αφορά τα συστήµατα υψηλών επιδόσεων, είναι αυτό 

της αξιοπιστίας. Μεγάλοι οργανισµοί πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να την 

διασφαλίσουν, προβαίνοντας σε αγορά εξειδικευµένων λύσεων όπως πολλαπλούς 

«hot plug/swap» επεξεργαστές και σκληρούς δίσκους, εξειδικευµένα συστήµατα 

ψύξης και τροφοδοσίας.  

Το grid έρχεται να δώσει µια νέα ιδέα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι υπολογιστές που ανήκουν στο grid µπορεί να είναι 

διασκορπισµένοι σε οποιοδήποτε σηµείο της γης ανεξαρτήτως απόστασης. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι πιθανότητες για ταυτόχρονη βλάβη (λόγω πτώσης τάσης ή 

οποιοδήποτε φυσικού φαινοµένου) δύο συστηµάτων που βρίσκονται σε διαφορετικό 

σηµείο του πλανήτη, είναι πολύ ελάχιστες. Έτσι, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές  

πολυπρογραµµατισµού, σε περίπτωση που χαθεί ένα κοµµάτι του προγράµµατος, 

µπορεί να ξαναεπεξεργαστεί αλλού και να αποσταλεί σε αυτόν που το ζητάει. Μια 
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άλλη υλοποίηση είναι η ταυτόχρονη εκτέλεση του ίδιου προγράµµατος σε 

περισσότερους από έναν υπολογιστές. Είναι προφανές ότι οι πιθανότητες για απώλεια 

δεδοµένων µειώνονται δραµατικά ενώ παράλληλα το κόστος πέφτει σε πολύ 

χαµηλότερα επίπεδα. 

 
 
 
 
 
15. http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 

 

 

 
 
 
 
 

2.2 Στοιχεία του Grid  

 

2.2.1 Είδη πόρων µέσα στο grid  

 

2.2.1.1 Υπολογιστικοί πόροι  
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Ο πιο συνηθισµένος πόρος είναι αυτός της υπολογιστικής ισχύς (της δυνατότητας 

επεξεργασίας δεδοµένων) που ουσιαστικά αναφέρεται στον επεξεργαστή ή τους 

επεξεργαστές ενός συστήµατος. Οι επεξεργαστές µεταξύ τους έχουν πολλές και 

µεγάλες διαφορές. Οι διαφορές αυτές µπορεί να αφορούν την ταχύτητα, την 

αρχιτεκτονική, την πλατφόρµα λειτουργίας, την εσωτερική (λανθάνουσα) µνήµη 

τους, κ.α. Υπάρχουν τρείς κυρίως τρόποι για την αξιοποίηση αυτού του πόρου:  

 Εκτέλεση µιας εφαρµογής σε ένα διαθέσιµο υπολογιστή που είναι στο grid  

 Εκτέλεση µιας εφαρµογής που είναι σχεδιασµένη ώστε να τρέχει σε 

περισσότερους από έναν επεξεργαστές  

 Εκτέλεση µιας εφαρµογής που πρέπει να τρέξει πολλές φορές, σε πολλά 

διαφορετικά µηχανήµατα του grid.  

 

2.2.1.2 Αποθηκευτικός χώρος  

16 Ο δεύτερος πιο συνηθισµένος προς χρήση πόρος είναι αυτός του αποθηκευτικού 

χώρου. Κάθε µηχάνηµα που είναι συνδεδεµένο στο grid παρέχει κάποιο χώρο. Ο 

χώρος αυτός µπορεί να είναι προσωρινός ή και «δευτερεύον χώρος». Ο προσωρινός 

χώρος είναι συνήθως η µνήµη του επεξεργαστή, που είναι πολύ γρήγορη όµως λόγω 

του µικρού της µεγέθους χρησιµοποιείται κυρίως ως ενδιάµεση µνήµη cache για µια 

εφαρµογή που εκτελείται. Ο δευτερεύον χώρος είναι συνήθως οι σκληροί δίσκοι των 

συστηµάτων, όπου τα δεδοµένα µπορούν να παραµείνουν για απεριόριστο χρονικό 

διάστηµα.  

Ο παρεχόµενος αποθηκευτικός χώρος από κάθε µηχάνηµα µπορεί να διαχειριστεί µε 

διάφορους τρόπους. Χρησιµοποιώντας διάφορα file systems όπως AFS (Andrew File 

System), NFS (Network File System), DFS (Distributed File System) κ.α. δίνονται 

διάφορες δυνατότητες που αφορούν την ασφάλεια (RAID 1 – Mirroring), την 

ταχύτητα (RAID 0 – Stripping) κλπ. Επιπλέον µε αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να 

υπερβούµε τα όρια που θέτουν οι διάφορες πλατφόρµες όσον αφορά το συνολικό 

χώρο που µπορούν να διαχειριστούν.  

 

2.2.1.3 Επικοινωνίες  

17
Σηµαντικός παράγοντας στην απόδοση του grid είναι και η ταχύτητα της 

επικοινωνίας µεταξύ των υπολογιστών. Αν δεν υπήρχε η ανάπτυξη αυτού του τοµέα, 
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δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε σήµερα για το grid αλλά θα ήµασταν ακόµα στα 

κατανεµηµένα συστήµατα.  

Η ταχύτητα του καναλιού που χρησιµοποιούµε παίζει ρόλο για τον εξής ρόλο: όταν 

τα δεδοµένα προς επεξεργασία είναι πολλά θα πρέπει να σκεφτούµε αν αξίζει να 

σταλούν σε άλλο µηχάνηµα για επεξεργασία. Στην περίπτωση όπου η γραµµή είναι 

µικρής ταχύτητας, θα είναι προτιµότερο να τα επεξεργαστούµε στο δικό µας 

µηχάνηµα. Σε αντίθετη περίπτωση όπου η γραµµή είναι αρκετά γρήγορα, µπορούµε 

να κάνουµε χρήση του grid και να µοιραστούν στα υπόλοιπα µηχανήµατα για 

επεξεργασία.  

 

2.2.1.4 Λογισµικό (software) και άδειες χρήσης  

18
Η δυνατότητα εκτέλεσης «αποµακρυσµένων» προγραµµάτων µέσα στο Grid είναι 

από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Πράγµατι, σε πολλές περιπτώσεις η δυνατότητα 

αυτή είναι σωτήρια ιδίως όταν η αγορά ακριβών προγραµµάτων (ή αδειών χρήσης) 

είναι απαγορευτική. Είναι όµως σύννοµη µια τέτοια ενέργεια; Το Grid παρέχει 

µηχανισµούς ελέγχου του αριθµού χρηστών που µπορούν να εκτελέσουν ταυτόχρονα 

µια εφαρµογή ανάλογα και τον τύπο και της άδειας χρήσης που προσφέρει ο 

κατασκευαστής της εκάστοτε εφαρµογής. Οι µηχανισµοί υπάρχουν, το νοµοθετικό 

πλαίσιο το επιτρέπει, άρα άπτεται στον κεντρικό έλεγχο του Grid η σύννοµη ή όχι 

χρήση των προγραµµάτων στον ιδεατό αυτόν υπερ-υπολογιστή.  

 

2.2.1.5 Ειδικός εξοπλισµός, αρχιτεκτονικές, πολιτικές  

19
Μέσα στο grid ενδέχεται να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές πλατφόρµες 

συστηµάτων (όσον αφορά την αρχιτεκτονική σχεδίαση των µηχανών) όπως για 

παράδειγµα µηχανές x86, intel, PowerPC, Macintosh, κλπ. Προγράµµατα που 

γράφονται για µια συγκεκριµένη πλατφόρµα δεν µπορούν να τρέξουν σε µια άλλη 

(εκτός βέβαια από τις εφαρµογές τύπου Java που είναι ανεξαρτήτως πλατφόρµας). 

Έτσι ο διαχειριστής του Grid θα πρέπει να δηµιουργήσει ειδικούς κανόνες και 

πολιτικές µεταξύ των χρηστών που βρίσκονται στο Grid.  

Κάτι αντίστοιχο µπορεί να ισχύει και σε άλλο επίπεδο όπως πχ ότι µερικοί 

υπολογιστές δεν µπορούν να συµµετέχουν σε στρατιωτική έρευνα κλπ  

 

2.2.2 Εφαρµογές και εργασίες  
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20
Το πιο συνηθισµένο πράγµα στο Grid είναι ο διαµοιρασµός πόρων µέσα από 

εφαρµογές και διεργασίες. Η διαφορά µεταξύ διεργασίας και εφαρµογής πολλές 

φορές παραλείπεται και έτσι έχουν ταυτόσηµη σηµασία. Παρόλα αυτά υπάρχει µια 

ουσιαστική διαφορά. Μια εφαρµογή βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας του 

Grid. Ουσιαστικά µια εφαρµογή αποτελείται από µια ή περισσότερες διεργασίες. 

Επιπρόσθετα µια διεργασία µπορεί και αυτή να αποτελείται από πολλές υπο-

διεργασίες. 

 

 
 
 
 
 
 

2.2.3 Προγραµµατισµός εργασιών  

21
Το σύστηµα του Grid είναι υπεύθυνο για να στείλει µια διεργασία σε ένα µηχάνηµα 

ώστε να εκτελεστεί. Στα πιο πολλά συστήµατα Grid ο χρήστης είναι αυτός που 

επιλέγει από µια λίστα µε διαθέσιµους υπολογιστές τα υποψήφια προς εκτέλεση 

µηχανήµατα και µετά, εκτελώντας συγκεκριµένες εντολές του Grid στέλνει την 

διεργασία σ’ αυτούς τους υπολογιστές. Στα πιο πολύπλοκα και ανεπτυγµένα Grid 

συστήµατα, υπάρχει ο προγραµµατιστής διεργασιών (job scheduler) που αυτόµατα 

βρίσκει τους κατάλληλους υπολογιστές για την εκάστοτε διεργασία. Οι 
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προγραµµατιστές διεργασιών αλληλεπιδρούν µε την διαθεσιµότητα των πόρων στο 

δίκτυο.  

Σε τέτοια συστήµατα, κάθε µηχάνηµα που γίνεται αδρανές ενηµερώνει τον 

διαχειριστή του κόµβου που ανήκει. Έτσι ο προγραµµατιστής (scheduler) µπορεί να 

του αναθέσει µια νέα διεργασία όταν κριθεί ότι απαιτείται και ότι πληρεί τις 

προϋποθέσεις για την διεκπεραίωσή της. ∆εν συµβαίνει πάντα όµως αυτό. Αν το 

computer που ο scheduler του έχει αναθέσει µια διεργασία, φορτωθεί µε local 

εργασίες, τότε βάση της αρχιτεκτονικής του Grid, η εν λόγω αποδιδοµένη διεργασία 

θα περιµένει να περατωθούν οι τοπικές και, ή θα περιµένει ή θα τερµατιστεί. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα την απροσδόκητη καθυστέρηση εκτέλεσης µιας διεργασίας του 

Grid παρότι ο scheduler έχει κάνει σωστό διαµοιρασµό διεργασιών µέσα στο Grid.  

Για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου οι 

υπολογιστές δεν επιτρέπεται να έχουν τοπικές εργασίες και οι πόροι τους 

δεσµεύονται στο Grid. Ο λόγος που µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ένα σύστηµα Grid 

είναι κυρίως για ποιότητα υπηρεσίας. Τέλος µπορεί να υπάρχει συνδυασµός αυτών, 

δηλαδή δεσµευµένοι πόροι στο Grid όταν είναι απαραίτητο και αποδέσµευσή τους 

για δυνατότητα εκτέλεσης τοπικών εργασιών όταν δεν υπάρχει ανάγκη στο σύστηµα. 

 

 
 
 



 35 

 

 

222.2.4 Intragrids και Intergrids  

Τέλος µπορούµε να κάνουµε µια απλή κατάταξη των συστηµάτων Grid ως προς το 

µέγεθος, την πολυπλοκότητα κλπ. Ένα πολύ απλό σύστηµα, περιλαµβάνει πολλούς 

υπολογιστές της ίδιας πλατφόρµας µε πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά και είναι 

συνδεδεµένοι σε ένα τοπικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα αποκαλείται 

«cluster» και όχι Grid. Αποτελεί όµως τον πρόδροµο των αρχιτεκτονικών Grid. Το 

επόµενο επίπεδο είναι αυτό του IntraGrid όπου περιλαµβάνει ετερογενή µηχανήµατα 

και συνήθως υπάρχει Job Scheduler καθώς και µερικά πιο ανεπτυγµένα 

χαρακτηριστικά του Grid. Το ανώτερο επίπεδο είναι αυτό των InterGrids.  

 

Σε αυτό το επίπεδο µιλάµε για την µεγαλύτερη πολυπλοκότητα αλλά και τον 

µεγαλύτερο διασκορπισµό των υπολογιστών ανά τον κόσµο µε κύρια µορφή 

σύνδεσης το Internet µε µισθωµένες ή άλλες πολύ γρήγορες µορφές σύνδεσης. 
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2.2.5 Εφαρµογές Grid (Μερικά Παραδείγµατα) 

Τα κατανεµηµένα συστήµατα έχουν ήδη εφαρµοστεί σε διάφορα ερευνητικά και 

κυβερνητικά προγράµµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Seti Home, το ποιό 

γνωστό και επιτυχηµένο πρόγραµµα που διανέµεται τα τελευταία χρόνια στο Web, µε 

σκοπό την επεξεργασία εικόνων από το διάστηµα.  

Το Seti Institute είναι ένας οργανισµός µε σκοπό την ανακάλυψη και εξήγηση της 

προέλευσης, της φύσης και της ύπαρξης ζωής στο σύµπιαν. Για να εξυπηρετήσουν 

καλύτερα αυτό τον σκοπό, δηµιούργησαν και τον Μάιο του 1999 έθεσαν σε 

λειτουργία το Seti@home, ένα πρόγραµµα κατανεµηµένου συστήµατος µε σκοπό την 

ανάλυση και επεξεργασία σηµάτων που λαµβάνονται από δορυφόρους και από το 

µεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσµο, το Arecibo στο Πουέρτο Ρίκο.  

Για να λειτουργήσει αξιοποίησαν την τεχνολογία της Sun στον τοµέα των super – 

computers και πιο συγκεκριµένα τα µηχανήµατα E450s (τώρα πλέον τα E450Rs) ως 

Servers. Η φιλοσοφία του προγράµµατος αυτού είναι η εξής: όταν ένας υπολογιστής 

µένει αδρανής για κάποια ώρα, τότε το πρόγραµµα Seti@home ενεργοποιείται 

(µεθοδολογία screensaver) και αρχίζει να επεξεργάζεται κάποια δεδοµένα που είχαν 

ληφθεί την τελευταία φορά που ο υπολογιστής ήταν στο Internet. Αφού γίνει η 
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επεξεργασία, το πρόγραµµα αναλαµβάνει να αποστείλει τα αποτελέσµατα όταν το 

δίκτυο θα είναι και πάλι διαθέσιµο. Από την άλλη πλευρά, ο Server όταν λαµβάνει 

πληροφορίες από το επιστηµονικό κέντρο, τις χωρίζει σε µικρά πακέτα και τα 

αποστέλλει µέσω Internet στους εγγεγραµµένους χρήστες. Εάν ένας υπολογιστής δεν 

στείλει απάντηση µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, τότε ο Server αναλαµβάνει να 

στείλει το ίδιο πακέτο σε άλλο χρήστη.  

Το Seti@home είχε µεγάλη ανταπόκριση. Σύµφωνα µε το ινστιτούτο, το πρόγραµµα 

τρέχει σε 4,5 εκατοµµύρια υπολογιστές. Η υποστήριξη του παράλληλα από µεγάλες 

εταιρίες πληροφορικής είναι πολύ σηµαντική. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 

πρόγραµµα υποστηρίζεται από την IBM, την SUN, τη Hewlett Packard, την Intel 

καθώς και από τις Xilinx, Spacesounds, Fuji Film, κ.α.  

Το πρόγραµµα του Seti δεν είναι όµως και το µοναδικό. Στον επιστηµονικό χώρο και 

άλλοι οργανισµοί ή ερευνητικά κέντρα έχουν εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες των 

κατανεµηµένων συστηµάτων. Τον τελευταίο καιρό κέντρα ιατρικών ερευνών µε την 

υποστήριξη της IBM προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα παρόµοιο µε το Seti@home 

πρόγραµµα, το Fight Cancer, που θα επεξεργάζεται δεδοµένα µε σκοπό την 

καταπολέµηση του καρκίνου.  

 

Παράλληλα το United Devices εγκαθίδρυσε το PatriotGrid µια οικογένεια 

ερευνητικών προγραµµάτων που σκοπό έχουν την ανακάλυψη θεραπείας ασθενειών 

που προκαλούνται από βιολογικά όπλα, µια απειλή που τα τελευταία χρόνια 
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τροµοκρατεί κυβερνήσεις και πολίτες. Το πρώτο από αυτά είναι το πρόγραµµα 

Anthrax Research Project για την καταπολέµηση του βακτηρίου του άνθρακα, το 

οποίο ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου 2002 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε λιγότερο 

από ένα µήνα. Επίσης αναφέρουµε το Smallpox Project, πρόγραµµα για την 

αντιµετώπιση του ιού της ευλογιάς.  

Από το 1953 που ανακαλύφθηκε το DNA, η επιστηµονική κοινότητα προσπαθεί να 

το αποκρυπτογραφήσει. Έτσι λοιπόν πριν λίγα χρόνια τέθηκε σε εφαρµογή 

πρόγραµµα κατανεµηµένων συστηµάτων για την εύρεση του ρόλου που παίζουν τα 

γονίδια στην πρόληψη γενετικών ασθενειών. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται 

HMMER, λόγω του τρόπου που λειτουργεί (της τεχνικής Hidden Markov Modeling).  

Τέλος να επισηµάνουµε ότι για την συµµετοχή σε τέτοιου είδους προγράµµατα 

απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως το λιγότερο 48 MB RAM, 600 MB σκληρό 

δίσκο µε τουλάχιστον 100 ΜΒ διαθέσιµα, ανάλυση 800 x 600, Internet και τέλος 

λειτουργικό σύστηµα Windows. 

16,17,18, 19, 20, 21, 22. 
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246895/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

23
3.1 ∆ιαλειτουργικότητα - Ενιαία Πρωτόκολλα  

 

Η κύρια ιδέα στην οποία βασίζεται η αρχιτεκτονική του Grid είναι η δυνατότητα 

δηµιουργίας σχέσης διαµοιρασµού µε οποιωνδήποτε µέλος ενός Ε.Ο. Σε ένα 

δικτυακό περιβάλλον λοιπόν η διαλειτουργικότητα είναι από τα πρώτα θέµατα που 

πρέπει να διευθετηθεί, δηλαδή να µην υπάρχουν περιορισµοί για το υλισµικό, 

λειτουργικό σύστηµα, την γλώσσα και το προγραµµατιστικό περιβάλλον που πρέπει 

να χρησιµοποιεί ένας συµµετέχον. Συνεπώς η αρχιτεκτονική του grid είναι πρωτίστως 

µια αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων που καθορίζει τους βασικούς µηχανισµούς 

διαπραγµάτευσης ανάµεσα στους χρήστες και τους παροχείς καθώς και µηχανισµούς 

δηµιουργίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των σχέσεων διαµοιρασµού σε ένα 

πλήρως δυναµικό και ανοµοιογενές περιβάλλον.  
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Χωρίς τους παραπάνω µηχανισµούς οι εφαρµογές και οι συµµετέχοντες ενός E.O. 

αναγκάζονται να συνάψουν ισότιµες στατικές συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει κανένας 

λόγος οι µηχανισµοί που χρησιµοποιούν δύο οντότητες να επεκταθούν και να 

χρησιµοποιηθούν από τους υπόλοιπους. Με τέτοιους περιορισµούς η δυναµική 

ανάπτυξη Ε.Ο. είναι αδύνατη και τα είδη των Ε.Ο. που µπορούν να δηµιουργηθούν 

είναι πολύ περιορισµένα. Όπως το Web έφερε την επανάσταση στον διαµοιρασµό 

πληροφορίας µε την δηµιουργία ενός ενιαίου πρωτοκόλλου (HTTP και HTML), έτσι 

και το Grid χρειάζεται πρωτόκολλα για τον γενικό διαµοιρασµό πόρων. 

  

Ενιαία πρωτόκολλα εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα. Για παράδειγµα για να δει 

κάποιος µια σελίδα του Web δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσει κάποιον 

συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα ή κάποιον συγκεκριµένο φυλλοµετριτή αλλά 

αρκεί να ακολουθήσει τις «οδηγίες» των πρωτοκόλλων του web. Με τα πρωτόκολλα 

λοιπόν µπορεί να καθοριστεί πως κατανεµηµένα αντικείµενα ενός συστήµατος 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και τις δοµές δεδοµένων που ανταλλάζουν για την 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  

 

Τέλος οι µηχανισµοί ενός grid συστήµατος όπως ανακάλυψη πόρων, δηµιουργίας 

σχέσεων διαµοιρασµού, πιστοποίησης ταυτότητας κτλ πρέπει να είναι ευέλικτοι, 

γρήγοροι και µε µικρό υπολογιστικό κόστος. Τέτοιες προδιαγραφές θα κάνουν το 

σύστηµα ελκυστικό, δηµοφιλές, εύκολο στην χρήση και µε δυνατότητες συµµετοχής 

συσκευών µε µικρές υπολογιστικές δυνατότητες (κινητά τηλέφωνα, palmtops�)  

 

3.2 Αρχιτεκτονική 

 

Η δηµιουργία, η διαχείριση και η οικονοµική εκµετάλλευση δυναµικών σχέσεων 

διαµοιρασµού σε Ε.Ο. απαιτεί νέες τεχνολογίες. Ακολουθεί η περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής του Grid για τον καθορισµό βασικών συστατικών µερών, τη 

λειτουργικότητά τους καθώς και λόγω ύπαρξης τους. Η αρχιτεκτονική που θα 

περιγραφή είναι µια ανοικτή, αφαιρετική αρχιτεκτονική, µε δυνατότητες επέκτασης, 

που µπορεί να πλαισιώσει λύσεις σε βασικές απαιτήσεις των Ε.Ο.  
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Οι οντότητες χωρίζονται σε επίπεδα όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Οντότητες που 

ανήκουν στο ίδιο επίπεδο έχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά έχουν «χτιστεί» στις 

δυνατότητες που παρέχουν τα χαµηλότερα επίπεδα. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει σκοπό 

να καθορίσει γενικά πλαίσια και πρωτόκολλα που θα µπορούν να «χτιστούν» πάνω 

από πολλές διαφορετικέ τεχνολογίες χαµηλότερων επιπέδων  και θα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη υπηρεσιών, εφαρµογών και λειτουργιών υψηλού 

επιπέδου.  

(Όπως το TCP για παράδειγµα όπου η µεταφορά των δεδοµένων είναι ανεξάρτητη 

από το είδος των συνδέσµων κατά µήκος του µονοπατιού µετάδοσης, ενώ 

χρησιµοποιείται σε πολλές εφαρµογές για αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων) 

 

Ειδικότερα τα επίπεδα Πόρου (Resource) και Συνδεσιµότητα (Connectivity) 

εµπεριέχουν πρωτόκολλα που διευκολύνουν τον διαµοιρασµό ατοµικών πόρων. Τα 

πρωτόκολλα σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να είναι σχεδιασµένα ώστε να µπορούν να 

λειτουργήσουν πάνω από πόρους διαφόρων τύπων που ανήκουν στο επίπεδο 

Υποδοµή (Fabric) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή  υπηρεσιών και 

λειτουργιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις εφαρµογής (Application) στο επίπεδο 

Συλλογής Πόρων ( Collective). Το επίπεδο αυτό συντονίζει και δεσµεύει πολλαπλούς 

πόρους για την εκτέλεση µια εργασίας. 

  

 
Σχήµα 1:Η στρωµατοποιηµένη αρχιτεκτονική του Grid και η σχέση της µε το πρωτόκολλο του 

Internet. Επειδή η αρχιτεκτονική του Internet εκτείνεται από τις εφαρµογές µέχρι το χαµηλότερο 

επίπεδο του δικτύου υπάρχει µια αντιστοιχία µεταξύ των επιπέδων του Grid και των επιπέδων του 

Internet. 
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3.2.1 Επίπεδο Υποδοµής  

 

Το επίπεδο Υποδοµής παρέχει του πόρους (υπολογιστικές µονάδες (CPUs), 

αποθηκευτικές µονάδες, συσκευές δίκτυων κτλ) που µπορούν να διαµοιραστούν οι 

χρήστες του Grid, χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα των ανώτερων επιπέδων.  

 

Πόρος µπορεί να θεωρηθεί και µια λογική οντότητα όπως ένα κατανεµηµένο 

σύστηµα αρχείων.  

  

Οι οντότητες στο επίπεδο Υποδοµής υλοποιούν τοπικές, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του πόρου, λειτουργίες ως αποτέλεσµα εντολών που προέρχονται από 

τα υψηλότερα επίπεδα. Υπάρχει λοιπόν µια στενή αλληλεξάρτηση µεταξύ των 

δυνατοτήτων των πόρων στο επίπεδο Υποδοµής και των υπηρεσιών που παρέχονται 

στα υψηλότερα επίπεδα. Πλουσιότερες λειτουργίες στο επίπεδο Υποδοµής 

επιτρέπουν την παροχή εξεζητηµένων υπηρεσιών διαµοίρασης. Για παράδειγµα πόροι 

µε δυνατότητες δέσµευσης για µελλοντική χρήση (reservation) δίνει την δυνατότητα 

στα υψηλότερα επίπεδα να χρησιµοποιήσουν οµαδικά και να συντονίσουν του 

πόρους µε τέτοιο τρόπο που θα ήταν αδύνατον χωρίς τις δυνατότητες αυτές. 

  

Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι πόροι του grid πρέπει να υλοποιούν µηχανισµούς 

εξέτασης της κατάστασης, της δοµής και των δυνατοτήτων τους. Επίσης χρειάζονται 

να υλοποιούν µηχανισµούς διαχείρισης του πόρου που θα χρησιµοποιούνται για τον 

έλεγχο της ποιότητας υπηρεσίας που παρέχει ο πόρος. Για παράδειγµα : 

• Οι υπολογιστικές µονάδες πρέπει να παρέχουν µηχανισµούς για:  

o Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχο µιας διεργασίας.  

o Καθορισµό των χαρακτηριστικών του υλισµικού και του λογισµικού.  

o Αναφορά της κατάστασης του πόρου ( π.χ. φόρτος, µήκος ουράς). 

 

• Οι µονάδες αποθήκευσης πρέπει να παρέχουν µηχανισµούς για :  

o Τοποθέτηση και ανάκτηση αρχείου.  

o ∆ιάβασµα και γράψιµο τµήµατος αρχείου.  

o Αναφοράς της κατάστασης του πόρου (διαθέσιµος χώρος, κτλ).  
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3.2.2 Επίπεδο Συνδεσιµότητας  

 

Το επίπεδο συνδεσιµότητας καθορίζει βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και 

πιστοποίησης ταυτότητας (authentication) απαραίτητα για τις συναλλαγές του Grid 

πάνω από ένα δίκτυο δεδοµένων. Τα πρωτόκολλα πιστοποίησης ταυτότητας 

χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες επικοινωνίας παρέχοντας ασφαλής µηχανισµούς µε 

χρήση κρυπτογραφίας για την πιστοποίηση της ταυτότητας χρηστών και πόρων. 

 

Πιο συγκεκριµένα οι απαιτήσεις επικοινωνίας περιέχουν µηχανισµούς µεταφοράς 

δεδοµένων , δροµολόγησης και ονοµατοδοσίας. Για αυτούς του σκοπούς πολλοί 

συνδυασµοί πρωτοκόλλων θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αλλά λόγω της 

ευρείας διάδοσης των πρωτοκόλλων της στοίβας IP/TCP λογική λύση είναι η χρήση 

αυτών των πρωτοκόλλων. Πιο συγκεκριµένα : 

o IP / ICMP : πρωτόκολλα δικτύου  

o TCP / UDP : πρωτόκολλα µεταφοράς δεδοµένων  

o BGB / OSPF : πρωτόκολλα δροµολόγησης  

o DNS : Υπηρεσία ονοµατοδοσίας  

 

Με την εµπειρία του Internet οι µηχανισµοί πιστοποίησης ταυτότητας για Ε.Ο. πρέπει 

να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Πιστοποίησης µόνο κατά την είσοδο (single sign-on): 

Οι χρήστες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να πιστοποιούν την 

ταυτότητα τους µία µόνο φορά και στην συνέχεια να έχουν πρόσβαση 

σε πολλαπλούς πόρους του Grid, χωρίς κάθε φορά να πρέπει να 

ξαναπιστοποιήσουν  την ταυτότητα τους. Το χαρακτηριστικό αυτό 

είναι απαραίτητα για την εύκολη χρήση του Grid. Φανταστείτε όταν 

βλέπατε να email µέσω web ( web-mail) σε κάθε click που κάνατε να 

πρέπει να εισάγεται το password σας. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο µάλλον θα 

προτιµούσατε τις κλασικές εφαρµογές για λήψη και αποστολή 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και το web mail δεν θα είχε διαδοθεί τόσο 

όσο στις µέρες µας.  

2. Μεταβίβαση δικαιωµάτων (Delegation): 

Ένας χρήστης πρέπει να έχει την δυνατότητα να µεταβιβάσει 
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προσωρινά τα δικαιώµατα του σε κάποιο πρόγραµµα ώστε το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα να έχει πρόσβαση στους πόρους που 

χρήστης έχει εξουσιοδότηση. Το πρόγραµµα πρέπει να έχει επίσης τη 

δυνατότητα να µεταβιβάσει κάποιο υποσύνολο των δικαιωµάτων σε 

κάποιο άλλο πρόγραµµα.  

3. Συµβατική λειτουργία µε τοπικές πολιτικές ασφάλειας: 

Κάθε πάροχος ενός πόρου ενδέχεται να χρησιµοποιεί διαφορετικές 

λύσεις για θέµατα ασφάλειας (π.χ. Kerberos , Unix security�) Τα 

πρωτόκολλα ασφάλειας του grid πρέπει να παρέχουν µπορούν να 

διαλειτουργήσουν  µε αυτές τις τοπικές πολιτικές ασφάλειας. 

Φανταστείτε µια εταιρία µε υπολογιστικούς πόρους για να 

συµµετάσχει σε ένα Ε.Ο. να πρέπει να αλλάξει το σύστηµα ασφάλειας 

της για το οποίο µπορεί να έχουν δαπανηθεί µεγάλα χρηµατικά ποσά. 

Συµπερασµατικά τα πρωτόκολλα ασφάλειας δεν πρέπει να βασίζονται 

στην εξολοκλήρου αλλαγή των τοπικών συστηµάτων ασφάλειας αλλά 

στην εύρεση τρόπων και λύσεων ώστε να συνεργαστούν µε αυτά.  

4. Σχέσεις εµπιστοσύνης βασισµένες στα δικαιώµατα του χρήστη. 

Αν ένας χρήστης επιθυµεί να χρησιµοποιήσει πόρους από παραπάνω 

από έναν πάροχο, το σύστηµα ασφάλειας δεν θα πρέπει να απαιτεί 

κάθε πάροχος να αλληλεπιδράσει µε κάθε άλλο. Με άλλα λόγια αν ο 

χρήστης έχει δικαίωµα σε πόρους του Α και του Β, ο χρήστης πρέπει 

να έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί µαζί αυτούς του πόρους χωρίς 

την αλληλεπίδραση των διαχειριστών ασφάλειας των Α, Β.  

3.2.3 Επίπεδο Πόρου 

 

Το επίπεδο πόρου έχει χτιστεί πάνω από το επίπεδο Συνδεσιµότητας και καθορίζει 

πρωτόκολλα για την ασφαλή διαπραγµάτευση, παρακολούθηση, έλεγχο, χρέωση και 

πληρωµή των ενεργειών διαµοίρασης σε ένα µόνο πόρο. Τα πρωτόκολλα αυτά 

καλούν υπηρεσίες του επιπέδου Υποδοµής για τον έλεγχο και την πρόσβαση στους 

πόρους. Πρέπει να τονιστεί ότι το επίπεδο αυτό ασχολείται µε ένα και µόνο ένα 

συγκεκριµένο πόρο. 
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∆ύο βασικές τάξεις των πρωτοκόλλων του επιπέδου Πόρου είναι οι ακόλουθες : 

• Πρωτόκολλα πληροφορίας:  

Χρησιµοποιούνται για την αποκόµιση πληροφορίας σχετικά µε την δοµή και 

την κατάσταση του πόρου (π.χ. ρυθµίσεις πόρου, περιορισµούς χρήσης, 

κόστος ...)  

• Πρωτόκολλα διαχείρισης: 

Χρησιµοποιούνται για την πρόσβασης σε ένα διαµοιραζόµενο πόρο. Για 

παράδειγµα καθορίζουν της λειτουργίες που θα πραγµατοποιηθούν στον πόρο 

όπως δηµιουργία αρχείου εκτέλεση διεργασίας κτλ. Αφού λοιπόν τα 

πρωτόκολλα αυτά είναι υπεύθυνα για τις τρέχουσες σχέσεις διαµοιρασµού 

πρέπει να λειτουργούν και ως µηχανισµοί αστυνόµευσης εξασφαλίζοντας ότι 

οι λειτουργίες που ζητούνται από τον πόρος να εκτελέσει είναι σύµφωνες µε 

τους κανόνες και περιορισµούς διαµοίρασης του πόρου. Σηµαντικά θέµατα 

για τα οποία είναι υπεύθυνα αυτό το  επίπεδο είναι η χρέωση και η πληρωµή.  

 

3.2.4 Επίπεδο Συλλογής Πόρων 

 

Ενώ το επίπεδο Πόρου είναι επικεντρωµένο σε ένα µόνο πόρο, το επόµενο επίπεδο 

περιέχει πρωτόκολλα και υπηρεσίες που σχετίζονται µε αλληλεπιδράσεις σε οµάδες 

πόρων που εκτείνονται σε ολόκληρο το Grid. Για αυτόν τον λόγω ονοµάζεται επίπεδο 

Συλλογής Πόρων. Επειδή οι οντότητες του επιπέδου αυτού βρίσκονται σε αρκετά 

υψηλό επίπεδο, µπορούν να υλοποιήσουν προχωρηµένες συµπεριφορές διαµοίρασης 

χωρίς να απαιτούν νέες ιδιότητες από του πόρους στο επίπεδο Υποδοµής. (Όπως το 

TCP όπου γίνεται αξιόπιστη µετάδοση δεδοµένων µέσω αναξιόπιστων συνδέσµων).  

  

Μερικές σηµαντικές λειτουργίες είναι οι ακόλουθες : 

• Υπηρεσίες Ευρετηρίου ( Directory services) 

επιτρέπουν στους συµµετέχοντες σε ένα Ε.Ο. να ανακαλύπτουν την ύπαρξη 

και τις ιδιότητες των διαµοιραζόµενων πόρων στο Ε.Ο. Η υπηρεσία αυτή θα 

µπορούσε να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν αναζητήσεις για 

πόρους µε βάση το όνοµα, ιδιότητες, διαθεσιµότητα κτλ.  
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• Υπηρεσίες ταυτόχρονη δέσµευσης πόρων και χρονοπρογραµµατισµού 

επιτρέπουν στους συµµετέχοντες ενός Ε.Ο. να ζητήσουν την δέσµευση ενός η 

περισσοτέρων πόρων και να καθοριστεί η σειρά και ο χρόνος εκτέλεσης των 

εργασιών στους πόρους αυτούς  

• Υπηρεσίες παρακολούθησης και διάγνωσης 

επιτρέπουν την ανίχνευση λαθών, σφαλµάτων υπερφόρτωσης στους πόρους.  

• Υπηρεσίες χρέωσης και πληρωµής σε συλλογικό επίπεδο 

συλλέγουν πληροφορίες χρήσης των πόρων και µπορούν για παράδειγµα να 

απαγορέψουν την χρήση πόρων σε κάποιο µέλος που έχει υπερβεί το µέγιστο 

επιτρεπτό όριο ή τον χρόνο τον οποίο έχει πληρώσει κτλ  

 

Τα παραπάνω παραδείγµατα δείχνουν το µεγάλο εύρος των υπηρεσιών και 

πρωτοκόλλων στο επίπεδο Συλλογής πόρων. 

3.2.5 Επίπεδο Εφαρµογής 

Το επίπεδο εφαρµογής χρησιµοποιεί τα κατώτερα επίπεδα για την εκτέλεση των 

κατανεµηµένων εργασιών. Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν πρωτόκολλα που παρέχουν 

χρήσιµες υπηρεσίες όπως εύρεση και διαχείριση πόρων , ασφάλειας κτλ. Εδώ πρέπει 

να τονιστεί ότι η ανάπτυξη APIs και SDKs θα βοηθήσουν στην γρήγορη ανάπτυξη 

grid εφαρµογών και συνεπώς και του grid γενικότερα. 

 

243.3 Κατηγορίες Grid  

 

Οι κατηγορίες Grid ορίζονται µε βάση τις λειτουργίες τους ως εξής: 

Υπολογιστικά Grids (Computational Grids): 

αποτελούν την συλλογή κατανεµηµένων υπολογιστικών υποδοµών οι οποίες 

λειτουργούν ως ενιαίος επεξεργαστής ή εικονικός υπερ-υπολογιστής. Η ωφέλεια είναι 

η πραγµατοποίηση επεξεργασιών µε µεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις ταχύτερα, πιο 

αποτελεσµατικά, µε µικρό κόστος και χρησιµοποιώντας υπάρχουσες υποδοµές. 

Τέτοιες επεξεργασίες πραγµατοποιούνται τόσο στον επιστηµονικό χώρο 

(µοντελοποίηση) όσο και στην βιοµηχανία (βιοµηχανικός σχεδιασµός).  
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Grids ∆εδοµένων (Data Grids): 

προσφέρουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδοµένα. Τα Grids ∆εδοµένων επιτρέπουν 

στους χρήστες και στις εφαρµογές να διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσµατικά 

πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων που βρίσκονται σε κατανεµηµένες πλατφόρµες. 

Όπως και στα Υπολογιστικά Grids, τα Grids ∆εδοµένων βασίζονται στο λογισµικό 

για ασφαλή πρόσβαση και χρήση. Τα Grids ∆εδοµένων εξαλείφουν την ανάγκη για 

µεταφορά, αντιγραφή και συγκέντρωση των δεδοµένων σε ένα κεντρικό σηµείο, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους. Ήδη αρχικά Grids ∆εδοµένων εξυπηρετούν 

συνεργαζόµενες ερευνητικές κοινότητες. Εταιρείες λογισµικού και µεγάλες 

επιχειρήσεις µελετούν σήµερα λύσεις και υπηρεσίες Grids ∆εδοµένων για εµπορικές 

εφαρµογές, ενώ τα Grids ∆εδοµένων θα αποτελέσουν σηµαντικό στοιχείο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των εφαρµογών διαδικτύου Internet (Internet).  

 

Grids Υπηρεσιών (Service Grids):  

είναι τα συνεργατικά Grids µε στόχο την πραγµατοποίηση επεξεργασίας σε 

«πραγµατικό χρόνο». Προϋποθέτουν την συλλογή δεδοµένων από φυσικά 

κατανεµηµένα εργαστήρια, την ανάλυσή, οπτικοποίηση και διαχείρισή τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα µπορούσε να γίνεται από απόσταση ο έλεγχος εξοπλισµού και 

µετρητικών διατάξεων, δηµιουργώντας έτσι ένα εικονικό παρατηρητήριο ή ένα 

εικονικό εργαστήριο. 

 

 

23. Anatomy of the Grid  
http://www.globus.org/research/papers/anatomy.pdf 
24. Grid architecture. How does it work?  
http://gridcafe.web.cern.ch/gridcafe/gridatwork/architecture.html 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GRID ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Ο σχεδιασµός του Grid Computing έχει βασιστεί σε ένα ανοιχτό σύνολο προτύπων 

και πρωτοκόλλων, όπως για παράδειγµα το Open Grid Services Architecture 

(OGSA), τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ ετερογενών και γεωγραφικά 

κατανεµηµένων συστηµάτων. Με την τεχνολογία του Grid Computing, διαφορετικοί 

οργανισµοί µπορούν να χρησιµοποιούν υπολογιστικούς πόρους ή πόρους 

αποθήκευσης µε βέλτιστο τρόπο, µπορούν να συγκεντρώνουν αυτούς τους πόρους σε 

µεγάλες αποθήκες, να τους µοιράζονται πάνω από δίκτυα και να διευκολύνουν τη 

συνεργασία µε άλλους οργανισµούς.  

Η δοµή του Grid θεωρούµε ότι αποτελεί εξέλιξη άλλων δοµών και τεχνολογιών, και 

όχι µια επαναστατική δοµή που φιλοδοξεί να ανατρέψει και να ακυρώσει τη 

χρησιµότητά τους. Το Grid είναι η πιο φρέσκια και πλήρης προσπάθεια σύνδεσης και 

εξέλιξης πολλών σχετικών τεχνολογιών, όπως τα κατανεµηµένα συστήµατα 

(distributed systems), ο παγκόσµιος ιστός (Web), οι υπολογισµοί οµοτίµων πόρων 
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(peer-to-peer computing) και οι τεχνολογίες δυναµικής εικονικής οργάνωσης 

(dynamic virtualization). 

 

4.2 Γενική Συγκριτική Εικόνα 

25
Η τεχνολογία των συστηµάτων Grid παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε άλλες 

τεχνολογίες (στις οποίες βασίστηκε) αλλά και πολλές αντιθέσεις... 

Όπως και στο Web... 

τα συστήµατα Grid κρύβουν όλη την πολυπλοκότητα,  

και οι χρήστες απολαµβάνουν µια απλή και υλοποιηµένη υπηρεσία. 

Σε αντίθεση µε το Web... 

το οποίο απλά χρησιµεύει για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας,  

τα συστήµατα Grid επιτρέπουν πλήρη συνεργασία,  

µε στόχο την επίτευξη κοινών επιχειρηµατικών στόχων.  

Όπως και τα P2P συστήµατα... 

τα συστήµατα Grid επιτρέπουν στους χρήστες να µοιράζονται αρχεία. 

Σε αντίθεση µε τα P2P συστήµατα... 

τα συστήµατα Grid επιτρέπουν συνεργασίες πολλών µε πολλούς (many-to-many)  

και δεν περιορίζονται στα αρχεία, αλλά χρησιµεύουν για συναλλαγές κάθε είδους 

πόρων. 

Όπως και τα κατανεµηµένα συστήµατα (ή clusters)... 

τα συστήµατα Grid ενοποιούν υπολογιστικούς πόρους. 

Σε αντίθεση µε τα κατανεµηµένα συστήµατα (ή clusters)... 

τα οποία χρειάζονται γεωγραφική εγγύτητα και οµοιογένεια των συστηµάτων, 

τα συστήµατα Grid µπορεί να είναι γεωγραφικά κατανεµηµένα και ετερογενή. 

Όπως και οι τεχνολογίες εικονικής οργάνωσης συστηµάτων (virtualization)... 

τα συστήµατα Grid βασίζονται στην εικονική οργάνωση (Ε.Ο.) πόρων. 
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Σε αντίθεση µε τις τεχνολογίες εικονικής οργάνωσης συστηµάτων (virtualization)... 

οι οποίες έχουν στόχο την οργάνωση και λειτουργία µια αυτόνοµης εικονικής 

µηχανής, 

τα συστήµατα Grid επιτρέπουν την εικονική οργάνωση απέραντων,ανόµοιων, 

αποµακρυσµένων πόρων. 

 

4.3 Αναλυτική Σύγκριση των Συστηµάτων Grids µε... 

Η ιδέα της ελεγχόµενης και δυναµικής διαµοίρασης πόρων είναι βασική αρχή στις 

τεχνολογίες υπολογιστών, µε αποτέλεσµα τεχνολογίες που µοιάζουν µε συστήµατα 

Grid να είναι αρκετά αναπτυγµένες. Παρόλα αυτά βρίσκουµε αρχέγονες και 

ανεπαρκείς λύσεις για το πρόβληµα Εικονικής Οργάνωσης (Ε.Ο.) όπως το έχουµε 

ορίσει (βλέπε: Εισαγωγή στα Grid Economics). Εν συντοµία, οι υπάρχουσες 

κατανεµηµένες προσεγγίσεις δεν παρέχουν ένα γενικό και ενιαίο πλαίσιο το οποίο να 

διευθετεί την διαµοίραση κοινόχρηστων πόρων , το οποίο είναι βασική απαίτηση των 

Ε.Ο.. Οι τεχνολογίες Grid διαφέρουν στο ότι παρέχουν γενικές προσεγγίσεις για την 

διαµοίραση πόρων. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να δώσει νέες δυνατότητες σε 

εφαρµογές µε την χρήση µηχανισµών και τεχνολογίας του Grid.  

4.4 Το World Wide Web  (WWW) 

H web τεχνολογία έχει πλέον καθιερωθεί µε συγκεκριµένα πρωτόκολλα (HTTP, 

IP/TCP,...), γλώσσες προγραµµατισµού (HTML, XML,...) και χρησιµοποιείται από 

ένα ευρύ κοινό καθηµερινά. Τα στοιχεία αυτά το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό για να 

αποτελέσει την βάση για συστήµατα και εφαρµογές Ε.Ο.. Το ερώτηµα όµως που 

προκύπτει είναι γιατί να πειράξεις ένα σύστηµα το οποίο στην πράξη δουλεύει πολύ 

καλά. Η αλήθεια είναι ότι το web υποστηρίζει άψογη πλοήγηση µε βάση το µοντέλο 

πελάτη  εξυπηρετητή (client  server) , όµως δεν έχει τη δυνατότητα για ευρύτερες 

αλληλεπιδράσεις που πραγµατοποιούνται σε Ε.Ο..  Για παράδειγµα οι συνηθισµένοι 

φυλλοµετρητές χρησιµοποιούν το TLS για πιστοποίηση ταυτότητας (authentication) 

δεν υποστηρίζει single sign-on ούτε µηχανισµούς µεταβίβασης δικαιωµάτων 

(delegation).  
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Προσπάθειες µπορούν να γίνουν για την σταδιακή ανάµειξη Grid και Web 

τεχνολογιών. Για παράδειγµα οι δυνατότητες του GSI (πρωτόκολλο ασφάλειας 

συστηµάτων Grid) αν υποστηριχτεί από browsers µπορεί να επεκτείνει το TSL ώστε 

να υποστηρίζει single sign-on σε πολλαπλούς servers. Επίσης οι δυνατότητες του GSI 

για µεταβίβαση δικαιωµάτων µπορεί να επιτρέψει σε ένα χρήστη να µεταβιβάσει 

δυνατότητες και δικαιώµατα σε ένα WebServer έτσι ώστε ο server να ενεργεί ως 

εκπρόσωπος ή για το συµφέρον του χρήστη. Οι δυνατότητες αυτές , µπορούν εύκολα 

µε την χρήση web τεχνολογίας να κατασκευάσουν portals Εικονικών Οργανώσεων. 

4.5 Application and Storage Service Providers (ASP, SSP) 

26
Οι παροχείς υπηρεσιών εφαρµογών (ASPs) και  οι παροχείς υπηρεσιών 

αποθηκευτικού χώρου (SSP) συνήθως προσφέρουν την µεταφορά εφαρµογών και 

αποθηκευτικές δυνατότητες στις εγκαταστάσεις τους αντίστοιχα. Ένας πελάτης 

διαπραγµατεύεται ένα συµβόλαιο ποιότητας υπηρεσίας (Service Level Agreement, 

SLA) το οποίο καθορίζει πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο συνδυασµό λογισµικού και 

υλισµικού. Η ασφάλεια συνήθως εξασφαλίζεται µε την χρήση τεχνολογίας των 

Virtual Private Networks (VPN), όπου το ιδιωτικό δίκτυο του πελάτη επεκτείνεται 

ώστε να εµπεριέχει τους ενοικιαζόµενους πόρους των ASPs και SSPs. 

Ο σχεδιασµός αυτός δηµιουργεί πολλά τεχνολογικά εµπόδια σε χαµηλό επίπεδο στην 

περίπτωση που εφαρµοστεί για E.O.. Ειδικότερα η στατική ρύθµιση και διαµόρφωση 

των VPN δυσχεραίνουν βασικές λειτουργίες  για την διαµοίραση πόρων στις Ε.Ο..  

Για παράδειγµα , η χρήση VPN σηµαίνει πολλές φορές ότι είναι αδύνατον για µια 

εφαρµογή που εκτελείται σε κάποιον ASP να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα που είναι 

αποθηκευµένα σε ένα ξεχωριστό SSP. Επίσης πολύ συχνά οι παροχείς ηλεκτρικού 

ρεύµατος αλληλοβοηθιόνται όταν κάποιος έχει αυξηµένη ζήτηση και κάποιος άλλος 

πέρισσια ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο δεν εφαρµόζεται στους ASPs και τους 

SSPs λόγω τεχνικών δυσκολιών και θεµάτων ασφάλειας , θέµατα που αντιµετωπίζουν 

τα grid συστήµατα . Το βασικό πρόβληµα είναι  πρόβληµα είναι ότι τα VPNs δεν 

είναι E.O. , το οποίο σηµαίνει ότι δεν µπορεί να µεταβάλλονται δυναµικά ώστε να 

περιέχουν νέους πόρους και δεν δίνουν έλεγχο στον ιδιοκτήτη του πόρου σχετικά µε 

το πότε και το αν θα διαµοιραστεί ο πόρος.  
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Η σταδιακή ανάµειξη τεχνολογιών Grid σε ASPs και SSPs µπορεί να επιτρέψει πολύ 

πλούσια εύρος δυνατοτήτων. Για παράδειγµα τα πρωτόκολλα και οι υπηρεσίες του 

grid µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον πλήρη διαχωρισµό υλισµικού και 

λογισµικού στα SLA. Έτσι για παράδειγµα ένας πελάτης µπορεί να διαπραγµατευτεί 

για συγκεκριµένους πόρους υλισµικού και στην συνέχεια να χρησιµοποιήσει 

πρωτόκολλα του grid για την διαχείριση πόρων ώστε να εκτελεστούν όποια 

προγράµµατα επιθυµεί. Επίσης ευέλικτοι µηχανισµοί µεταβίβασης δικαιωµάτων θα 

επέτρεπαν σε ένα πελάτη να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα σε µια εφαρµογή η οποία 

εκτελείται σε κάποιον ASP ώστε να έχει ασφαλή ,αποτελεσµατική και απευθείας 

σύνδεση µε δεδοµένα τα οποία είναι αποθηκευµένα σε κάποιον SSP. Τέλος 

µηχανισµοί για την διαχείριση και την δέσµευση των πόρων  για µελλοντική χρήση 

καθώς και µηχανισµοί χρέωσης είναι σηµαντικοί σε τέτοια συστήµατα.  

274.6 Υπολογιστικά Συστήµατα Επιχειρήσεων 

Οι τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει οι επιχειρήσεις όπως CORBA ,Enterprise Java 

Beans , DCOM� δίνουν την δυνατότητα σε συστήµατα να διαµοιραστούν 

εφαρµογές. Παρέχουν διεπαφές πόρων , µηχανισµούς για αποµακρυσµένη κλήση 

συναρτήσεων ( remove method invocation RMI ) και υπηρεσίες ευρετηρίου . Τα 

χαρακτηρίστηκα αυτά καθιστούν εύκολη την διαµοίραση πόρων στα πλαίσια ενός 

οργανισµού , όµως δεν αρκούν για την κάλυψη των απαιτήσεων των E.O.. Οι 

διακανονισµοί διαµοίρασης είναι συνήθων στατικοί και περιορίζονται στα στενά όρια 

ενός οργανισµού.  Επίσης η κύρια µορφή αλληλεπίδρασης είναι της µορφής 

εξυπηρετητή  πελάτη , αντί µια συντονισµένη χρήση πολλαπλών πόρων.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στα συµπέρασµα ότι η τεχνολογία του grid θα 

έχει σηµαντικό ρόλο στον επιχειρησιακό τοµέα  της πληροφορικής αφού τα σηµερινά 

συστήµατα δεν αρκούν για τις απαιτήσεις των E.O.. Για παράδειγµα , στην 

περίπτωση της CORBA θα µπορούσε να κατασκευαστεί ένας αντιπρόσωπος (broker) 

ο οποίος µε κατάλληλα πρωτοκολλά ασφάλειας (π.χ. GSI) θα έχει πρόσβαση σε 

πόρους που ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισµούς από αυτούς που ανήκει ο 

χρήστης. Επίσης θα µπορούσαν να κατασκευαστούν υπηρεσίας ονοµάτων , 

 ανταλλαγής πόρων , εύρεσης πόρων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά υπηρεσίες 
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ζωτικής σηµασίας στην διαδικασία εύρεσης και εκµετάλλευσης του κατάλληλου 

διαµοιραζόµενου πόρου.  

4.7 Συστοιχίες Υπολογιστών (Clusters) 

Ένα υπολογιστικό Grid αποτελείται συνήθως- από ανεξάρτητες, γεωγραφικά 

κατανεµηµένες συστοιχίες υπολογιστών (clusters), οι οποίες µε τη σειρά τους 

αποτελούνται από υπολογιστικά συστήµατα (προσωπικοί υπολογιστές έως υπερ- 

υπολογιστές) συγκεντρωµένα στον ίδιο φυσικό χώρο ή αρκετά κοντά ώστε να 

διασυνδέονται πάνω από τοπικό δίκτυο (Local Area Network-LAN). Επίσης οι πόροι 

µιας συστοιχίας είναι γνωστοί, σταθεροί και συνήθως οµοιόµορφοι στη διαµόρφωση 

τους. Τα Grids διαφέρουν από τις συστοιχίες επειδή µοιράζονται πόρους συστηµάτων 

διεσπαρµένους σε µεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις. Προφανώς η διασύνδεση 

γεωγραφικά διεσπαρµένων συστοιχιών αποτελεί ένα πλέγµα Grid. Γενικότερα, ένα 

Grid αποτελείται από πόρους διασυνδεδεµένους µε οποιασδήποτε µορφής δίκτυο 

(Local-, Metropolitan-, Wide-Area-Networks ή LAN, MAN, WAN) δίνοντας 

τεράστια περιθώρια επέκτασης µέσω Internet και συνεπώς απόδοσης.  

Προφανώς µένει να διαπιστωθεί στο άµεσο µέλλον η επεκτασιµότητα των Grids, 

αλλά και η ικανότητά τόσο των τοπικών συστοιχιών αλλά όσο και των 

κατανεµηµένων πλεγµάτων Grids να επιλύσουν τα διάφορα σύνθετα υπολογιστικά 

και άλλα προβλήµατα. Είναι σίγουρο πάντως ότι για την Ελλάδα που δεν µπορεί να 

επενδύσει τεράστια ποσά σε υπερ-υπολογιστές και πολλαπλές ακριβές συστοιχίες, το 

µοντέλο ανάπτυξης των Grids είναι σαφώς πιο εύκολο, οικονοµικό και κλιµακώσιµο.  

Tέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ένα Grid δεν αποτελείται απαραίτητα µόνο από 

υπολογιστές. Αντίθετα υπάρχουν πολλά παραδείγµατα εξειδικευµένων εξαρτηµάτων 

(π.χ. Grid από αισθητήρες (sensors), τηλεσκόπια και άλλα επιστηµονικά όργανα 

παρακολούθησης και καταγραφής πληροφοριών).  

4.8 Τα Συστήµατα Οµότιµων Κόµβων (Peer to Peer) 

Τα συστήµατα οµότιµων οντοτήτων (π.χ. Napster, Gnutella,�) και συστήµατα όπως 

το seti@home (σύστηµα στο οποίο µια κεντρική οντότητα στέλνει δεδοµένα σε 

απλούς χρήστες , οι οποίο αφού τα εξεργαστούν επιστρέφουν τα αποτελέσµατα) είναι 
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παραδείγµατα πολύ κοντά στον ορισµό των E.O. και συνεπώς έχουν πολλά κοινά µε 

την τεχνολογία του grid. 

Στην πράξη τα συστήµατα αυτά δεν χρησιµοποιούν κάποια κοινά πρωτοκολλά που θα 

επέτρεπαν διαλειτουργικότητα των συστηµάτων αυτών. Για παράδειγµα όταν ένας 

χρήστης του Napster κάνει µια επερώτηση να µην γίνεται αναζήτηση µόνο στους 

χρήστες του συγκεκριµένου συστήµατος , αλλά σε όλους τους χρήστες των 

διαθέσιµων Peer to Peer συστηµάτων. Η έλλειψη των κοινών αυτών πρωτοκόλλων 

οφείλεται κυρίως στο ότι η ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών βασίστηκε στην όσο 

δυνατόν µεγαλύτερη εξάπλωση των συστηµάτων αυτών και στον αποκλεισµό των 

ανταγωνιστών (Αποτελεί κλασική στρατηγική σε νέες αγορές όπου οι συµµετέχοντες 

ελπίζουν ότι µπορούν να µονοπωλήσουν την αγορά ). Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

συστηµάτων αυτών είναι ότι οι δυνατότητες διαµοιρασµού είναι αρκετά 

περιορισµένες , για παράδειγµα διαµοιρασµός αρχείων χωρίς δικαιώµατα πρόσβασης 

ή διαµοιρασµός υπολογιστικής ισχύς µε ένα κεντρικό server (seti@home). 

Καθώς αυτές οι εφαρµογές εξελίσσονται µε όλο και περισσότερες λειτουργίες και η 

ανάγκη για διαλειτουργικότητα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη τα ενδιαφέροντα και τα 

προβλήµατα των grid και των peer to peer συστηµάτων θα συγκλίνουν .  Για 

παράδειγµα η πιστοποίηση ταυτότητας (authentication), µηχανισµού εξουσιοδότησης 

(authorization) και µηχανισµοί µεταβίβασης δικαιωµάτων όταν διαφορετικά 

συστήµατα διαµοίρασης αρχείων πρέπει να διαλειτουργήσουν και να συνεργαστούν 

για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.  

284.9 Το PowerGrid  

Όπως είναι γνωστό ο όρος Grid προέρχεται από τον όρο Power Grid, δηλαδή από την 

αµερικανική σύντµηση για το ∆ίκτυο Παραγωγής και ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ισχύος. 

Τα ηλεκτρικά ενεργειακά πλέγµατα αποτέλεσαν ένα από τα τεχνολογικά επιτεύγµατα 

του 20ου αιώνα, ενώνοντας µεγάλο αριθµό ηλεκτροπαραγωγών κέντρων 

κατανεµηµένων γεωγραφικά, σε ένα σύστηµα διανοµής και χρήσης το οποίο δίνει 

ενέργεια σε δισεκατοµµύρια συσκευές µε τρόπο αποτελεσµατικό, αξιόπιστο και µε 

χαµηλό κόστος.  
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η 

αδυναµία αποθήκευσης µεγάλων ποσοτήτων της. ∆ηµιουργείται λοιπόν η ανάγκη 

διάθεσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγµατικό χρόνο. Για να γίνει 

αυτό είναι αναγκαίος ο συντονισµός και η συνεργασία τόσο εσωτερικά σε µια χώρα, 

όσο και µεταξύ γειτονικών χωρών µε δεδοµένη τη διασύνδεση των δικτύων 

ηλεκτρισµού των χωρών αυτών.  

Από τα παραπάνω είναι λοιπόν φανερές οι λειτουργικές οµοιότητες των δικτυακών 

πλεγµάτων - Grids µε τα αντίστοιχα ενεργειακά πλέγµατα από τα οποία άλλωστε 

εµπνεύστηκαν. Κατά ανάλογο λοιπόν τρόπο στο πλαίσιο του Grid θα αξιοποιείται η 

πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύς, αποθηκευτικός χώρος ή οποιοσδήποτε άλλος 

πόρος που µπορεί να διαµοιραστεί. Το όραµα της ανάπτυξης και λειτουργίας του Grid 

είναι να αποτελέσει µία «υπολογιστική υπηρεσία» που θα παρέχεται κατ’ ανάλογο 

τρόπο ως «κοινή ωφέλεια» όπως ο ηλεκτρισµός ή η τηλεφωνία.  

294.10 τα Ανθρώπινα ∆ίκτυα  

Τα Grids αναπτύσσονται και λειτουργούν κατ΄ αναλογία µε τα ανθρώπινα δίκτυα. Οι 

οµοιότητες είναι πολλές και σηµαντικές. Τα ανθρώπινα δίκτυα αποτελούνται από 

άτοµα µε κοινούς στόχους και µεθοδολογία αντιµετώπισης κοινών προβληµάτων  

ερωτηµάτων. Από τη φύση τους είναι γεωγραφικά διεσπαρµένα, και βασίζονται στην 

αλληλοβοήθεια και αλληλοεξάρτηση. Χρησιµοποιούν τη συσσωρευµένη εµπειρία και 

τεχνογνωσία για τη προώθηση της γνώσης. Με παρόµοιο τρόπο λειτουργεί το Grid, 

που έρχεται να συµπληρώσει τα ανθρώπινα δίκτυα στο επίπεδο της υπολογιστικής 

υποδοµής και των υπηρεσιών. Στη πραγµατικότητα µπορεί να πει κανείς ότι το Grid 

είναι µια άλλη έκφραση της ίδιας κεντρικής ιδέας. 

 

25. Convergence of Peer-to-Peer and Grid Computing 

http://iptps03.cs.berkeley.edu/final-papers/death_taxes.pdf 

26. Similarities and differences between GRID and P2P 

http://iptps03.cs.berkeley.edu/final-papers/scooped.pdf 

27. The Physiology of the Grid, An Open Grid Services Architecture, 2002 

www.globus.org/alliance/publications/papers/ogsa.pdf 

28. eBusinessForum - οµάδα εργασίας Ζ6 - Προοπτικές και Εφαρµογές 

(http://www.ebusinessforum.gr/Z6/) 
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29. HellasGrid Task Force, White Paper - Κείµενο Στρατηγικής 

www.hellasgrid.gr 
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5.1 Εισαγωγή στα GRID ECONOMICS 

 

Τα Grid συστήµατα επιτρέπουν τον διαµοιρασµό εκατοµµυρίων πόρων οι οποίοι είναι 

γεωγραφικά διασκορπισµένοι σε διάφορους οργανισµούς και σε χώρους µε 

διαφορετική πολιτική διαχείρισης των πόρων. Με τον όρο παραγωγοί θα εννοούµε 

τους ιδιοκτήτες των διαθέσιµων πόρων ενώ µε τον όρο καταναλωτές θα εννοούµε 

τους χρήστες των πόρων αυτών. Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί έχουν 

διαφορετικούς αντικειµενικούς σκοπούς και εφαρµόζουν διαφορετικές 

στρατηγικές που πολλές φορές αλληλοαντικρουόµενες . Για παράδειγµα ένας 
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παραγωγός σκοπεύει στην µεγιστοποίηση του κέρδους του από την διάθεση των 

πόρων ενώ ένας καταναλωτής ενδιαφέρεται για την ελαχιστοποίηση του κόστους.  

  

Σε ένα τέτοιο γιγαντιαίο σύστηµα οπού η ζήτηση και η προσφορά των πόρων είναι 

άκρως δυναµική και µεταβλητή ο τελικός χρήστης από µόνος του αδυνατεί να πετύχει 

τους αντικειµενικούς του στόχους. Φανταστείτε ένα καταναλωτή να ψάχνει σε 

ολόκληρο το Grid για την εύρεση κατάλληλου πόρου που ταυτόχρονα να 

προσφέρεται στην χαµηλότερη τιµή. Είναι σαφές ότι το µέγεθος του Grid κάνει 

απαγορευτική κάθε τέτοια αναζήτηση. Επίσης πολλές φορές ένας καταναλωτής 

µπορεί να επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ένα συνδυασµό πόρων ή να έχει χαλαρούς 

χρονικούς περιορισµούς και να προτιµά να περιµένει την κατάλληλη χρονική στιγµή 

όπου οι τιµές των πόρων είναι χαµηλές (π.χ. τις νυχτερινές ώρες). Επιπρόσθετα οι 

τιµές των πόρων ενδέχεται να µεταβάλλονται σε τέτοιο ρυθµό που να είναι αδύνατον 

να τις παρακολουθήσει άνθρωπος. Τα παραπάνω παραδείγµατα δείχνουν ότι οι 

καταναλωτές χρειάζονται κατάλληλο «έξυπνο» λογισµικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο 

για την  όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη των αντικειµενικών στόχων του 

καταναλωτή. Το λογισµικό αυτό θεωρείτε ως αντιπρόσωπος του χρήστη (broker) και 

από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως GRB (Greed Resource Broker). Οι GRBs µε 

δεδοµένο µια εργασία και ένα µοντέλο χρησιµότητας (utility model)  προδιαγραφές 

των πόρων που θα χρησιµοποιηθούν  και περιορισµούς  του χρήστη  επιδιώκουν την 

εκτέλεση της εργασίας µεγιστοποιώντας το κέρδος του χρήση (user’s surplus).  

  

Από την άλλη µεριά οι παραγωγοί χρειάζονται «έξυπνο» λογισµικό το οποίο θα 

επιδιώκει την µεγιστοποίηση του κέρδους του παραγωγού  διατηρώντας τις τιµές των 

πόρων σε ανταγωνιστικά επίπεδα .  Το λογισµικό αυτό είναι αντιπρόσωπος του 

παραγωγού στην αγορά των διαµοιραζόµενων πόρων και θα αναφέρεται ως GSP 

(Greed Service Provider). Τέλος για να είναι η αγορά υγιής και ανταγωνιστική 

πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί που να οδηγούν την αγορά σε ένα σηµείο 

ισορροπίας, δηλαδή στο σηµείο όπου η ζήτηση ισούται µε την προσφορά . 

 

 

5.2 Οι παίχτες στην αγορά του GRID 
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Οι δύο παίχτες «κλειδιά»  οι οποίο οδηγούν την αγορά του grid είναι οι GRBS που 

αντιπροσωπεύουν τους καταναλωτές  και οι GSPs ως παραγωγοί . Οι τελικοί 

χρήστες αλληλοεπιδρούν µε τους  GRBS για την διαχείριση και τον 

χρονοπρογραµµατισµό των εργασιών τους.  Το περιβάλλον του Grid  παρέχει τους 

κατάλληλους µηχανισµούς για την ασφαλή και διαφανή (transparent) πρόσβαση 

στους αποµακρυσµένους πόρους καθώς και υπηρεσίες πληροφόρησης  για την 

γεφύρωση των GRBS µε τους GSPs. Ειδικότερα η αλληλεπίδραση µεταξύ των GRBs 

και των GSPs γίνεται µέσω ενός καταλόγου αγοράς  Grid ο οποίος θα αναφέρεται 

ως GMD (Greed Market Directory) Για παράδειγµα ένα GMD θα µπορούσε να ήταν 

µια υπηρεσία όπου οι παραγωγοί δηλώνουν του πόρους και οι καταναλωτές κάνουν 

αναζητήσεις για την εύρεση του καταλληλότερου πόρου που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις τους. 

  

Όπως είναι λογικό , το σύνολο των χρηστών (GRBs) καθορίζει την ζήτηση ενώ οι 

ιδιοκτήτες των πόρων (GSPs) την προσφορά . Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναι πως οι 

χρήστες επηρεάζουν τις τιµές των πόρων µέσω των αντιπροσώπων τους (GRBs) . 

Πολυάριθµα οικονοµικά µοντέλα έχουν προταθεί µε βάση µικροοικονοµικές και 

µακροοικονοµικές αρχές , µερικά από τα οποία θα παρουσιαστούν σύντοµα στο 

κεφάλαιο «Οικονοµικά µοντέλα σε Grid περιβάλλον» . Πολλά ερευνητικά συστήµατα 

Grid επιχείρησαν να εφαρµόσουν κάποια από τα µοντέλα αυτά . Τα περισσότερα από 

αυτά  τα συστήµατα υποστηρίζουν ένα µόνο µοντέλο ανταλλαγής πόρων, παρέχουν 

το δικό τους προγραµµατιστικό µοντέλο και τα δικά τους πρωτόκολλα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τα συστήµατα αυτά να µην µπορούν να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο 

σύστηµα ενώ υπάρχει ασυµβατότητα µεταξύ των GRBs και των GSPs διαφορετικών 

συστηµάτων. Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισµοί, τα σύγχρονα συστήµατα Grid 

χρησιµοποιούν στρωµατοποιηµένη αρχιτεκτονική. Συνήθως στις αγορές Grid οι 

ιδιοκτήτες των πόρων και οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε 

οικονοµικά µοντέλο ή ακόµα και συνδυασµό αυτών για να πετύχουν τους 

αντικειµενικούς του σκοπούς . Οι ιδιοκτήτες των πόρων συνήθως υιοθετούν 

στρατηγικές για την αποκόµιση του µεγαλυτέρου δυνατού κέρδους από την επένδυση 

τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την χρησιµοποίηση των 

πόρων έχοντας ανταγωνιστικές τιµές για την προσέλκυση όσο το δυνατόν 

περισσότερων πελατών. Οι καταναλωτές των πόρων από την άλλη επιλέγουν 
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παροχείς που ικανοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις απαιτήσεις τους (κόστος, 

χρονικοί περιορισµοί, ιδιότητες πόρου...)  

  

Και οι GRBs και οι GSPs µπορούν να ξεκινήσουν ή να συµµετάσχουν στην 

διαδικασία ανταλλαγής πόρων. Οι GRBs µπορούν να ζητήσουν προσφορές από έναν 

αριθµό GSPs και να διαλέξουν αυτόν µε το µικρότερο κόστος που ικανοποιεί 

ταυτόχρονα τους χρονικούς περιορισµούς και το χρηµατικό όριο που προδιατίθεται ο 

χρήστης να πληρώσει για την εκτέλεση της εργασίας (willingness to pay) 

Εναλλακτικά οι GSPs µπορούν να προσφέρουν τους πόρους τους σε δηµοπρασία και 

να τους προσφέρουν σε όποιους κάνουν τις µεγαλύτερες προσφορές.  Και οι GSPs 

και οι GRBs έχουν τις δικές τους συναρτήσεις χρησιµότητας (utility function) και 

σκοπεύουν να τις µεγιστοποιήσουν. Οι GRBs εκτελούν µια ανάλυση κόστους-

κέρδους η οποία βασίζεται στους χρονικούς περιορισµούς(deadline) και τα διαθέσιµα 

χρήµατα (budget) µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος. Από την άλλη µεριά οι 

τιµές των πόρων µπορεί να καθορίζονται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγµα 

οι ιδιοκτήτες των πόρων µπορεί να χρεώνουν διαφορικά κάθε χρήστη (personalize 

pricing) για την ίδια υπηρεσία, οι τιµές µπορεί να είναι δυναµικές (dynamic pricing) 

σύµφωνα µε την τρέχουσα ζήτηση. 

  

Κάθε αντιπρόσωπος έχει διαφορετικούς αντικειµενικούς στόχους, και προσπαθεί 

να µεγιστοποιήσει το δικό του όφελος, χωρίς να ενδιαφέρεται για την 

µεγιστοποίηση την κοινωνικής ευηµερίας (Social Welfare). Παρόλα αυτά έχοντας 

επαρκή πληροφορία, και µε την κατάλληλα ρυθµιστική πολιτική , ανεξάρτητοι 

ορθολογιστικοί (rational) µπορούν να πετύχουν την βέλτιστη διαµοίραση των πόρων 

τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Τέτοια θέµατα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη  όταν σχεδιάζονται υποδοµές για αυτόµατη διαπραγµάτευση µε σκοπό την 

διαµοίραση των πόρων (και όχι µόνο σε τέτοια συστήµατα). Σε ένα τέτοιο σύστηµα 

οι σχεδιαστές παρέχουν στους ένα πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης (interaction 

protocol). Τέτοια µοντέλα σκοπεύουν στην συνολική κοινωνική ευµάρεια 

υποθέτοντας ότι τα «µέλη» του συστήµατος (GSPs και  GRBs) συνεργάζονται. Όµως, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι καταναλωτές και οι παραγωγοί έχοντας στην 

διάθεση τους το πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης , εφαρµόζουν άγνωστες ως προς 

τρίτους στρατηγικές και τακτικές για την µεγιστοποίηση του προσωπικού οφέλους. 

Η µόνη περίπτωση για να φανερώσουν την πραγµατική τους στρατηγική και την 
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συνάρτηση χρησιµότητάς τους είναι αν τους δοθούν κατάλληλα κίνητρα. Για τους 

παραπάνω λόγους το πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης πρέπει να σχεδιαστεί 

υποθέτοντας µη συνεργατικές ατοµικές στρατηγικές.  

  

Τελικά τα κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα των µοντέλων αγοράς (marketplace 

model) είναι τα ακόλουθα . 

• Κοινωνική Ευηµερία  

• Pareto αποτελεσµατικότητα  

• Ορθολογιστική συµπεριφορά των συµµετεχόντων  

• Υπολογιστικά εφικτό  

• Σταθερότητα και Σύγκλιση  

 

 

 

 

 

 

5.3 Θεωρητικά Οικονοµικά Μοντέλα σε Grid συστήµατα 

  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται η χρήση γνωστών οικονοµικών µοντέλων που 

χρησιµοποιούνται στις κοινωνίες των ανθρώπων σε Grid συστήµατα. Η βασική ιδέα 

είναι ότι οι παραγωγοί (GSPs ) γνωστοποιούν τους πόρους του στην υπηρεσία 

κατάλογου αγοράς Grid (GDM: Grid Market Directory). Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιούν µια δηλωτική γλώσσα για να καθορίζουν παραµέτρους όπως τιµή 

πρόσβασης στον παρεχόµενο πόρο ειδικές προσφορές κτλ. Ένας εξυπηρετητής 

υπεύθυνος για τις συναλλαγές υλοποιεί ένα η περισσότερα οικονοµικά µοντέλα(GST: 

Greed Trading Server). Στην πιο απλή περίπτωση ένας GST εφαρµόζει το Μοντέλο 

αγοράς οικονοµικών αγαθών όπου οι τιµές καθορίζονται από την τρέχουσα ζήτηση 

και προσφορά. Ο GST µπορεί να δρα ως δηµοπράτης αν χρησιµοποιείται κάποιο 

µοντέλο δηµοπρασία για να καθοριστεί η τιµή πρόσβασης στον διαµοιραζόµενο 

πόρο. Σε κάθε ένα από τα µοντέλα που περιγράφουµε, αναφέρουµε αρχικά την 

θεωρία και τις παραµέτρους, και στην συνέχεια δίνουµε µια πιθανή λύση για την 

εφαρµογή τους σε ένα Grid σύστηµα.  
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(a)Μοντέλο αγοράς οικονοµικών αγαθών  

  

Σε αυτό το µοντέλο οι ιδιοκτήτες των πόρων ανακοινώνουν την τιµή της 

υπηρεσίας/πόρου που παρέχουν και χρεώνουν τους χρήστες ανάλογα µε την 

ποσότητα των πόρων που καταναλώνουν. Οι τιµές µπορεί να καθορίζονται από 

διάφορους παράγοντες και είτε είναι σταθερές (flat pricing) είτε µπορεί να 

προκύπτουν από την ζήτηση και την προσφορά των πόρων  (supply and demand 

pricing ).  Στην πρώτη περίπτωση οι τιµές παραµένουν σταθερές για συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο , και είναι ανεξάρτητες από την ποιότητα (QoS) της παρεχόµενης 

υπηρεσίας . Αντίθετα στην δεύτερη περίπτωση οι τιµές είναι δυναµικές και αλλάζουν 

σύµφωνα µε τις µεταβολές της ζήτησης και τις προσφοράς. Συγκεκριµένα όταν η 

ζήτηση αυξηθεί ή όταν η προσφορά µειωθεί οι τιµές αυξάνονται µέχρι που να 

υπάρξει σηµείο ισορροπίας µεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Αντίθετα όταν η ζήτηση 

µειωθεί ή η προσφορά αυξηθεί οι τιµές µειώνονται µέχρι που να υπάρξει σηµείο 

ισορροπίας.  

  

Οι ιδιοκτήτες των πόρων (GSPs)  ανακοινώνουν τις τιµές τους στην υπηρεσία 

κατάλογου αγοράς Grid (GDM) . Επίσης οι παραγωγοί θα µπορούσαν να 

ανακοινώνουν προσφορές µε σκοπό να προσελκύσουν πελάτες σε ώρες µικρού 

φόρτου. Οι προσφορές αυτές µπορεί να έχουν περιορισµούς χρήσης ή ακόµα να µην 

αναφέρονται στο παρόν αλλά σε κάποια χρονική στιγµή στο κοντινό µέλλον. Έτσι για 

παράδειγµα µια εταιρία η οποία χρησιµοποιεί την υπολογιστική της ισχύ το πρωί 

µπορεί να διαφηµίζει ότι έχει πολύ προσιτές τιµές το βράδυ όπου οι υπολογιστές είναι 

διαθέσιµοι και δεν χρησιµοποιούνται από το προσωπικό . Με αυτόν τον τρόπο 

χρήστες µε χαλαρούς χρονικούς περιορισµούς θα µπορούσαν να αναβάλουν τις 

εργασίες του µε σκοπό να πετύχουν µικρότερο κόστος. Οι αντιπρόσωποι των 

καταναλωτών (GRBs) από την µεριά τους κάνουν τα ακόλουθα βήµατα για την 

χρήση κάποια υπηρεσίας.  

1. Συνδέονται µε το GDM και εντοπίζουν τους GSPs 

2. Εντοπίζουν κατάλληλους πόρους / υπηρεσίες καθώς και τις τιµές αυτών. 
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3. Επιλέγουν τον πόρο / υπηρεσία που η χρήση του είναι πιο κοντά στους 

περιορισµούς που έχει θέσει 

ο χρήστης ( χαµηλότερο κόστος , χρονικά όρια διεκπεραίωσης εργασίας κτλ.) 

4. Χρησιµοποιούν τον  πόρο / υπηρεσία και πληρώνουν όπως έχει συµφωνηθεί. 

  

Μια ιδιαίτερη κατηγορία πελατών είναι αυτοί οι οποίοι απαιτούν τακτική χρήση 

πόρων κατά την διάρκεια συγκεκριµένων χρονικών περιόδων. Για παράδειγµα 

µεταφορά δεδοµένων από υποκαταστήµατα στον κεντρικό κατάστηµα µια 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή της µέρας. Αυτοί οι πελάτες απαιτούν εγγυήσεις για 

πρόσβαση στους πόρους για συγκεκριµένες χρονικά διαστήµατα  , σταθερές τιµές 

αλλά ταυτόχρονα και ανταγωνιστικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρέωση µπορεί να 

συµφωνηθεί προκαταβολικά µε ένα GSP µέσα σε λογικά και ανταγωνιστικά πλαίσια 

ενώ η ποιότητα υπηρεσίας µπορεί να εγγυηθεί µε δέσµευση πόρων για τα χρονικά 

διαστήµατα που ισχύει η συµφωνία.  

 

Το µοντέλο αυτό εξοµοιώνει πλήρως το µοντέλο της ελεύθερης αγοράς . Ανάλογα µε 

το πλήθος των παραγωγών µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας µπορεί να υπάρξει 

ολιγοπώλιο, µονοπώλιο, ή πλήρως ανταγωνιστική αγορά .  

Συνοπτικά αναφέρουµε τα παρακάτω: 

Στην περίπτωση του µονοπωλίου η τιµή θα είναι µεγαλύτερη του οριακού κόστους 

(MC) δίνοντας στον µονοπωλιτή αυξηµένα κέρδη , περιορισµένο κέρδος στους 

καταναλωτές ενώ η κοινωνική ευηµερία δεν είναι µέγιστη (Social Wellfare).Το 

πλεονέκτηµα του µονοπωλίου είναι οι οικονοµίες κλίµακας. 

Στην περίπτωση του πλήρους ανταγωνισµού η τιµή είναι ίση µε το οριακό κόστος 

και επιτυγχάνεται η µέγιστη κοινωνική ευηµερία.  

Πολλές φορές ένα ελεγχόµενο µονοπώλιο (Regulated Monopoly) ενδέχεται να είναι 

η καλύτερη λύση για την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού τεχνολογικού εγχειρήµατος  

αφού υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας µε ελεγχόµενη τιµή. Παράδειγµα αποτελεί η 

τηλεφωνία στην Αµερική από την Bell. 

  

 

(b)Μοντέλο ∆ιαπραγµατεύσεων (Bargaining model)  
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Στο προηγούµενο µοντέλο οι GRBs πληρώνουν τις τιµές που έχουν καθοριστεί από 

τους GSPs . Στο µοντέλο διαπραγµατεύσεων οι GRBs διαπραγµατεύονται µε τους 

παραγωγούς (GSPs) για χαµηλότερες τιµές και µεγαλύτερη χρονική διάρκεια χρήσης 

του πόρου . Οι GRBs και οι παραγωγοί έχουν του δικούς τους στόχους και 

διαπραγµατεύονται όσο οι στόχοι αυτοί δεν συγκρούονται. Ο GRB µπορεί να 

ξεκινήσει από µια πολύ χαµηλή τιµή  και ο παράγωγος µε µια πολύ υψηλή. Η 

διαπραγµάτευση συνεχίζεται µέχρις ότου καταλήξουν σε µια κοινή τιµή ή µέχρι ένα 

µέρος δεν επιθυµεί να συνεχίσει να διαπραγµατεύεται. Η διαπραγµάτευση έχει ως 

άξονα τις απαιτήσεις του χρήστη ( χρονικούς περιορισµούς , ανώτατο κόστος για την 

διεκπεραίωση της δουλειάς κτλ ... ) . Ο GRB µπορεί να ρισκάρει και να 

διαπραγµατευτεί για όσο το δυνατόν χαµηλότερες τιµές και να απορρίψει του 

ακριβούς παροχείς . Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε υποχρησιµοποίηση των πόρων. Για 

παράδειγµα ο GRB µπορεί να προτιµήσει να µην χρησιµοποιήσει τον πόρο µε στόχο 

να µειώσει την τιµή . Αυτό το µοντέλο εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου η ζήτηση , 

η προσφορά και οι τιµές των υπηρεσιών δεν είναι ξεκάθαρες. 

 

(c)Μοντέλο Χρηµατικής Προσφοράς/Συµβολαίων (Tender/Contract 

net model) 

 

Σε αυτό το µοντέλο συµβόλαια χρησιµοποιούνται από τις επιχείρησης για να 

κατευθύνουν την ανταλλαγή αγαθών, πόρων και υπηρεσιών. Αυτό το µοντέλο 

βοηθάει  στην εύρεση του κατάλληλου παρόχου υπηρεσίας για την διεκπεραίωση 

µιας εργασίας.  

Ο χρήστης / GRB ο οποίος ζητάει να διεκπεραιωθεί µια εργασία ονοµάζεται manager, 

και ο πάροχος ο οποίος µπορεί να εκτελέσει την εργασία ονοµάζεται  πιθανός 

εργολάβος (contractor) 

  

Από την µεριά του manager η διαδικασία σύναψης συµβολαίου έχει ως εξής: 

1. Ανακοίνωση των απαιτήσεων διεκπεραίωσης της εργασίας ( χρονικοί 

περιορισµοί κτλ ...)  και αναµονή για τις προσφορές των GPSs. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι GSPs εκτιµούν την ανακοίνωση κάνοντας προσφορές  

3. Ο manager επιλέγει και συνάπτει συµβόλαιο µε τον GPS που είναι πιο κοντά 

στις απαιτήσεις του . 
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4. Ο manager και ο GSPs επικοινωνούν για την χρησιµοποίηση του πόρου .  

 

Από την µεριά του εργολάβου η διαδικασία σύναψης συµβολαίου είναι η ακόλουθη : 

1. Λήψη απαιτήσεων διεκπεραίωσης εργασίας  

2. Έλεγχος σχετικά µε αν µπορεί να  αναλάβει την εργασία.  

(µπορεί να έχει µεγάλο φόρτο ή να έχει δεσµευτεί για την διεκπεραίωση 

άλλων εργασιών)  

3. Απάντηση µε µια προσφορά  

4. Παροχή υπηρεσίας αν η προσφορά γίνει αποδεκτή  

5. Αποστολή αποτελέσµατος και πληρωτέου λογαριασµού σύµφωνα µε την 

χρήση και του συµβολαίου.  

 

Το πλεονέκτηµα αυτού του µοντέλου είναι ότι αν κάποιος GSP δεν µπορεί να κάνει 

ικανοποιητική προσφορά, ο GRB/manager µπορεί να αναζητήσει για προσφορές 

άλλων GSPs. Όµως το συγκεκριµένο πρωτόκολλο έχει συγκεκριµένα µειονεκτήµατα. 

Μια εργασία µπορεί να δοθεί σε ένα λιγότερο ικανό GSP αν πιο ικανοί GSPs είναι 

απασχοληµένοι το χρονικό διάστηµα όπου ο manager αναµένει για προσφορές. Ένα 

άλλο µειονέκτηµα είναι ότι ο GRB manager δεν έχει κάποια υποχρέωση να 

ενηµερώσει του πιθανούς εργολάβους ότι µια εργασία έχει δοθεί σε κάποιον GSP . 

Ακόµα σε κάποιες περιπτώσεις ένας manager ενδέχεται να µην λάβει προσφορές για 

τους ακόλουθους λόγους : 

• Όλοι οι πιθανοί εργολάβοι είναι απασχοληµένοι µε άλλες εργασίες  

• Ένας πιθανός ελεύθερος εργολάβος  απορρίπτει την εργασία γιατί άλλες 

εργασίες τις εκτιµά ως περισσότερο κερδοφόρες . 

• Όλοι οι πιθανοί εργολάβοι, ακόµα και οι ανενεργοί, δεν µπορούν να 

προσφέρουν την ζητούµενη υπηρεσία. ( π.χ. ο πόροι του εργολάβου 

χρησιµοποιούν Windows και ο manager ενδιαφέρεται για Linux) 

  

Για τη διαχείρηση τέτοιων περιπτώσεων, ο manager / GBR µπορεί να ζητήσει 

γρήγορες απαντήσεις από τους εργολάβους / GSP µε µηνύµατα τύπου    

• Απασχοληµένος (busy) 

• Ενδιαφέροµαι για την εργασία (eligible) 

• ∆εν µπορώ να παρέχω την εργασία / υπηρεσία  (ineligible) 

• ∆εν ενδιαφέροµαι (not interested) 
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Αυτό βοηθάει το manager να πραγµατοποιήσει αλλαγές στο πλάνο εργασίας και άρα 

και στις απαιτήσεις που ανακοινώνει.  Για παράδειγµα αν όλοι οι GSPs απαντήσουν 

not interested τότε ίσως ο manager να πρέπει να χαλαρώσει τις απαιτήσεις η να 

προσφέρει περισσότερα χρήµατα για την διεκπεραίωση της εργασίας. 

 

 

 

(d)Μοντέλο ∆ηµοπρασιών (auction model) 

 

Σε αυτό το µοντέλο πολλοί κατανaλωτές (GBRs) διαπραγµατεύονται για την χρήση 

υπηρεσιών που παρέχει ένας GSP . Ο δηµοπράτης (auctioneer) θέτει τους όρους της 

δηµοπρασίας, και αυτοί πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τους πωλητές και του 

καταναλωτές που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην δηµοπρασία.  

  

Στον πραγµατικό κόσµο, οι δηµοπρασίες χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό για την 

πώληση αγαθών µέσα σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  Τρεις βασικές οντότητες 

συµµετέχουν σε µία δηµοπρασία: 

Ο ιδιοκτήτης της δηµοπρασίας(GSPs), ο δηµοπράτης (mediator), και οι 

ενδιαφερόµενοι αγοραστές(GRBs).  Για παράδειγµα πολλές επιχειρήσεις στο 

διαδίκτυο (Amazon.com , eBay.com�) λειτουργούν ως ενδιάµεσοι για την πώληση 

προϊόντων. Επίσης οι πωλητές και οι αγοραστές µπορούν να αυτοµατοποιηθούν και 

να χρησιµοποιηθούν ειδικά προγράµµατα τα οποία θα αντιπροσωπεύουν τους 

ενδιαφερόµενους. 

 

Τα βήµατα τα οποία πραγµατοποιούνται σε µια δηµοπρασία είναι τα ακόλουθα: 

1. Ένας GSPs ανακοινώνει τις υπηρεσίες / πόρους που παρέχει και αναµένει για 

προσφορές  

2. Οι ενδιαφερόµενοι GBR κάνουν τις προσφορές  

(µπορούν να δουν τις προσφορές των άλλων ενδιαφερόµενων αν η 

δηµοπρασία είναι ανοιχτή 

(open auction) ή δεν έχουν αυτή την δυνατότητα όταν η δηµοπρασία είναι 

κλειστή) 
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3. Οι προσφορές συνεχίζονται µέχρι άλλοι οι ενδιαφερόµενοι GRBs δεν 

επιθυµούν να κάνουν υψηλότερη προσφορά. Ενδέχεται η δηµοπρασία να 

σταµατήσει αν δεν υπάρξει προσφορά µεγαλύτερη ή ίση της τιµής εκκίνησης. 

4. Ο GSP προσφέρει την υπηρεσία σε αυτόν που νίκησε την δηµοπρασία (τον 

GRB που έχει κάνει την µεγαλύτερη προσφορά)  

5. Ο καταναλωτής χρησιµοποιεί τον πόρο / υπηρεσία. 

 

Οι δηµοπρασίες διακρίνονται σε 4 είδη : 

 

Αγγλική ∆ηµοπρασία (English Auction): 

  

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αυξήσουν την προσφορά ώστε να ξεπεράσουν 

άλλες προσφορές. Όταν κανένας άλλος ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να αυξήσει την 

τιµή , η δηµοπρασία τελειώνει , και ο αγοραστής µε την µεγαλύτερη προσφορά 

κερδίζει το αντικείµενο / υπηρεσία / πόρο µε τιµή την προσφορά που έχει κάνει.   

  

Σε αυτό το µοντέλο σηµαντικό θέµα είναι το πώς οι GRBs αποφασίζουν το ποσό που 

θα προσφέρουν. Ένας GRB έχει ως δεδοµένο την αξία του δηµοπρατούµενου 

αντικειµένου (private value) όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον χρήστη. Με αυτήν 

την αξία ο GRB αναπτύσσει την στρατηγική του για µια σειρά προσφορών, 

υποβοηθούµενους από εκτιµήσεις για την αξία που δίνουν οι υπόλοιποι 

ενδιαφερόµενοι στο αντικείµενο καθώς και από τις προσφορές που έχουν κάνει στο 

παρελθόν .Ο GRB αποφασίζει για την άξια του δηµοπρατούµενου αντικειµένου 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη (χρονικοί περιορισµοί, µέγιστο χρηµατικό 

ποσό που µπορεί να χρησιµοποιήσει για την επίλυση του προβλήµατος κτλ) . Η 

επικρατούσα στρατηγική είναι ο GRB να κάνει λίγο υψηλότερη προσφορά από την 

τρέχουσα υψηλότερη προσφορά και να σταµατήσει όταν η υψηλότερη προσφορά 

φτάσει την αξία του που έχει για αυτόν το δηµοπρατούµενου αντικειµένου. Σε 

κάποιες δηµοπρασίες ο ενδιάµεσος ενδέχεται να καθορίσει ένα σταθερό ρυθµό 

αύξησης των προσφορών (π.χ. µια νέα προσφορά δεν µπορεί να έχει διαφορά από την 

προηγούµενη µικρότερη από Χ$).  

  

Σε αυτού του είδους τις δηµοπρασίες ο τελικός αγοραστής δεν φανερώνει την αξία 

που έχει για αυτόν το δηµοπρατούµενο αντικείµενο. 
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∆ηµοπρασία σφραγισµένων προσφορών πρώτης τιµής ( First Price Sealed�Bid 

Auction): 

  

Κάθε ενδιαφερόµενος καταθέτει µια προσφορά χωρίς να γνωρίζει τις προσφορές των 

άλλων ενδιαφερόµενων. Ο ενδιαφερόµενος µε την µεγαλύτερη προσφορά κερδίζει το 

δηµοπρατούµενο αντικείµενο µε τιµή ίση της προσφοράς του . Σε αυτήν την 

περίπτωση η στρατηγική των GRBs είναι συνάρτηση από εκτιµήσεις τις αξίας που 

δίνουν οι υπόλοιποι GRBs στο αντικείµενο. Η καλύτερη στρατηγική είναι να 

προσφέρεις λιγότερο από την πραγµατική αξία που έχει το αντικείµενο για εσένα.  

 

∆ηµοπρασία του Vickrey: 

  

Όπως και στην προηγούµενη δηµοπρασία κάθε ενδιαφερόµενος καταθέτει την 

προσφορά του χωρίς να γνωρίζει τις προσφορές των υπόλοιπων ενδιαφερόµενων. Η 

υψηλότερη προσφορά κερδίζει το δηµοπρατούµενο αντικείµενο µε τιµή την δεύτερη 

υψηλότερη προσφορά. Η καλύτερη στρατηγική είναι να προσφέρεις την πραγµατική 

αξία που έχει το αντικείµενο για εσένα. 

 

Dutch Auction: 

  

Ο δηµοπράτης ξεκινάει µε µία υψηλή τιµή και σταδιακά µειώνει την τιµή µέχρι ένας 

από τους ενδιαφερόµενους να αγοράσει το αντικείµενο στην τρέχουσα τιµή. Είναι 

παρόµοια µε την  First Price Sealed-Bid Auction γιατί και στις δύο περιπτώσεις η 

υψηλότερη προσφορά κερδίζει το αντικείµενο , ενώ δεν φανερώνεται σχετική 

πληροφορία για την αξία του αντικειµένου κατά την διάρκεια την δηµοπρασίας. Από 

την µεριά του GRB η  Dutch auction είναι παρόµοια µε την Αγγλική δηµοπρασία. Η 

βασική διαφορά είναι ότι στην Αγγλική δηµοπρασία οι προσφορές ξεκινάνε από ένα 

κατώτατο όριο και αυξάνονται σταδιακά µέχρι να µειωθεί η ζήτηση σε ένα 

ενδιαφερόµενο , ενώ στη Dutch auction οι προσφορές ξεκινάνε µε µια ανώτατη τιµή 

και η τιµή µειώνεται σταδιακά µέχρι η ζήτηση να φτάσει την προσφορά.  
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Ο ρυθµός µείωσης καθορίζεται από τον δηµοπράτη δίνοντας του την δυνατότητα να 

εφαρµόσει διάφορες στρατηγικές για να πετύχει την µεγαλύτερη δυνατή τιµή. Σε 

αυτού του είδους τις δηµοπρασίες υπάρχει ένα κατώτατο όριο τιµή που εάν σε αυτή 

την τιµή δεν υπάρξει ενδιαφερόµενος τότε η δηµοπρασία σταµατάει.  

 

∆ιπλή ∆ηµοπρασία (Double Auction): 

  

Είναι µια από τις πιο γνωστές παραδοσιακές µεθόδους ανταλλαγής αγαθών όπου οι 

ρίζες τους προέρχονται από την αρχαία Αίγυπτο και Μεσοποταµία. Αποτελεί το 

βασικό οικονοµικό µοντέλο για την ανταλλαγή ισάξιων µετοχών και αγαθών  στο 

χρηµατιστήριο (πχ NASDAQ) . Στην διπλή δηµοπρασία οι αγοραστές και οι πωλητές 

µπορούν να συµφωνήσουν οποιαδήποτε στιγµή κατά την χρονική περίοδο 

ανταλλαγής (π.χ. τις ώρες λειτουργίες του χρηµατιστηρίου). 

  

Η διπλή δηµοπρασία µπορεί να δηµιουργήσει ένα πολύ δυναµικό περιβάλλον σε ένα 

Grid σύστηµα. Οι GRBs µπορούν να κάνουν προσφορές µε βάση το διαθέσιµο 

χρηµατικό ποσό , την πολυπλοκότητα της εργασίας και στρατηγικές 

χρονοπρογραµµατισµού. Επίσης ένας GRB µπορεί να δεσµεύσει έναν πόρο για 

µελλοντική χρήση µε σκοπό να τον µεταπωλήσει σε υψηλότερη τιµή. Ο GSPs 

µπορούν να «ζητάνε»  τιµές βασιζόµενοι στο υπάρχον φορτίο και να βλέπουν την 

ζήτηση. Αφού οι προσφορές είναι συνεχόµενες, ο GRBs και οι GSPs µπορούν να 

πάρουν γρήγορες αποφάσεις µε λιγότερο υπολογιστικά κόστος και πολυπλοκότητα. 

Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει πράκτορες λογισµικού για να αυτοµατοποιήσουν την 

διπλή δηµοπρασία µε ή χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 

 

 

(e) Αναλογικός διαµοιρασµός των πόρων, βασισµένος στις προσφορές 

  

  

Αυτό το µοντέλο είναι αρκετά δηµοφιλές σε περιβάλλοντα όπου πόροι 

διαµοιράζονται σε ένα κοινό χώρο διαχείρισης (single administrative domain?) . Σε 

αυτό το µοντέλο , το ποσοστό χρήση του διαµοιραζόµενου πόρου είναι ανάλογο τις 

προσφοράς του χρήστη σε σύγκριση µε τις προσφορές των υπόλοιπων χρηστών. Οι 
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χρήστες για παράδειγµα µπορούν να έχουν κουπόνια τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν για να έχουν πρόσβαση στους πόρους. Η αξία του κάθε κουπονιού 

εξαρτάτε από την ζήτηση και την αξία που δίνουν οι υπόλοιποι χρήστες στον πόρο 

αυτό την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Είναι σαφές ότι η αξία του κουπονιού δεν 

είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται. Για παράδειγµα 2 χρήστες επιθυµούν να 

χρησιµοποιήσουν έναν πόρο και ο πρώτος χρήστης δίνει 2 κουπόνια και ο δεύτερος 4. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο πρώτος χρησιµοποιεί τα 1/3 του πόρου και ο δεύτερος τα 

2/3 , δηλαδή τα ποσοστά είναι ανάλογα της αξίας που και οι δύο χρήστες δίνουν για 

την χρήση του πόρου.  

  

Σε ένα σύστηµα Grid το παραπάνω µοντέλο θα µπορούσε να εφαρµοστεί ως εξής: 

Ένα νέο µέλος ξεκινάει µε 0 ή Κ κουπόνια . Οι άλλοι χρήστες χρησιµοποιούν του 

πόρους κάποιου µέλους µε τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω και τα κουπόνια 

που προσφέρονται µεταβιβάζονται στον ιδιοκτήτη του χρησιµοποιούµενου πόρου. 

Με αυτόν τον τρόπο για να χρησιµοποιήσει κάποιους του πόρους του gridς πρέπει να 

προσφέρει για να αποκτήσει κουπόνια . Ένα είδος επιχείρησης που θα µπορούσε να 

αξιοποιεί τον παραπάνω µηχανισµό είναι µια επιχείρηση η οποία θα διαθέτει πολλούς 

πόρους τους οποίους θα παρέχει στους χρήστες του grid. Η επιχείρηση αυτή θα έχει 

µεγάλη εισροή κουπονιών τα οποία στη συνέχεια µπορεί να τα µεταπωλεί σε 

κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν οι δεν µπορούν να προσφέρουν του δικούς του 

υπολογιστικούς πόρους αλλά ταυτόχρονα επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν τους 

πόρους του συστήµατος.  

 

 

5.4 Μονοπώλιο/Ολιγοπώλιο 

 

Στα προηγούµενα µοντέλα υποθέσαµε µια ανταγωνιστική αγορά όπου πολλοί 

παροχείς πόρων και ενδιαφερόµενοι καταναλωτές διαµορφώνουν τις τιµές. Παρόλα 

αυτά , υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας GSP κυριαρχεί στην αγορά και είναι ο 

µοναδικός που παρέχει µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Στην οικονοµική θεωρία αυτό το 

µοντέλο είναι γνωστό ως ολιγοπώλιο. Οι ενδιαφερόµενοι καταναλωτές (GRBs) δεν 

µπορούν να επηρεάσουν την τιµή των διαµοιραζόµενων πόρων και πρέπει να 

αποδεχθούν την δοσµένη τιµή από την µονοπωλητή ώστε να προχωρήσουν στην 
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χρήση του πόρου. Όσο αφορά την τεχνική πραγµατοποίηση του µοντέλου , ο 

µοναδικός GSP ανακοινώνει την τιµή στο GMD και GRBs δρουν ανάλογο χωρίς να 

έχουν την δυνατότητα να διαπραγµατευτούν.  

  

Οι πλήρως ανταγωνιστικές αγορές και τα µονοπώλια αποτελούν δύο ακραίες 

περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις αγορά χαρακτηρίζεται ως ολιγοπώλιο , 

όπου µικρό πλήθος GSPs κυριαρχούν στην αγορά και καθορίζουν τις τιµές .  

5.5 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές 

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που µπορούν τις τιµές σε µια διεθνή ανταγωνιστική 

αγορά , όπως αυτή συστηµάτων grid . Η ζήτηση και η προσφορά είναι οι δύο πιο 

σηµαντικοί παράγοντες αλλά η αγορά εκτείνεται σε χώρες µε  διαφορετικές πολιτικές 

χρέωσης , διαφορετικούς φόρους , διαφορετικού πληθωρισµούς κτλ. Οι παράγοντες 

αυτοί πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση ενός grid συστήµατος. Επίσης 

υπάρχουν µικροοικονοµικοί και µακροοικονοµικοί παράγοντες µε σηµαντικό ρόλο. 

Μια λύση είναι να αγνοηθούν αυτοί οι παράγοντες και να σχεδιαστεί ένα µοντέλο 

χρέωσης  όπου οι περισσότεροι καταναλωτές και παραγωγοί του Grid συµφωνούν. 

Αυτό λοιπόν το σύστηµα θα υλοποιεί µια διεθνή αγορά µε συγκεκριµένους κανόνες. 

Πώς όµως θα αλλάζουν οι τιµές ; Υπάρχει κάποιος µονοπωλητής που µπορεί να 

αποφασίσει τις τάσεις τις αγοράς; Είναι η αγορά διαφανής και οι τιµές µεταβάλλονται 

µε τον βέλτιστο τρόπο; Τέτοια ερώτηµα πρέπει να µελετηθούν ώστε να εξασφαλιστεί 

ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας του συστήµατος. 

  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι τιµές των πόρων είναι µεγαλύτερες από την 

πραγµατική τους αξία (µονοπώλιο) . Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου νέοι 

προµηθευτές µπαίνουν στην αγορά , και µε στόχο να προσελκύσουν αγοραστές 

προσφέρουν πρόσβαση µε τιµές χαµηλότερου του κόστους. Αυτό οδηγεί σε πόλεµους 

τιµών καθώς οι GSPs ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Τέλος µέτρα µεσολάβησης από 

εξουσιοδοτηµένο ρυθµιστή µπορεί να προστατέψει την αγορά από κατάρρευση. 
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5.6 Επιχειρηµατικά Μοντέλα στην Αγορά Grid 

 

Τα επιχειρηµατικά µοντέλα σχετίζονται στενά µε την αρχιτεκτονική των Grid, και 

απαιτούνται σε οποιαδήποτε προσπάθεια να ρυθµιστούν και να ισορροπηθούν οι 

κίνδυνοι και οι ανταµοιβές από εκείνη την προσπάθεια. Αυτό γίνεται εφικτό µε τον 

καθορισµό των λειτουργικών αρχών και των πρακτικών µε τις οποίες οι διάφοροι 

παράγοντες συµµετέχουν σε µια προσπάθεια.  

 

Τα µοντέλα µπορούν να περιγραφούν από ρητούς κανόνες, ή πιο αφαιρετικά µε 

πολιτικές ή τεχνικά µέτρα που χρησιµοποιούνται σε χαµηλότερο επίπεδο για να 

υποστηρίξουν την προσπάθεια. Η προσπάθεια µπορεί να περιγραφεί από ένα ενιαίο 

επιχειρηµατικό µοντέλο που ισχύει για όλους τους συµµετέχοντες, ή από περισσότερα 

και διαφορετικά µοντέλα, κάθε ένα σχετικό µε ένα υποσύνολο των συµµετεχόντων. 

Το µοντέλο που υιοθετείται από έναν συµµετέχοντα µπορεί να δηλωθεί σε άλλους 

συµµετέχοντες, αλλά αυτό δεν είναι ουσιαστικό.  

Ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο µπορεί να επηρεάσει την ισορροπία µεταξύ 

κινδύνων και ανταµοιβών, έτσι ώστε οι πιθανοί συµµετέχοντες να θεωρούν 

συµφέρουσα τη σύµπραξή τους σε αυτή την προσπάθεια. Αντιθέτως, οι πιθανοί 

συµµετέχοντες είναι απρόθυµοι να ακολουθήσουν µια προσπάθεια της οποίας το 

επιχειρηµατικό µοντέλο είναι ασαφές, και βεβαίως δεν θα ακολουθήσουν όπου αυτό 

είναι µη εφαρµόσιµο.  

  

Οι ανάγκες της επιχειρηµατικής αγοράς είναι εποµένως: 

• Να καθοριστούν µηχανισµοί περιγραφής και ανάλυσης επιχειρηµατικών 

µοντέλων  

• Να εξασφαλιστεί ότι οι αρχιτεκτονικές Grid επόµενης γενιάς θα υποστηρίζουν 

αυτούς τους µηχανισµούς  

• Να προσδιοριστούν τα µοντέλα εκείνα που θα είναι συµβατά µε την 

αρχιτεκτονική (ή τις αρχιτεκτονικές) που είναι πιθανότερο να αποδειχθεί 

βιώσιµη.  

  

Στη συνέχεια, θα εστιάσουµε αρχικά στον πρώτο στόχο, και στη συνέχεια θα 

εξετάσουµε και θα σχολιάσουµε τα επιτυχή µοντέλα που χρησιµοποιούνται στις 
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ακαδηµαϊκές συνεργασίες Grid, θα µελετήσουµε γιατί δεν ταιριάζουν εύκολα στα 

βιοµηχανικά ή εµπορικά σενάρια, και θα ξεχωρίσουµε µερικά µοντέλα που 

εµφανίζονται πιθανότερα να πετύχουν σε ένα πλαίσιο επιχειρηµατικών Grid. 

 

 

 

 

 

30. Economic Models for Resource Management and Scheduling in Grid Computing 
http://www.csse.monash.edu.au/~davida/papers/jcpe.pdf 

• Anatomy of the Grid  
www.globus.org/research/papers/anatomy.pdf 

• Grid Economics: 10 Lessons from Finance, April 2003 
http://www.gridbus.org/papers/grid_lessons.pdf  

 

 
 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

316.1 Ένα καθιερωµένο επιχειρηµατικό µοντέλο Grid 

H τεχνολογία Grid προέκυψε από την ακαδηµαϊκή έρευνα, και για µερικά χρόνια έχει 

χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει τις ακαδηµαϊκές ερευνητικές συνεργασίες, ένα 

σενάριο για το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά. Αυτό οφείλεται όχι µόνο στη συµβατότητα 

µεταξύ των τεχνολογιών Grid και των τεχνικών απαιτήσεων της ακαδηµαϊκής 

συνεργασίας, αλλά και στην (σηµαντική) επιτυχία των επιχειρηµατικών µοντέλων 

που αυτό το σενάριο προώθησε.  

Οι συµµετέχοντες σε µια τυπική ακαδηµαϊκή συνεργασία Grid συγκεντρώνουν τους 

υπολογιστικούς πόρους τους σε µια "εικονική οργάνωση, Ε.Ο." (virtual 



 72 

organisation, V.O.), δηµιουργώντας µια υπηρεσία για την αποθήκευση και την 

επεξεργασία στοιχείων (data storage and data processing) της οποίας οι ικανότητες 

είναι ανέφικτες µε άλλα µέσα. Οι συµµετέχοντες επιτρέπουν έπειτα στα µέλη τους να 

χρησιµοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία για την επίτευξη (κοινών) επιστηµονικών 

στόχων που δεν θα µπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς αυτή τη συνεργασία. 

Οι ανταµοιβές για τους συµµετέχοντες από αυτήν την ρύθµιση είναι σαφείς: 

• Η κοινότητα που αντιπροσωπεύθηκε από την Ε.Ο. κερδίζει αυξηµένες 

υπολογιστικές ικανότητες, επιτρέποντας νέες δραστηριότητες που ωφελούν 

όλα τα µέλη  

• Κάθε µέλος έχει µια πιθανότητα να εκµεταλλευτεί τη δεξαµενή των πόρων για 

να ενισχύσει την έρευνά του.  

Στην πράξη, συχνά αυτά τα οφέλη µπορεί να είναι επικαλυπτόµενα, όταν η έρευνα 

κάθε µέλους συνεισφέρει στην αύξηση των ικανοτήτων όλης της κοινότητας.  

Υπάρχουν όµως και µερικοί κίνδυνοι που πρέπει να εξετάζονται: 

• Οι συγκεντρωµένοι πόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν από κάποιον εκτός της 

κοινότητας  

• Οι συγκεντρωµένοι πόροι µπορεί να µονοπωληθούν από ένα µεµονωµένο 

µέλος της Ε.Ο. για έναν σκοπό που διαφέρει από τα ενδιαφέροντα των 

υπολοίπων  

• Η Ε.Ο. µπορεί να γίνει τόσο µεγάλη που το µερίδιο των διαθέσιµων πόρων σε 

κάθε µέλος να είναι πάρα πολύ χαµηλό.  

Αυτοί οι κίνδυνοι πρέπει να εξετάζονται µέσα από τη λεπτοµερή ανάλυση των 

εργασιών σε κάθε συνεργασία Grid (δηλ. από τα επιχειρηµατικά µοντέλα τους) για να 

εξασφαλίσουν ότι τα οφέλη ξεπερνούν τους κινδύνους, και η Ε.Ο. προσελκύει 

συµµετέχοντες. Στις περισσότερες ακαδηµαϊκές Grid συνεργασίες, το επιχειρηµατικό 

µοντέλο δεν περιγράφεται µε σαφήνεια (δεν καθορίστηκε και συµφωνήθηκε µεταξύ 

των µελών κατά τη σύσταση της συνεργασίας) αλλά προκύπτει από µια συλλογή των 

λειτουργικών πολιτικών και των τεχνικών χαρακτηριστικών: 
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• Κριτήρια συµµετοχής (membership criteria):  

Η Ε.Ο. µπορεί να περιοριστεί σε µια κοινότητα καθορισµένη µε σαφήνεια. 

Αυτό καθιστά πιθανότερο ότι οι στόχοι των µελών της Ε.Ο. θα 

ευθυγραµµιστούν µε τον κοινό σκοπό της Ε.Ο.  

• Υποχρεώσεις συµµετοχής (membership commitments):  

Τα µέλη της Ε.Ο. µπορεί να υποχρεούνται να συµβάλουν µε πόρους στην 

Ε.Ο.. Αυτό αποθαρρύνει την περιστασιακή συµµετοχή από συµµετέχοντες 

των οποίων οι στόχοι δεν ευθυγραµµίζονται καλά µε την Ε.Ο., και µειώνει τον 

κίνδυνο τα οφέλη να εξασθενούν καθώς η Ε.Ο. µεγαλώνει.  

• Μηχανισµοί επικύρωσης (authentication mechanisms):  

Η επικύρωση χρηστών χρησιµοποιεί τεχνικά µέτρα που µπορούν να 

χρησιµοποιούνται από την Ε.Ο., όπως η πιστοποίηση. Αυτό µειώνει τον 

κίνδυνο κάποιος εκτός της κοινότητας ενδιαφέροντος να καταφέρει να γίνει 

δεκτός στη συνεργασία.  

• ∆ιαχείριση των πόρων (resource management):  

Οι πόροι διατίθενται σε επίπεδο Ε.Ο. για να ικανοποιήσουν τα αιτήµατα των 

χρηστών. Αυτό επιτρέπει τη µεγιστοποίηση της γενικής χρησιµοποίησης 

(overall utilization), η οποία µεγιστοποιεί τα ατοµικά οφέλη αλλά και το 

συνολικό όφελος από τη συνεργασία. Μπορεί επίσης να επιβάλει τη 

δικαιοσύνη στη χρήση των πόρων και να αντισταθεί έτσι στον κίνδυνο να 

µονοπωλούνται οι πόροι.  

Το προκύπτον µοντέλο ισχύει εξίσου για όλους τους συµµετέχοντες. Η εφαρµογή των 

κριτηρίων συµµετοχής για κάθε µέλος και της δέσµευσης κάθε µέλους να συµβάλλει 

στην Ε.Ο. επιτρέπουν στους συµµετέχοντες να εµπιστευθούν ο ένας τον άλλον. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά ασφάλειας και διαχείρισης των πόρων εξασφαλίζουν ότι οι 

πόροι τους θα χρησιµοποιηθούν (αποκλειστικά) από την προοριζόµενη κοινότητα, και 

ότι ο µηχανισµός διαχείρισης των πόρων θα επιτύχει πράγµατι τα επιθυµητά και 

αναµενόµενα οφέλη. 

Όπως ίσως είναι αυτονόητο, οι ακαδηµαϊκοί ερευνητές καταλαβαίνουν σαφώς τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτό το επιχειρηµατικό µοντέλο λειτουργεί και πώς η συµµετοχή 

σε αυτό είναι συµφέρουσα και αποδοτική. Το γεγονός ότι είναι τόσο ξεκάθαρο 

µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αποδεικνύεται πολύ χρήσιµο - παραδείγµατος 
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χάριν αυτό σηµαίνει ότι µερικά µέλη µπορούν να έχουν την άδεια συµµετοχής χωρίς 

την υποχρέωση συµβολής µε πόρους στη δεξαµενή, αν η συµµετοχή τους είναι 

πολύτιµη για άλλους λόγους.  

Η βιωσιµότητα αυτού του ακαδηµαϊκού Grid µοντέλου είναι σαφής από την εργασία 

του European Data Grid (EDG), που τώρα συνεχίζεται σε µια ευρύτερη µορφή στο 

EGEE project, και από τις ισοδύναµες αµερικανικές δραστηριότητες όπως το 

TeraGrid. Και τα τρία προγράµµατα στηρίζονται στο λογισµικό της Globus Alliance 

και στις προσπάθειες τυποποίησης που ακολούθησαν από το Global Grid Forum. 

 

32
6.2 Οι περιορισµοί των παραδοσιακών επιχειρηµατικών µοντέλων 

Grid  

Αν και πολύ πετυχηµένο, δεν πρέπει να υποθέσουµε ότι το επιχειρηµατικό µοντέλο 

που έχει αποδειχθεί τόσο επιτυχές στα ακαδηµαϊκά Grid δεν έχει µειονεκτήµατα και 

περιορισµούς.  

Το ακαδηµαϊκό µοντέλο συνεργασίας λειτουργεί αποδοτικά σε µια κοινότητα 

προσανατολισµένη σε ένα σκοπό - όπως η κοινότητα φυσικών που διαµόρφωσε τη 

βάση χρηστών για το EDG. Εντούτοις, το EDG δεν ήταν τόσο επιτυχές στην 

προσέλκυση µελών από πολλές άλλες κοινότητες. Η απαίτηση να προσφέρεις πόρους 

σε µια Ε.Ο. της οποίας τα περισσότερα παραγωγικά µέλη είναι κβαντικοί φυσικοί δεν 

οδηγεί σε µια επιθυµητή ισορροπία µεταξύ προσφοράς, ενδεχόµενων κινδύνων και 

αναµενόµενης ανταµοιβής για τα µέλη που δεν είναι κβαντικοί φυσικοί.  

Ασφαλώς, τα διεπιστηµονικά Grid υπάρχουν, αλλά συνήθως αυτό εξαρτάται από µια 

παραλλαγή από το καθαρά ακαδηµαϊκό µοντέλο συνεργασίας. Παραδείγµατος χάριν, 

στο Ηνωµένο Βασίλειο η εθνική υπηρεσία Grid (National Grid Service, NGS) 

χρησιµοποιείται από ερευνητές διαφόρων επιστηµών. Εντούτοις, δεν υποχρεούνται 

να συνεισφέρουν σηµαντικά σε πόρους, καθώς η δεξαµενή υποστηρίζεται µέσω 

κεντρικής χρηµατοδότησης. Αυτό σηµαίνει ότι οι χρήστες δεν ειναι απαραίτητο να 

εκθέσουν τους δικούς τους πόρους στους κινδύνους µιας Grid συνεργασίας 

(εγωιστική εξάντληση πόρων, παρείσφρυση ξένων χρηστών), έτσι τα οφέλη της 
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συµµετοχής στο NGS ξεπερνούν σαφώς τους ενδεχόµενους κινδύνους. Το EGEE 

project είχε επίσης µια ευρύτερη συγκέντρωση χρηστών από το αρχικό πρόγραµµα 

EDG, αλλά δεν είναι σαφές αν το EGEE ή το NGS θα µπορούσε να υποστηρίξει µια 

τόσο µεγάλη διαφορετικότητα συµµετεχόντων χωρίς µια µεγάλη κεντρική 

τροφοδοσία πόρων, επιπλέον εκείνων που προσφέρουν τα µέλη.  

Για να γίνει η συγκέντρωση των πόρων στις δοµές Grid ελκυστικότερη και βιώσιµη 

ακόµη και στην ακαδηµαϊκή έρευνα, πρέπει να προσαρµόσουµε τα επιχειρηµατικά 

µοντέλα για να µειώσουµε τους αντιληπτούς κινδύνους µονοµερούς χρήσης και 

εξάντλησης των πόρων. ∆εδοµένου ότι τα επιχειρηµατικά µοντέλα δεν είναι 

καθορισµένα ρητά, χρειάζεται η προσθήκη νέων τεχνικών ή λειτουργικών 

χαρακτηριστικών.  

Για παράδειγµα, χρειάζονται µηχανισµοί λογιστικής, µε τους οποίους η ταυτότητα 

των χρηστών και οι πληροφορίες χρήσης του Grid να εξετάζονται σε επίπεδο Ε.Ο., 

επιτρέποντας στα µέλη να ελέγχουν ότι οι συγκεντρωµένοι πόροι χρησιµοποιούνται 

δίκαια, και µε τρόπο σύµφωνο µε τους κοινούς στόχους της συνεργασίας. Στο EGEE 

αυτή η απαίτηση έχει αναγνωριστεί, και αυτό το χαρακτηριστικό εµφανίζεται στην 

αρχιτεκτονική του λογισµικού gLite.  

Η ανάγκη καταγραφής της δράσης των χρηστών για την υποστήριξη ευρύτερων 

συνασπισµών δεν είναι το µόνο πρόβληµα µε το τυπικό ακαδηµαϊκό µοντέλο 

συνεργασίας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του είναι η ανάγκη για 

αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών της Ε.Ο., η οποία καθιστά δυνατή την 

πιστοποίηση χρηστών, τη διαχείριση των δικαιωµάτων πρόσβασης και τη διαχείριση 

των πόρων στο επίπεδο της Ε.Ο.. Εντούτοις, εάν κάποιος µη αδειοδοτηµένος χρήστης 

αποκτήσει πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους συγκεντρωµένους πόρους, ο 

κανόνας αµοιβαίας εµπιστοσύνης καθιστά δυσκολότερη την αντιµετώπιση αυτής της 

απειλής. Η µόνη δυνατή απάντηση από έναν οργανισµό που συµµετέχει στη 

συνεργασία Grid είναι να αποσυρθεί από αυτή, ακόµα κι αν η τεχνολογία Grid µέχρι 

τώρα σπάνια ήταν το αρχικό σηµείο παρείσφρησης στο σύστηµα.  

 Όταν η συµµετοχή οργανισµών στην Ε.Ο. είναι αρκετά ευρεία, τότε η υπόθεση της 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης γίνεται ακόµα δυσκολότερο να στηριχτεί, επειδή: 
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• τα συµφέροντα των µελών µπορεί να µην είναι δυνατό να  ευθυγραµµιστούν, 

οπότε γίνεται δυσκολότερο για τους πιθανούς νέους συµµετέχοντες να 

προσδιορίσουν ένα κοινό συµφέρον για το οποίο θα θελήσουν να δεσµεύσουν 

τους πόρους τους  

• η δυνατότητα των µελών να αποτρέψουν τη διείσδυση ξένων χρηστών στον 

οργανισµό είναι πολύ περιορισµένη, λόγω της αυξανόµενης δυσκολίας 

προσδιορισµού για το ποιός πρέπει να είναι µέλος και ποιός όχι.  

Η αντίσταση στους εισβολείς γίνεται επίσης δυσκολότερη όσο το µέγεθος µιας Ε.Ο. 

αυξάνεται, ακόµη και εντός µιας σχετικά κλειστής κοινότητας. Αυτό συµβαίνει απλά 

επειδή είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ότι όλα τα µέλη λειτουργούν µε ορθές 

πρακτικές ασφάλειας όταν ο αριθµός µελών είναι µεγάλος. Γι’ αυτό τα µεγαλύτερα 

συστήµατα Grid, όπως τα TeraGrid και EGEE, είναι τρωτά σε επιθέσεις από 

εισβολείς µέσω της διείσδυσης στο υπολογιστικό σύστηµα ενός από τα µέλη του 

οργανισµού. 

 

 

 

33
6.3 Τα βιοµηχανικά/εµπορικά Grid 

 Προφανώς χρειάζεται ακόµα να γίνει αρκετή δουλειά σε τεχνολογικά θέµατα. 

Εντούτοις, το βασικό µοντέλο για τα ακαδηµαϊκά Grid - που συγκεντρώνουν  πόρους 

σε µια κοινότητα ερευνητών - είναι σαφώς βιώσιµο, ειδικά όταν οι µηχανισµοί 

λογιστικής και διαχείρισης (accounting mechanisms) επιτρέπουν µια ενιαία δεξαµενή 

πόρων να µοιράζεται µεταξύ των διαφορετικών ερευνητικών κοινοτήτων.  

Εκ πρώτης όψεως, δεν είναι προφανές γιατί αυτή η προσέγγιση δεν θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για τις βιοµηχανικές/εµπορικές εφαρµογές του Grid. Πολλοί 

αναλυτές προβλέπουν επίσης, για το άµεσο µέλλον, µια παγκόσµια αγορά Grid που 

επιτρέπει στον καθένα, σε επιχειρήσεις, µεµονωµένα άτοµα και οργανισµούς να 

προσφέρουν τους υπολογιστικούς πόρους τους για πώληση, ή να ζητήσουν να 

αγοράσουν αντίστοιχους πόρους. Πράγµατι, οι εµπορικές εφαρµογές προτάθηκαν 
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στη λευκή βίβλο (white paper) από τους αρχιτέκτονες του αρχικού λογισµικού 

Globus, αλλά σήµερα, αρκετά χρόνια µετά, έχει υπάρξει µια µικρή µόνο 

ανταπόκριση από τη βιοµηχανία. Πιστεύουµε ότι αυτό συµβαίνει επειδή τα 

επιχειρηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται στα ακαδηµαϊκά Grid δεν 

ισχύουν γενικά σε άλλες καταστάσεις, για τρεις λόγους:  

1. Τα επιχειρηµατικά µοντέλα στα ακαδηµαϊκά Grid συνήθως δεν έχουν 

διατυπωθεί ξεκάθαρα ούτε είναι δεσµευτικά για κάθε µέλος. Κατά συνέπεια, 

είναι δύσκολο και να ελέγξει κάποιος πώς εξισορροπούνται το κόστος 

προσφοράς, οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και οι αναµενόµενες ανταµοιβές, όταν το 

µοντέλο υπό εξέταση µεταφερθεί σε µια νέα κατάσταση. Ο ασαφής 

σχεδιασµός του επιχειρηµατικού µοντέλου γίνεται κίνδυνος για τον 

ενδεχόµενο χρήστη σε ένα βιοµηχανικό Grid.  

2. Τα κίνητρα και οι ανησυχίες των βιοµηχανικών/εµπορικών συµµετεχόντων 

Grid είναι περισσότερα και διαφορετικά από αυτά των συµµετεχόντων στα 

ακαδηµαϊκά Grid. Οι βιοµηχανικοί συµµετέχοντες µπορούν να εξετάσουν το 

ενδεχόµενο συµµετοχής ως παροχείς ή καταναλωτές διαφόρων 

επιχειρηµατικών υπηρεσιών, ενώ οι ακαδηµαϊκοί συµµετέχοντες Grid 

συστηµάτων λειτουργούν και ως προµηθευτές και ως καταναλωτές των 

υπολογιστικών εγκαταστάσεων.  

3. Η φύση των ενδεχόµενων κινδύνων και των αναµενόµενων ανταµοιβών που 

ισορροπούνται είναι πλήρως διαφορετική στα βιοµηχανικά Grid. Οι εµπορικοί 

χρήστες επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση του κόστους ή τη µεγιστοποίηση του 

εισοδήµατός τους, και σπάνια εξετάζουν το κοινοτικό όφελος ως σοβαρό λόγο 

για τη συµµετοχή τους σε ένα οργανισµό Grid. Επίσης η, έστω και 

προσωρινή, παραχώρηση των υπολογιστικών συστηµάτων τους στο Grid 

συνήθως εκτιµάται ως µεγαλύτερης αξίας (µεγαλύτερο ρίσκο) από 

εµπορικούς/βιοµηχανικούς χρήστες παρά από τους περισσότερους 

ακαδηµαϊκούς χρήστες.  

Όλες αυτές οι ανησυχίες κάνουν τις ενδεχόµενες ανταµοιβές να φαντάζουν λιγότερο 

σίγουρες. Η απουσία (στις περισσότερες περιπτώσεις) ενός αντιληπτού κοινοτικού 

οφέλους, η ανάγκη για αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των αρκετά διαφορετικών 

συµµετεχόντων, και ο κίνδυνος ότι κάθε πιθανό πρόβληµα συµβατότητας και 
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αποτελεσµατικότητας θα είναι δυσκολότερο να επιλυθεί µέσα σε ένα Grid που έχει 

ήδη τεθεί σε λειτουργία, όλα αυτά καθιστούν τη βιοµηχανία πολύ απρόθυµη να 

αναµιχθεί. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το ζήτηµα, χρειαζόµαστε εξ ολοκλήρου νέα 

επιχειρηµατικά µοντέλα που να είναι σαφέστερα και αναλυτικά. Πρέπει να 

περιλαµβάνουν τη δοµή και οργάνωση των απαραίτητων λειτουργιών χαµηλότερου 

επιπέδου, όπως αυτά της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και της δέσµευσης για την ορθή 

λειτουργία, και πρέπει να στοχεύουν στην µεγιστοποίηση του κέρδους για κάθε 

µεµονωµένο συµµετέχοντα, και όχι απλά στα συνολικά οφέλη για ολόκληρη την 

ευρύτερη κοινότητα χρηστών.  

Μέσα στο πεδίο των εµπορικών επιχειρήσεων, 

η αµοιβαία εµπιστοσύνη µπορεί να αντικατασταθεί από τις συµβάσεις. 

Τα εργαλεία ελέγχου και καταµέτρησης της χρησιµοποίησης των πόρων, η διαχείριση 

περιπτώσεων προσωρινής υποβάθµισης της απόδοσης, η διαθεσιµότητα των πόρων 

και άλλες παράµετροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επικυρώσουν την 

πραγµατική παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε συµφωνίες ποιότητας υπηρεσιών 

(Service Level Agreements, SLAs) που καθορίζονται στις συµβάσεις. Οι 

εξειδικευµένοι ρόλοι, όπως οι µεσίτες, µπορούν να εισαχθούν ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις που τα εµπορικά προϊόντα µπορούν να περιγραφούν πιο συγκεκριµένα, 

ως πληροφορία ή ως συγκεκριµένη υπηρεσία, και όχι στεγνά ως υπολογιστικός 

πόρος. Θα πρέπει να καθοριστούν υπηρεσίες για τη συλλογή, τη διανοµή και τη 

µετάφραση λειτουργικών πληροφοριών ανάλογα µε τις ανάγκες µεταξύ των 

διαφορετικών διοικητικών περιοχών. Η εισαγωγή των περιβαλλόντων Grid στο 

εµπορικό πεδίο αυξάνει σίγουρα το γενικό κίνδυνο ασφάλειας. Κάθε εµπορικό 

υπολογιστικό σύστηµα πρέπει να αποµονωθεί ασφαλώς από τα υπόλοιπα δεδοµένου 

ότι οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις µπορούν να φιλοξενηθούν από διαφορετικές Ε.Ο. 

σε κοινές βάσεις δεδοµένων. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη 

µεταξύ των χρηστών Grid και των φορέων παροχής υπηρεσιών Grid. Ιστορικά έχει 

αποδειχθεί ότι τα συστήµατα χωρίς κλιµακούµενες συνέπειες για τους χρήστες δεν 

κατορθώνουν την επίτευξη εµπιστοσύνης ανάµεσα στους χρήστες:  γι’ αυτό υπάρχουν 

οι συµβάσεις και γι’ αυτό παρέχονται σαφείς µέθοδοι ώστε να επικαλεσθούν 

οικονοµικές και νοµικές ποινικές ρήτρες όταν εντοπιστούν ανάρµοστες ενέργειες. 
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34
6.4 Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

Τα πρώτα βήµατα σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν ληφθεί κυριότερα στην Ευρώπη 

και όχι στην Αµερική. Ο κύριος λόγος για αυτό φαίνεται ότι ήταν (από τη δεκαετία 

του '50) η εµφάνιση της συνεργασίας στις βιοµηχανίες όπως η αεροδιαστηµική, 

παραγωγή άνθρακα και χάλυβα, αυτοκινητοβιοµηχανία κλπ., και το υψηλό κύρος της 

βιοµηχανίας στα ευρωπαϊκά προγράµµατα συνεργασίας για έρευνα και ανάπτυξη - 

(R&D).  

 Έτσι, όταν το πρόγραµµα PROMENVIR ήδη από το 1997 υπέδειξε τη δυνατότητα 

µιας εφαρµογής που τρέχει µεταξύ 7 περιοχών µέσω του ∆ιαδικτύου, αυτό 

απασχόλησε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε κατάλληλα firewalls και εµπορικές 

ιδιαιτερότητες, και χορήγησε άδειες χρήσης των προγραµµάτων εφαρµογής. 

Περαιτέρω εργασίες που στηρίχτηκαν άµεσα στα συµπεράσµατα της πρώτης 

εφαρµογής, ήταν το DISTAL agent framework για διαχείριση υπολογιστικής ισχύος, 

και πιό πρόσφατα τα προγράµµατα του 5ου πλαισίου IST: GRIA και GEMSS.  Αυτά 

τα δύο τελευταία προγράµµατα, µαζί µε το GRASP, είναι τα πιό ανοικτά εµπορικά 

προγράµµατα Grid που ξέρουµε µέχρι σήµερα. Είναι εποµένως ενδιαφέρον να 

εξεταστούν τα επιχειρηµατικά µοντέλα τους, τα οποία αποκαλύπτουν δύο ευδιάκριτες 

προσεγγίσεις για τη χρησιµοποίηση των ιδεών Grid στη βιοµηχανία.  
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6.5 Συνεργατική παροχή υπηρεσιών - Το µοντέλο GRASP 

Το GRASP έχει υιοθετήσει τη χρήση ενός παραδοσιακού µοντέλου συνεργασίας για 

να παρέχει πόρους για παροχή υπηρεσιών εφαρµογής υψηλής ποιότητας (high-end 

application service provision, ASP). Το ASP µοντέλο προέκυψε προς το τέλος της 

δεκαετίας του '90, ως ένας τρόπος για τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρµογές 

από απόσταση, µέσα από δίκτυα. Τα θεωρητικά οφέλη των ASP ήταν ότι οι χρήστες 

δε χρειαζόταν να εγκαταστήσουν, να διατηρήσουν και να λειτουργήσουν αυτές τις 

εφαρµογές, και έτσι απαιτούσαν λιγότερο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και 

λιγότερους υπολογιστικούς πόρους. Οι δυσκολίες αφορούσαν κυρίως την ασφάλεια - 

οι χρήστες των ASP χρειάζεται να στείλουν (πολύτιµα) στοιχεία έξω από τον 

υπολογιστή τους, και να εµπιστευτούν την προστασία τους στον ASP οικοδεσπότη. 
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Το ASP µοντέλο απέτυχε να απογειωθεί επειδή για πολλές εφαρµογές τα λειτουργικά 

οφέλη στους χρήστες ήταν πάρα πολύ µικρά για να δικαιολογήσουν τον κίνδυνο, ενώ 

για τις υψηλού επιπέδου εφαρµογές, το κόστος εγκατάστασης ενός υπολογιστικού 

συστήµατος που να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ακόµα και στις περιόδους 

αιχµής (peak needs) κατέστησε την παροχή υπηρεσιών οικονοµικά µη ελκυστική.  

Το GRASP επεδίωξε να εξετάσει αυτό το πρόβληµα εξασφάλισης πόρων για υψηλού 

επιπέδου εφαρµογές µε την καθιέρωση µιας κοινοπραξίας προµηθευτών πόρων, 

δίνοντας τη δυνατότητα να µοιράζονται τα µέγιστα φορτία, µειώνοντας έτσι την 

ανάγκη εγκατάστασης περισσότερων υπολογιστικών µονάδων. Το GRASP ανέπτυξε 

τρόπους για τη διάθεση των πόρων ανάµεσα στους προµηθευτές Grid κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να µπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών από 

τους ASP, και παρείχε τρόπους καταµέτρησης και ελέγχου αυτών των υπηρεσιών. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά ενσωµατώθηκαν σε µια κατά τα άλλα "παραδοσιακή" 

αρχιτεκτονική Grid που προτάθηκε από το Global Grid Forum, φέρνοντας κοντά τα 

επιχειρηµατικά µοντέλα των ASP, τα µοντέλα υπηρεσιών Web και την κατανοµή 

πόρων Grid (Grid resource sharing): 

  

 Εικόνα 1. Η σύνθεση του µοντέλου GRASP 

Το µοντέλο GRASP είναι εποµένως πολύ παρόµοιο µε το παραδοσιακό ακαδηµαϊκό 

µοντέλο συνεργασίας: οι φορείς παροχής υπηρεσιών συγκεντρώνουν µαζί τους 

πόρους τους και αποκτούν τη δυνατότητα να προσφέρουν µια υπηρεσία που µπορεί 
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να χειριστεί ένα δεδοµένο φορτίο αποτελεσµατικότερα. Όπως το EGEE, το GRASP 

πρέπει να καλύψει την απαίτηση καταγραφής της χρήσης των πόρων, για να µπορεί 

να ισορροπήσει τις υποχρεώσεις των προµηθευτών πόρων µε τις αναµενόµενες 

ανταµοιβές. Αντίθετα από το EGEE, το GRASP πρέπει επίσης να παρέχει τρόπους µε 

τους οποίους να εγγυηθεί µια συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLA) µε τον τελικό 

πελάτη του ASP. Αυτό το παράδειγµα µπορεί να µας οδηγήσει σε µια καλύτερη 

κατανόηση για τον τρόπο συγκρότησης µιας κοινοπραξίας που παρέχει υπηρεσίες µε 

την παραδοσιακή προσέγγιση συνεργατικής συγκέντρωσης πόρων. Επίσης, 

υποδεικνύει τι είδους δεσµεύσεις απαιτούνται από τους ιδιοκτήτες των πόρων, και 

πώς µπορεί να γίνει η διαχείριση της εικονικής οργάνωσης (Ε.Ο.) που σχηµατίζεται, 

έτσι ώστε να προσφέρει συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες. 
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6.6 Ενδοεπιχειρηµατικά Grid - Το µοντέλο GRIA 

Σε αντίθεση µε το GRASP, το GRIA project επεδίωξε να χρησιµοποιήσει 

συµβατικότερα µοντέλα προµήθειας υπηρεσιών για να επιτρέψει την 

ενδοεπιχειρηµατική παροχή υπηρεσιών µέσω του Grid. Το αρχικό σχέδιο για το 

GRIA ήταν να εισαχθούν τέτοια µοντέλα (που είχαν χρησιµοποιηθεί ήδη στο 

DISTAL agent framework) στο σύστηµα Globus. Στην πράξη, αυτό αποδείχτηκε 

απραγµατοποίητο λόγω του βασικού αρχιτεκτονικού ρόλου που είχε η αξιόπιστη 

εικονική οργάνωση στο Globus. Αντ' αυτού, οι συνεργάτες του προγράµµατος GRIA 

δηµιούργησαν ένα νέο middleware σύστηµα βασισµένο στα µοντέλα υπηρεσιών 

Web, το οποίο είναι τώρα διαθέσιµο από το GRIA website.  

Στο GRIA δεν υπάρχει διανοµή πόρων, µόνο παροχή υπηρεσιών και προµήθεια 

υπηρεσιών. Οι χρήστες του GRIA πρέπει πρώτα να καθιερώσουν διµερείς σχέσεις 

προµηθευτή-πελάτη µε ένα σύνολο φορέων παροχής υπηρεσιών. Αυτό γίνεται µέσω 

µιας συµβατικής διαδικασίας προµηθειών (procurement), στην οποία ένα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από τον οργανισµό-χρήστη (π.χ. ένας διευθυντής) ανοίγει 

έναν λογαριασµό χρήστη µε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό το πρόσωπο 

µπορεί έπειτα να επιτρέψει σε άλλους (π.χ. τους υφιστάµενους του) να 

διαπραγµατευτούν για τους πόρους και τις υπηρεσίες χρήσης από εκείνο τον 

προµηθευτή, και όλα θα χρεώνονται στο λογαριασµό τους: 
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Εικόνα 2. Το επιχειρηµατικό µοντέλο του GRIA 

Οι χρήστες του GRIA µπορούν να συνδυάσουν υπηρεσίες που παίρνουν από τους 

διαφορετικούς προµηθευτές, αποκτώντας πρόσβαση κατά συνέπεια σε µεγάλο όγκο 

πόρων από διάφορους προµηθευτές, χωρίς να είναι απαραίτητο για τους προµηθευτές 

να συνεργάζονται και να εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η 

εµπιστοσύνη δεν είναι πλέον ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα ενός Grid τύπου GRIA, 

αλλά µάλλον ότι αυτή η εµπιστοσύνη προσφέρεται και χρησιµοποιείται πιό λιτά, και 

στηρίζεται στις σχέσεις προµηθευτή-πελάτη ανάµεσα στους οργανισµούς, καθώς και 

σε έναν συµφωνηθέντα µηχανισµό αµοιβαίας επικύρωσης των χρηστών και των 

φορέων παροχής υπηρεσιών: 
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Εικόνα 3. Το σύστηµα εµπιστοσύνης στο µοντέλο GRIA 

Υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα σηµεία που αξίζει να τονιστούν στο 

επιχειρηµατικό µοντέλο GRIA: 

• Συσχετίζει την ασφάλεια (αµοιβαία επικύρωση, έλεγχος πρόσβασης και 

εµπιστοσύνη) µε τη διαχείριση των πόρων, µέσω της διαπραγµάτευσης για 

ποιότητα υπηρεσιών (όπως στην εικόνα 2).  

• Χρησιµοποιεί τη διµερή διαπραγµάτευση για ποιότητα υπηρεσιών, για να 

διαχειριστεί τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές: τα επίπεδα απόδοσης και 

οι προσδοκίες καθορίζονται µε αµοιβαία συµφωνία.  

• Ενσωµατώνει την καθιερωµένη επιχειρηµατική πρακτική για την προµήθεια 

υπηρεσιών, καθώς και για τη συνάθροιση των µικρο-πληρωµών µέσω µιας 

διαδικασίας τιµολόγησης.  

• ∆εν απαιτεί από τους φορείς παροχής υπηρεσιών να εκθέτουν διοικητικές 

πληροφορίες µεταξύ τους.  

Το middleware σύστηµα GRIA έχει σχεδιαστεί για καταστάσεις όπου οι πόροι 

παρέχονται από µια υπολογιστική συστάδα, που χρησιµοποιείται από τον προµηθευτή 

για κάποιο εσωτερικό σκοπό. Η κατανοµή των πόρων βασίζεται στη µέση 

χρησιµοποίηση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, επιτρέποντας στον προµηθευτή να 

κατανέµει το ποσό της ισχύος που προσφέρεται στους εξωτερικούς χρήστες. Οι 
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συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών δεν περιέχουν την πληροφορία ακριβώς πότε οι 

µεµονωµένες εργασίες θα εκτελεσθούν, αλλά ούτε οι χρήστες υποχρεώνονται να 

υποβάλουν εργασίες σε συγκεκριµένους χρόνους, και η χρέωση συνήθως βασίζεται 

στην πραγµατική χρήση.   

 

6.7 Ταξινόµηση Επιχειρηµατικών Μοντέλων 

Σήµερα, υπάρχουν τρεις ευδιάκριτοι τύποι Grid βασισµένοι σε τρεις πολύ 

διαφορετικές κατηγορίες επιχειρηµατικών µοντέλων: 

• Παραδοσιακά Grid, βασισµένα στο Globus ή σε παρόµοιο middleware 

σύστηµα, που υποστηρίζουν την κοινή χρήση πόρων σε µια ολόκληρη 

κοινότητα (συνήθως ακαδηµαϊκών) ερευνητών.  

• Εικονικοί φορείς παροχής υπηρεσιών εφαρµογών, που χρησιµοποιούν µια 

τροποποιηµένη τεχνολογία Grid που ενσωµατώνει τον έλεγχο των συµφωνιών 

επιπέδου υπηρεσιών (SLA) και τη διαχείριση του συστήµατος, 

υποστηρίζοντας την ανταλλαγή και κατανοµή φορτίου ανάµεσα σε µια 

κοινότητα φορέων παροχής υπηρεσιών.  

• Ενδοεπιχειρηµατικά (Β2Β) Grid, βασισµένα στις υπηρεσίες Web και στα 

συµβατικά µοντέλα προµηθειών, στα οποία οι πόροι συνδυάζονται από τους 

καταναλωτές των υπηρεσιών, χωρίς τη ρητή συνεργασία µεταξύ των 

προµηθευτών.  

Είναι σαφές ότι αν και δεν σχεδιάστηκαν αυστηρά γύρω από ένα ιδιαίτερο 

επιχειρηµατικό µοντέλο, τα παραδοσιακά Grid βελτιστοποιούνται όταν έχουµε να 

κάνουµε µε συνεργατική χρήση πόρων εντός µιας καθορισµένης µε σαφήνεια 

κοινότητας, και δεν είναι ιδιαίτερως κατάλληλα για τις ανάγκες της βιοµηχανίας. Τα 

εικονικά ASP Grid εξαρτώνται επίσης από τη δυνατότητα συνεργασίας µέσα σε µια 

κοινότητα αµοιβαίας εµπιστοσύνης, αλλά παρέχουν και πρόσθετους µηχανισµούς που 

επιτρέπουν σε αυτές τις κοινότητες να προσφέρουν υπηρεσίες σε ένα εµπορικό 

πλαίσιο. Τα B2B Grid είναι αρκετά διαφορετικά, δεδοµένου ότι δεν στηρίζονται στην 

εµπιστοσύνη µεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών, και µπορούν να 

προσαρµοστούν σε ένα ευρύτερο φάσµα επιχειρηµατικών µοντέλων και σεναρίων. 
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http://eu-datagrid.web.cern.ch/eu-datagrid/ 

35. GRASP (Grid Based Application Service Provision) 
http://eu-grasp.net/english/default.htm 

36. GRIA (Grid Resources for Industrial Applications) 
http://www.gria.org/ 
http://www.it-innovation.soton.ac.uk/gria 
NextGrid 
http://www.nextgrid.org/ 

http://www.globus.org/ 
http://www.globus.org/ogsa/ 
http://www.globus.org/gt2.4/download.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

37Οι διαφορετικοί τύποι εικονικών οργανώσεων (E.O.) 

7.1 Μια "µεγάλη" Εικονική Οργάνωση 

Σε µια τυπική ακαδηµαϊκή συνεργασία Grid, όπως αυτή που περιγράψαµε νωρίτερα, 

η έννοια της "εικονικής οργάνωσης" (Ε.Ο.) διαδραµατίζει έναν βασικό ρόλο. Η 

συγκρότηση της Ε.Ο. αντιπροσωπεύει και διευκολύνει έναν κοινό σκοπό µέσα από τη 

συνεργασία. Μια εικονική οργάνωση αυτού του τύπου καλείται "µεγάλη Ε.Ο.". Την 

χαρακτηρίζει σταθερότητα, πλούτος πόρων (συχνά περίσσεια πόρων), και µπορεί να 

αναπτύξει τα χαρακτηριστικά µιας πραγµατικής οργάνωσης, όπως λογικά 

συγκεντρωµένες δοµές διοίκησης και διαχείρισης.  

Η οργάνωση µιας τέτοιας Ε.Ο. συνήθως εστιάζεται σε περιοχές όπως ο καθορισµός 

των κανόνων ιδιότητας µέλους και λειτουργίας, και η ανάθεση των πόρων στους 

οποίους θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες επιπέδου "εικονικής οργάνωσης". Η διαχείριση 

µιας τέτοιας Ε.Ο. περιλαµβάνει την παρακολούθηση όλων των µελών, καθώς και των 

πιστοποιητικών επικύρωσης, των ρόλων και των δικαιωµάτων πρόσβασης. 

Περιλαµβάνει επίσης την παρακολούθηση όλων των υπολογιστικών πόρων που είναι 

διαθέσιµοι στην Ε.Ο. µέσω ενός κεντρικού ληξιαρχείου (registry), το οποίο έχει 

πρόσβαση και διαχειρίζεται τους πόρους µέσω ειδικών πυλών (portals) ή µέσω 

συγκεκριµένων υπηρεσιών υποβολής εργασίας (job submission services), και το 

οποίο παραχωρεί τους πόρους στις εφαρµογές µε τέτοιο τρόπο που βελτιστοποιεί τη 

συνολική χρησιµοποίηση µέσα στην Ε.Ο.. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι 

συµµετέχοντες στην Ε.Ο. πρέπει να µοιράζονται πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα, 

συµπεριλαµβανοµένων των ταυτοτήτων χρηστών και των αντίστοιχων ρόλων 

(αρµοδιότητες και δικαιώµατα), καθώς και λεπτοµέρειες για τους πόρους και τα 

επίπεδα χρήσης τους   
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Μια "µεγάλη" εικονική οργάνωση  

7.2 Μια "γρήγορη" Εικονική Οργάνωση 

Στα ενδοεπιχειρηµατικά (Β2Β) Grid, όπως το GRIA και το GEMSS, έχει προκύψει 

ένα πολύ διαφορετικό ύφος Ε.Ο., το οποίο χαρακτηρίζεται από τη βραχυπρόθεσµη 

ενδοεπιχειρηµατική συνεργασία και ανταλλαγή πόρων υπό τον έλεγχο των χρηστών, 

µε σκοπό να εκτελεστούν συγκεκριµένα προγράµµατα ή εφαρµογές. Μπορούµε να 

σκεφτούµε αυτό ως µοντέλο ως "γρήγορη Ε.Ο.", επειδή η Ε.Ο. µπορεί να σχηµατιστεί 

και να διαλυθεί πολύ γρήγορα, µε ελάχιστη ή καθόλου προγενέστερη υποδοµή, και 

χωρίς η οργάνωση να στηρίζεται σε κάποιον κοινό σκοπό (social/community 

purpose).  

Μια "γρήγορη" Ε.Ο. δεν έχει δικούς της πόρους, και δεν µπορεί έτσι να στηρίξει 

διοικητικές υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνικής δοµής. Τα δικαιώµατα ιδιότητας 

µέλους και πρόσβασης είναι περισσότερο ρευστά, βασίζονται µόνο στη συµµετοχή σε 

ένα (ενδεχοµένως βραχύβιο) πρόγραµµα ή εφαρµογή. Οι πόροι διαχειρίζονται από 

τους οργανισµούς που τους ανήκουν, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους. Οι 

συνεργασίες και οι (εικονικές) οργανώσεις εµφανίζονται στο επίπεδο εφαρµογής, και 

οι διοικητικές πληροφορίες µοιράζονται µόνο σε πιό αφηρηµένο επίπεδο, όπως 

διευκρινίζεται στις συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών - SLAs (εικόνα 5):  
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Μια "γρήγορη" B2B εικονική οργάνωση  

Ο σχηµατισµός και η διαχείριση µιας γρήγορης Ε.Ο. χαρακτηρίζονται από τις 

διµερείς σχέσεις µεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και των καταναλωτών, και 

από τις διοικητικές διαδικασίες που ενσωµατώνονται στις B2B διαδικασίες 

προµήθειας και παροχής υπηρεσιών. 

 

7.4 Οι επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική των Grid 

Η αρχιτεκτονική Grid συστηµάτων όπως το EDG και το EGEE απεικονίζουν το 

µοντέλο "µεγάλη Ε.Ο." που χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά στα ακαδηµαϊκά 

ερευνητικά Grid: η διαχείριση των πόρων και τα δικαιώµατα των χρηστών ελέγχονται 

κεντρικοποιηµένα και συνδυάζονται, σύµφωνα µε τους συµφωνηµένους κανόνες, σε 

κάθε σηµείο χρήσης πόρων. Το πρόσφατο σχέδιο OGSA (δηµοσιεύθηκε τον 

Ιανουάριο του 2005) επίσης απεικονίζει αυτήν την παραδοσιακή άποψη των Grid και 

των εικονικών οργανώσεων. Οι υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 

περιγράφονται σε αυτό το σχέδιο µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε την 

παρακάτω εικόνα  
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Τµήµατα παραδοσιακής Grid αρχιτεκτονικής  

Τα εντυπωσιακά στοιχεία αυτής της αρχιτεκτονικής είναι: 

• ∆εν υπάρχει καµία ρητή σύνδεση µεταξύ των θεµάτων ασφάλειας και 

διαχείρισης  οι υπηρεσίες στην Ε.Ο. υποστηρίζουν τη διαχείρηση των 

δικαιωµάτων χρηστών, αλλά δεν καθορίζουν τον τρόπο που αυτό επιβάλλεται.  

• Υπάρχει µια ισχυρή σύνδεση ανάµεσα στα θέµατα διαχείρισης και εφαρµογής  

οι υπηρεσίες εκτέλεσης εργασιών χειρίζονται τόσο τον εντοπισµό (discovery) 

πόρων και το χρονοπρογραµµατισµό (scheduling) εργασιών, όσο και την 

τελική εκτέλεση.  

• Τα επιχειρηµατικά µοντέλα και οι διαδικασίες δεν είναι διατυπωµένα 

ξεκάθαρα  βασίζονται σε άτυπες συµφωνίες και δεσµεύσεις, όπως αναλύσαµε 

νωρίτερα (Σηµερινή ∆οµή των Συστηµάτων Grid).  

Προφανώς, αυτή η αρχιτεκτονική λειτουργεί καλά στις παραδοσιακές καταστάσεις 

Grid όπως το EGEE, όπου υπάρχει µια "µεγάλη Ε.Ο." ικανή να παρέχει τις 

απαραίτητες διοικητικές υπηρεσίες, και την οποία εµπιστεύονται όλοι οι προµηθευτές 

και χρήστες των πόρων.  

Για να εξετάσουµε αυτό το ευρύτερο φάσµα επιχειρηµατικών σεναρίων, πρέπει να 

περιγράψουµε το ρόλο των επιχειρηµατικών µοντέλων ως συστατικό στοιχείο της 
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αρχιτεκτονικής, το οποίο συνδέει την ασφάλεια µε τη διαχείριση πόρων, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 7. 

Security
Services

Management
(Scheduling, Info, etc)

Application
(Jobs, Data, etc)

Core
(WSRF, Naming,

Events, etc)

Fabric: WS-Addressing, WSDL 1.0, SOAP/HTTPS, X.509, GFD.16/PKI, ...

Business
Processes

Workflow
and API

 

Τµήµατα ενδοεπιχειρηµατικής (Β2Β) Grid αρχιτεκτονικής  

Σε αυτήν την σχηµατική αναπαράσταση, η υπονοούµενη σύνδεση στην Ε.Ο. µεταξύ 

των λειτουργιών ελέγχου ασφαλείας και διαχείρισης πόρων αντικαθίσταται από µια 

ρητή σχέση που περιγράφεται µέσω των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Επίσης, η 

αλληλένδετη σχέση µεταξύ των υπηρεσιών εφαρµογής και της διαχείρισης των 

πόρων εδώ έχει χαλαρώσει, επειδή η διαχείριση πρέπει τώρα να ελέγχεται από τα 

επιχειρηµατικά µοντέλα που εφαρµόζονται. Τέλος, να παρατηρήσουµε ότι δεν θα 

έπρεπε κατά την ανάπτυξη εφαρµογών να χρειάζεται να κωδικοποιούνται ρητά οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες, επειδή τότε οι εφαρµογές θα ήταν ανίκανες να τρέξουν 

σε Grid που χρησιµοποίησαν διαφορετικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Για την 

αποφυγή αυτού του προβλήµατος, χρειάζεται επίσης η εισαγωγή αφαιρέσεων στο 

αρχιτεκτονικό µοντέλο, για χρήση κατά την ανάπτυξη εφαρµογών, υπό µορφή ενός 

µοντέλου δοκιµαστικής διαχείρισης του φορτίου (µια "εικονική µηχανή Grid").  

Με µια αρχιτεκτονική όπως αυτή στην εικόνα 7, τα επιχειρηµατικά µοντέλα γίνονται 

ο τρόπος µε τον οποίο η διαχείριση των πόρων και η ασφάλεια (εµπιστοσύνη 

ανάµεσα στους χρήστες) συνδέονται η µια µε την άλλη. Χρειάζεται εποµένως να 

διαµορφωθούν αυτά τα µοντέλα έτσι ώστε να καθορίζεται ρητά αυτή η σύζευξη 
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στόχων, έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να περιληφθούν σε διαδικασίες Grid και να 

υποστηριχθούν µε την ανάπτυξη Grid εφαρµογών. 

 

38Μεθοδολογία σχεδιασµού επιχειρηµατικών µοντέλων 

7.4 Οι Απαιτήσεις 

Οι βασικές απαιτήσεις για το σχεδιασµό επιχειρηµατικών µοντέλων βασισµένων στην 

αρχιτεκτονική Grid επόµενης γενιάς είναι οι ακόλουθες: 

• Οι επιχειρηµατικές διαδικασίες πρέπει να περιγράφονται κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε η αλληλεπίδραση µεταξύ των πάροχων υπηρεσιών και των 

καταναλωτών να είναι ρητή και ξεκάθαρη.  

• Τα ζητήµατα ασφάλειας πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση µε τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες: αυτό περιλαµβάνει τους ρόλους και τα προνόµια 

των διαφορετικών χρηστών, και τα σηµεία όπου λαµβάνονται οι αποφάσεις 

για την αποδοχή και εµπιστοσύνη σε νέους χρήστες.  

• Τα ζητήµατα διαχείρισης των πόρων πρέπει επίσης να καθορίζονται σε 

συνάρτηση µε τις επιχειρηµατικές διαδικασίες, όπως τα σηµεία όπου οι 

υποχρεώσεις θα πρέπει να αναλαµβάνονται από κάθε πλευρά.  

Μπορούν επίσης να τονίζονται τα σηµεία όπου πραγµατοποιείται η ανταλλαγή αξίας 

(exchange of value points) � λογικά αυτά συνδέονται µε τη σηµεία χορήγησης 

δικαιωµάτων ή δέσµευσης των πόρων. 

7.5 Μια Πρώτη Προσέγγιση 

Για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων, είναι χρήσιµο να εφαρµόσουµε τις µεθόδους 

σχεδιασµού καταστάσεων, που χρησιµοποιούνται συνήθως στο σχεδιασµό 

πρωτοκόλλων. Αυτές οι µέθοδοι επιτρέπουν τον ακριβή καθορισµό των δυνατών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συµµετεχόντων, συµπεριλαµβανοµένων των 

περιορισµών ασφάλειας, των σηµείων απόφασης, ανάθεσης εργασιών και δέσµευσης 

πόρων, και των σηµείων ανταλλαγής αξίας.  
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Παραδείγµατος χάρη, αναφερόµενοι πάλι στο επιχειρηµατικό µοντέλο του GRIA, 

βλέπουµε ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ των πάροχων υπηρεσιών και των 

οργανωµένων δοµών καταναλωτών είναι σαφής (ακόµα κι αν στην εικόνα 2 

παρουσιάζουµε µια απλουστευµένη έκδοση των πρωτοκόλλων του GRIA). Τα σηµεία 

λήψης των αποφάσεων εµπιστοσύνης προσδιορίζονται εύκολα και τονίζονται στο 

διάγραµµα καταστάσεων: οι µεταβάσεις που παρουσιάζονται µε µπλε χρώµα 

αντιστοιχούν στις αποφάσεις που άρνησης, αποδοχής ή ολοκλήρωσης µιας σχέσης 

εµπιστοσύνης ανάµεσα σε προµηθευτή και καταναλωτή. Είναι επίσης σαφές πως 

όταν πραγµατοποιείται δέσµευση πόρων ή απόσυρση µιας τέτοιας δέσµευσης, αυτά 

τα σηµεία αντιστοιχούν στις µεταβάσεις καταστάσεων που παρουσιάζονται µε 

κόκκινο χρώµα.  

Τέλος, η ανταλλαγή αξίας στο µοντέλο GRIA πραγµατοποιείται όταν γίνεται η 

δέσµευση/αποδέσµευση των πόρων που παραχωρούνται για την εκτέλεση της 

εργασίας. Όταν γίνεται µια συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLA), ο πάροχος 

υπηρεσιών δεσµεύει τους πόρους που θα προσφέρει στο χρήστη για να παρέχει τη 

συµφωνηµένη ποιότητα υπηρεσίας, και τιµολογεί ταυτόχρονα το λογαριασµό του 

χρήστη. Με την ολοκλήρωση της εφαρµογής του χρήστη, ή εναλλακτικά µε τη λήξη 

των χρονικών περιθωρίων της συµφωνίας, µπορεί να υπάρξει µια περαιτέρω χρέωση 

ή πίστωση ανάλογα µε τις λεπτοµέρειες της συµφωνίας επιπέδου υπηρεσιών.  

Οι ρόλοι των χρηστών και το είδος των σχέσεων µεταξύ τους στο επιχειρηµατικό 

µοντέλο GRIA είναι υποδειγµένοι στο δίκτυο εµπιστοσύνης που παρουσιάζεται στην 

εικόνα 3. Εντούτοις, αυτός δεν είναι ένας ιδανικός τρόπος παρουσίασης των ρόλων 

και των προνοµίων χρηστών επειδή δεν εξηγεί πώς αυτές οι σχέσεις συνδέονται µε τις 

GRIA (που παρουσιάζονται στην εικόνα 2). Τα διαγράµµατα εµπιστοσύνης 

χρησιµεύουν για να υποδεικνύουν τα σηµεία αλληλεξάρτησης µεταξύ των δραστών, 

όµως για µια πιο λεπτοµερή ανάλυση χρειάζεται να µελετήσουµε πιο διεξοδικά τα 

πρωτόκολλα για να φανεί ποιές αλληλεπιδράσεις αφορούν ποιούς συγκεκριµένους 

δράστες, και ποιός είναι ο τρόπος συσχέτισης όλων αυτών.  
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7.6 Ένα Παράδειγµα  

Για να εξηγήσουµε αυτήν την προσέγγιση, θα εξετάζουµε το υποθετικό σενάριο ενός 

B2B συστήµατος Grid, από το οποίο για απλότητα θα αφαιρέσουµε το στάδιο 

κατανοµής των πόρων, και θα ασχοληθούµε µόνο µε την εκτέλεση και την 

τιµολόγηση εργασίας. Σε αυτό το σενάριο, προβλέπουµε δύο ευδιάκριτους ρόλους 

χρηστών στην επιχείρηση που καταναλώνει τις υπηρεσίες: 

• Ο Σχεδιαστής (Animator), ο οποίος δηµιουργεί ψηφιακές εκποµπές video για 

τους πελάτες της επιχείρησης.  

• Ο ∆ιευθυντής (Manager) της επιχείρησης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτηµένος 

από την επιχείρηση για να προµηθευτεί τις εξωτερικές υπηρεσίες (από την 

εικονική οργάνωση Grid).  

Ας θεωρήσουµε ότι ο Σχεδιαστής αποφασίζει ότι ο καλύτερος τρόπος να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός πελάτη είναι µέσω µιας διαδικασίας υψηλής 

ποιότητας 3D επεξεργασίας για µετάδοση video, και βρίσκει µια τέτοια υπηρεσία που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εντούτοις, για να χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη 

υπηρεσία, πρέπει πρώτα να καθιερώσει έναν µηχανισµό πληρωµής µέσω του οποίου 

ο πάροχος της υπηρεσίας µετάδοσης video να µπορεί να χρεώσει την επιχείρηση. Για 

να γίνει αυτό, χρειάζεται ο ∆ιευθυντής να ανοίξει έναν λογαριασµό σε µια Λογιστική 

Υπηρεσία, και να επιτρέψει στον Σχεδιαστή να τον χρησιµοποιήσει, έτσι ώστε να 

µπορεί να στέλνει εργασίες προς εκτέλεση και να χρεώνονται στον κατάλληλο 

λογαριασµό, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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(4) Run
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 Ένα απλουστευµένο B2B σενάριο  

Στη συνέχεια θα εστιάζουµε στην Λογιστική Υπηρεσία, για την οποία υπάρχουν τρεις 

εξωτερικοί πελάτες: 

• Ο ∆ιευθυντής ο οποίος ανοίγει (και ελέγχει) το λογαριασµό.  

• Ο Σχεδιαστής τον οποίο εµπιστεύεται ο διευθυντής για να χρησιµοποιεί το 

λογαριασµό της επιχείρησης.  

• Η Υπηρεσία Μετάδοσης, η οποία τιµολογεί το λογαριασµό για τις εργασίες 

του Σχεδιαστή.  

Αυτοί οι τρεις ρόλοι συνδέονται µε ένα δίκτυο εµπιστοσύνης, το οποίο από την 

πλευρά της Λογιστικής Υπηρεσίας έχει αυτή την όψη :  
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ManagerManager

AccountAccount

ServiceService

RenderingRendering

ServiceService
AnimatorAnimator

DelegationDelegation SubordinationSubordination

 

 Εκχώρηση Αρµοδιοτήτων (delegation) και Υπαγωγή Αρµοδιοτήτων (subordination) 

Υποθέστε ότι οι διαδικασίες που παρέχονται από την Λογιστική Υπηρεσία (Account 

Service) είναι οι ακόλουθες: 

• Open: δηµιουργεί ένα λογαριασµό για τον πάροχο υπηρεσιών, και επιστρέφει 

έναν κωδικό λογαριασµού (A).  

• GetStatement(A): παίρνει εναν αναλυτικό λογαριασµό των δαπανών για το 

λογαριασµό Α.  

• TrustUser(A,ID): επιτρέπει σε έναν έµπιστο χρήστη µε ταυτότητα ID να 

χρησιµοποιεί το λογαριασµό Α.  

• UnTrustUser(A,ID): αποτρέπει έναν προηγουµένως έµπιστο χρήστη από το να 

χρησιµοποιεί το λογαριασµό τώρα και στο µέλλον.  

• TrustBiller(A,ID): επιτρέπει σε έναν προµηθευτή µε ταυτότητα ID να χρεώνει 

το λογαριασµό Α, και επιστρέφει µια αναφορά χρέωσης (Ref).  

• UnTrustBiller(A,ID): αποτρέπει έναν προηγουµένως έµπιστο προµηθευτή από 

το να χρησιµοποιεί το λογαριασµό τώρα και στο µέλλον.  

• Bill (Ref): χρεώνει ένα ποσό στο λογαριασµό που συνδέεται µε την αναφορά 

χρέωσης Ref.  

• Close(A): αρχίζει την εκκαθάριση και το κλείσιµο του λογαριασµού Α.  



 96 

Στην εικόνα 9, ο όρος Εκχώρηση Αρµοδιοτήτων (delegation) χρησιµοποιείται για να 

δείξει ότι ο Σχεδιαστής έχει µερικά από τα δικαιώµατα του ∆ιευθυντή πάνω σε µια 

κοινή δραστηριότητα (το λογαριασµό).  

Ο ∆ιευθυντής δηλώνει στην Λογιστική Υπηρεσία αυτήν την σχέση χρησιµοποιώντας 

τη λειτουργία TrustUser(). Ο όρος Υπαγωγή Αρµοδιοτήτων (subordination) δείχνει 

ότι η Υπηρεσία Μετάδοσης έχει τα δικαιώµατα σε µια διαφορετική αλλά σχετική 

δραστηριότητα (την αναφορά χρέωσης). Ο Σχεδιαστής ενηµερώνει την Λογιστική 

Υπηρεσία για αυτήν την σχέση, και λαµβάνει το αναγνωριστικό των λογιστικών 

υπηρεσιών για αυτή τη δραστηριότητα, χρησιµοποιώντας τη λειτουργία TrustBiller(). 

   

Στο παράδειγµά µας, τόσο οι ∆ιευθυντές όσο και οι χρήστες µπορούν µόνο να 

ζητήσουν αναλυτικό λογαριασµό χρεώσεων, και συγκεκριµένα οι χρήστες δεν 

µπορούν να κάνουν τίποτ' άλλο - γενικά όµως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Όταν 

κάποιος εκτελεί τη διεργασία TrustBiller(), µια νέα υπο-δραστηριότητα (η αναλυτική 

ενηµέρωση για τις χρεώσεις) δηµιουργείται, στην οποία ο οριζόµενος Biller (ο 

πάροχος της υπηρεσίας) έχει πρόσβαση σε νέες διαδικασίες. Εµφανίζονται όµως και 

κάποιες προκαλούµενες ενέργειες στο πρωτόκολλο διαχείρισης λογαριασµού.  

Συνοψίζοντας, µπορούµε να καθορίσουµε τους ρόλους και τα δικαιώµατα όλων των 

τύπων χρηστών που συνδέονται µε τη λογιστική υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένου 

του παρόχου υπηρεσιών), βασισµένοι στα επιχειρηµατικά µοντέλα που 

υποστηρίζονται από τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Οι ρόλοι και οι σχέσεις εκχώρησης / 

υπαγωγής αρµοδιοτήτων συνοψίζονται στην εικόνα. 
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Περίληψη των τύπων χρηστών µιας λογιστικής υπηρεσίας 

Οι αποφάσεις εµπιστοσύνης συνδέονται µε τις ενέργειες εκχώρησης και υπαγωγής 

αρµοδιοτήτων που συνδέουν διαφορετικούς τύπους χρηστών, οι οποίοι σχετίζονται µε 

κοινή διαδικασία. Ένα γεγονός ανταλλαγής αξίας λαµβάνει χώρα όταν ένας Biller 

εκτελεί τη λειτουργία Bill(), και στο σηµείο αυτό ο ∆ιευθυντής του λογαριασµού 

αποκτά µια οικονοµική υποχρέωση (financial liability) σε αντάλλαγµα µε την 

οποιαδήποτε υπηρεσία που ο Biller παρείχε και χρέωσε στο λογαριασµό.  

 
 
 
 
37. The Physiology of the Grid, An Open Grid Services Architecture, 2002 
www.globus.org/alliance/publications/papers/ogsa.pdf 
-Grid Resource Commercialization, Chris Kenyon, Giorgios Cheliotis: Chapter 26, 2003 
www.zurich.ibm.com/pdf/GridEconomics/kenyon_Grid_Resource_Commercialization.pdf 
-Architecture and Environment for Enabling Interactive Grids, 2004 
Grids for Enterprise Applications, 2003 (find them here) 
- GRIA (Grid Resources for Industrial Applications) 
http://www.gria.org/ 
http://www.it-innovation.soton.ac.uk/gria 

38.  GRASP (Grid Based Application Service Provision) 
http://eu-grasp.net/english/default.htm 
-EC Project IST �Grid Based Application Service Provision. 
See the GRASP website at http://eu-grasp.net/english/default.htm. 

- NextGrid 
http://www.nextgrid.org/ 
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Είναι εύκολο να εντοπίσουµε τα σηµεία όπου λαµβάνονται οι επιχειρηµατικές 

αποφάσεις για την σύναψη σχέσεων εµπιστοσύνης µε άλλους χρήστες, καθώς και τα 

σηµεία πραγµατοποιείται µια ανταλλαγή αξίας µεταξύ των χρηστών. Οι διάφοροι 

τύποι χρηστών και τα αντίστοιχα δίκτυα εµπιστοσύνης µπορούν να αναλυθούν υπό το 

πρίσµα της ταξινόµησης των ενεργειών σε ενέργειες εκχώρησης και υπαγωγής 

αρµοδιοτήτων (delegation and subordination actions), οι οποίες είναι µε τη σειρά τους 

ευπροσδιόριστες κατα τις συναλλαγές των χρηστών µε την υπηρεσία.  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3
Ο
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

 
39ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – UTILITY COMPUTING 

 

 

8.1 Εισαγωγή 

Η φράση Utility Computing (Υπολογισµοί Ωφέλειας) χρησιµοποιείται συνήθως για 

να περιγράψει τα υπολογιστικά περιβάλλοντα όπου οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 

τους υπολογιστικούς πόρους ακριβώς όταν τους χρειάζονται - µε πλήρη πρόσβαση 

στους πόρους που χρειάζονται σε οποιαδήποτε δεδοµένη χρονική στιγµή, και χωρίς 

πληρωµή για πόρους που δεν χρησιµοποιούν. Τα βασικά οφέλη είναι: 

•  χαµηλότερες δαπάνες για τους πελάτες.  

• µεγαλύτερη ευκολία για τους πελάτες ώστε να προσαρµόζονται γρήγορα 

στις επιχειρησιακές αλλαγές.  

• Απλοποίηση των απαιτούµενων συστηµάτων στη πλευρά των πελατών.  
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Ο όρος "Υπολογισµοί Ωφέλειας  Utility Computing" προέρχεται από την 

αντιστοιχία µε τα τυποποιηµένα επιχειρηµατικά µοντέλα κοινής ωφέλειας, που 

χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τις επιχειρήσεις 

ύδατος. Κάποιες συνώνυµες έννοιες που χρησιµοποιούνται συχνά είναι: Υπολογισµοί 

Ζήτησης  On-demand Computing (προτείνεται από την ΙΒΜ), ∆υναµικοί 

Υπολογισµοί  Dynamic Computing, και Oργανικοί Υπολογισµοί - Organic 

Computing.  

 Όλα αυτά τα συνώνυµα αναφέρονται σε ένα παράδειγµα προµήθειας πόρων µε 

εφαρµογή τεχνικής dynamic virtualization. 

Virtualization είναι, ουσιαστικά, η προσοµοίωση φυσικών µηχανών (π.χ. έναν 

εξυπηρετητή ή µια συσκευή αποθήκευσης δεδοµένων) µε τη χρήση λογισµικού. Η 

εγκατάσταση και λειτουργία µιας εικονικής µηχανής (virtual machine) πάνω από 

hardware µπορεί να δηµιουργεί λογικές διαµερίσεις του υλικού έτσι ώστε, για 

παράδειγµα, δυο υπολογιστικά συστήµατα Windows και Unix να µπορούν να 

συνυπάρχουν στον ίδιο εξυπηρετητή, µε την προϋπόθεση να είναι διαθέσιµες 

ικανοποιητικές ποσότητες µνήµης και υπολογιστικής ισχύος. 

Το βασικό όφελος της εικονικής οργάνωσης είναι ότι δίνει σε µια επιχείρηση τη 

δυνατότητα ουσιαστικής µείωσης του αριθµού των εξυπηρετητών που χρησιµοποιεί 

(και κατ’ επέκταση, του αντίστοιχου κόστους λειτουργίας και συντήρησης) µε την 

πλήρη αξιοποίηση της υπολογιστικής ισχύος και µνήµης κάθε συσκευής. 

Η εφαρµογή δυναµικής εικονικής οργάνωσης επιτρέπει στους προµηθευτές να 

ανταποκρίνονται µε ιδιαίτερη ευελιξία στις καταναλωτικές ανάγκες, οδηγώντας σε 

περισσότερη ευελιξία, οικονοµική αποτελεσµατικότητα, και συνολική αξία.  
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Utility Computing: επιχειρηµατική αξία και Virtualization  

Οι υπολογισµοί ωφέλειας (Utility Computing) µπορούν να επεκταθούν σε data 

centers και server farms, σε γεωγραφικά κατανεµηµένα συστήµατα υπολογιστών και 

σε τερµατικούς σταθµούς (workstations, που συχνά αποτελούν κοµµάτι ενός Grid), ή 

σε κάποιο συνδυασµό οποιωνδήποτε από τα ανωτέρω. Οι πελάτες µπορούν να 

αναπτύξουν δικές τους λύσεις υχρήσης των πολογισµών ωφέλειας ή να πληρώσουν 

έναν προµηθευτή για να τους παρέχει υπηρεσίες υπολογισµών ωφέλειας.  

8.2 Νέα επιχειρηµατικά µοντέλα στο πεδίο των Grid συστηµάτων. 

Το ερευνητικό τµήµα της HP έχει εστιάσει σε ένα µοντέλο "υπολογισµών ωφέλειας" 

που εφαρµόζεται σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων και data centers, όπου οι 

επιχειρήσεις πληρώνουν για αυτό που χρειάζονται, όταν το χρειάζονται. Το 

επιχειρηµατικό µοντέλο "υπολογισµών ωφέλειας" διαµορφώνεται από κάποια 

χαρακτηριστικά που είναι τυπικά στις δηµόσιες υπηρεσίες: 

• οι χρήστες θεωρούν ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι µια ανάγκη,  

• η υψηλή αξιοπιστία της υπηρεσίας είναι πολύ σηµαντική  

• η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί πλήρως η ικανότητα είναι περιορισµένη  

• οι υπηρεσίες είναι εύκολα αναβαθµίσιµες και ωφελούνται από τις 

οικονοµίες κλίµακας.  

Το µοντέλο αυτό συνδυάζει προηγµένες τεχνικές  
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• από τον τοµέα της οικονοµίας 

(για την επίλυση του προβλήµατος δυναµικής παροχής των πόρων,  

  για τον καθορισµό των τιµών SLA και για τις ποινικές ρήτρες),  

• από τον τοµέα των τεχνολογιών λογισµικού και υλικού  

(για την διαχείρηση αρχιτεκτονικών κατάλληλων για συγκεκριµένες 

υπηρεσίες),  

• από τον τοµέα της επιχειρησιακής έρευνας  

(για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των πόρων),  

• σπό τον τοµέα της στατιστικής  

(για τη µελέτη των διακυµάνσεων της ζήτησης υπηρεσιών)  

• από τον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων  

(για τον υπολογισµό του κόστους ιδιοκτησίας και την ανάλυση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου).  

Η εφαρµογή που προσφέρει η HP ονοµάζεται Utility Data Center (HP UDC), µια 

λύση για εικονική οργάνωση και δυναµική προµήθεια των ετερογενών πόρων ενός 

data center.  

 

8.3 Κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα στα µοντέλα υπολογισµών 

ωφέλειας 

Η κατανόηση των κοινών χαρακτηριστικών των συστηµάτων ωφέλειας είναι µια 

προϋπόθεση της αξιολόγησης των εµπορικών προσφορών "υπολογισµών ωφέλειας". 

Αυτό που κάνει µια οποιαδήποτε υπηρεσία να χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία κοινής 

ωφέλειας διαµορφώνεται από έναν συνδυασµό απαιτήσεων όπως:  

Ανάγκη (Necessity).  

Οι χρήστες εξαρτώνται από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για να εκπληρώσουν τις 

καθηµερινές ανάγκες τους. Η διακοπή παροχής της υπηρεσίας θα ήταν µια 

ανεπιθύµητη επιλογή για αυτούς. Φυσικά, σπάνια µια υπηρεσία κοινής ωφέλειας 

θεωρείται έτσι από την πρώτη στιγµή της προσφοράς της. Απαιτείται χρόνος για τα 

δίκτυα διανοµής ώστε να εξαπλωθούν και απαιτείται ανάλογο κόστος, το οποίο 

πρέπει να αποσβεσθεί. Μπορεί επίσης να πάρει χρόνο για τους χρήστες να 
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προσαρµοστούν στην υπηρεσία. Αλλά µόλις καταλήξουν οι χρήστες να εξαρτώνται 

από µια υπηρεσία, αυτή µπορεί να γίνει ένα αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής 

πραγµατικότητάς τους.  

Αξιοπιστία (Reliability).  

Μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιµη όταν και όπου τη 

χρειάζεται ο χρήστης. Επειδή µια αποτυχία στην υπηρεσία έχει ανεπιθύµητες 

συνέπειες, οι υπηρεσίες ωφέλειας πρέπει να λειτουργούν µε έναν εξαιρετικά υψηλό 

βαθµό αξιοπιστίας. Ο πλεονασµός στο σχεδιασµό της παραγωγικής ικανότητας είναι 

απαραίτητος για να είναι δυνατό να  αναπληρωθεί  η αναπόφευκτη αποτυχία στον 

εξοπλισµό. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ωφέλειας πρέπει να αναπτύσσουν διαφανείς 

µηχανισµούς αποτυχίας/ανάκαµψης καθώς και εφεδρικές υπηρεσίες, ώστε να 

καταφέρνουν να εξασφαλίζουν συνεχή διαθεσιµότητα στο χρήστη.  

∆υνατότητα χρησιµοποίησης (Usability).  

Ανεξάρτητα από το πόσο τεχνολογικά σύνθετες είναι από πλευρά παραγωγής, οι 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι πολύ απλές στη χρήση. Οι χρήστες περιµένουν να 

τους παρέχονται υπηρεσίες τύπου "plug-and-play". Ένα συστατικό που µπορεί να 

καταστήσει µια υπηρεσία απλή στην αλληλεπίδραση µε το χρήστη είναι το υψηλό 

επίπεδο τεχνικής τυποποίησης.  

Ποσοστά χρησιµοποίησης (Utilization Rates). 

Οι υπηρεσίες ωφέλειας οδηγούνται από την ανάγκη να ρυθµιστούν προσεκτικά τα 

ποσοστά χρησιµοποίησης. Η απαίτηση χρηστών για υπηρεσίες ωφέλειας µπορεί να 

µεταβληθεί πολύ µε το χρόνο αλλά και κατά µήκος της περιοχής παροχής υπηρεσιών. 

Αφού πρέπει να εγκατασταθεί ικανοποιητική παραγωγική χωρητικότητα για να 

χειριστεί τις περιόδους µέγιστης ζήτησης, τα γενικά ποσοστά χρησιµοποίησης είναι, 

σχεδόν πάντα, αρκετά κάτω από την πλήρη χωρητικότητα. Η υποεκµετάλλευση στις 

περιόδους εκτός των ωρών αιχµής παρέχει ένα ισχυρό οικονοµικό κίνητρο για τους 

φορείς παροχής υπηρεσιών στην προσπάθεια µετατόπισης της ζήτησης από τούς 

χρήστες από τις περιόδους αιχµής στις περιόδους εκτός των ωρών αιχµής. Ο τρόπος 

µε τον οποίο µια υπηρεσία τιµολογείται µπορεί επίσης να δηµιουργήσει τα κίνητρα 
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για τους χρήστες, έτσι ώστε να περιορίσουν και να µορφοποιήσουν κατάλληλα (π.χ. 

χρονικά) τη χρήση τους.  

∆υνατότητα Αναβαθµίσεων  Εξελιξιµότητα (Scalability). 

Οι υπηρεσίες ωφέλειας είναι επιχειρήσεις παροχής προϊόντων. Εποµένως, οι 

υπηρεσίες ωφέλειας µπορεί να επιδεικνύουν σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας που 

ευνοούν τους µεγαλύτερους παραγωγούς σε σύγκριση µε τους µικρότερους.  

Αποκλειστικότητα υπηρεσιών (Service exclusivity). 

Οι οικονοµίες κλίµακας σε µια υπηρεσία ωφέλειας µπορεί να ωφεληθούν από µια 

µονοπωλιακή παροχή υπηρεσιών. Όταν αυτό συµβαίνει, η κυβέρνηση µπορεί να 

προχωρήσει στην παραχώρηση αποκλειστικών προνοµιακών αδειών και επιδοτήσεων 

σε εταιρείες για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. Μαζί µε τα οφέλη ενός 

αποκλειστικού προνοµίου έρχεται και η υποχρέωση εξυπηρέτησης όλων των 

χρηστών ανεξάρτητα από το πόσο κερδοφόρο µπορεί να είναι αυτό για τη υπηρεσία 

κοινής ωφέλειας. 

 

8.4 Κοινές απαιτήσεις για τα επιχειρηµατικά µοντέλα υπολογισµών 

ωφέλειας 

Για να προσφέρεται µεγαλύτερη αξία στο χρήστη από τα παραδοσιακά συστήµατα, 

τα συστήµατα διαχείρισης των πόρων πρέπει να παρέχουν µηχανισµούς και εργαλεία 

που να επιτρέπουν στους καταναλωτές και τους προµηθευτές των πόρων να 

εκφράζουν τις απαιτήσεις τους και να διευκολύνουν την πραγµατοποίηση των στόχων 

τους. Αυτή η επιδίωξη είναι κοινή, τόσο σε συστήµατα διαχείρησης πόρων 

βασισµένα στην αγορά και τοποθετηµένα σε ένα ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον 

(όπως ένα data center), όσο και σε περιβάλλοντα Grid που πρέπει να 

χρησιµοποιήσουν ανταγωνιστικά οικονοµικά µοντέλα, δεδοµένου ότι οι διαφορετικοί 

προµηθευτές των πόρων και καταναλωτές των πόρων έχουν διαφορετικούς στόχους 

και στρατηγικές, και οι απαιτήσεις τους µπορεί να ποικίλουν µε το χρόνο.  
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Για να κάνουν χρήση των υπολογισµών ωφέλειας µέσω των αγορών, οι χρήστες θα 

πρέπει να διαπραγµατευτούν συµφωνίες µε τους προµηθευτές για την ικανοποίηση 

των αναγκών τους. Αυτή η διαπραγµάτευση µπορεί να γίνεται άµεσα µε τους φορείς 

παροχής υπηρεσιών, όπως γίνεται στα συστήµατα GRIA ή GEMSS, ή µέσω 

µεσιτών/διαµεσολαβητών (brokers)  παρόµοιων µε τους µεσίτες παροχής υπηρεσιών 

στο σύστηµα GRASP.  

Το αποτέλεσµα είναι µια συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLAs) που διευκρινίζει 

όλους τους όρους που είναι σηµαντικοί για την κάθε πλευρά. Ένα τυπικό SLA έχει 

τα ακόλουθα συστατικά: 

• Σκοπός (Purpose) 

περιγράφει τους λόγους πίσω από τη δηµιουργία του SLA  

• Συµβαλλόµενα µέρη (Parties) 

περιγράφει τα συµβαλλόµενα µέρη που συµµετέχουν στο SLA και τους 

αντίστοιχους ρόλους τους  

• Χρονική Ισχύς (Validity) 

καθορίζει τη χρονική περίοδο που το SLA θα καλύψει. 

Αυτή οριοθετείται από τους χρόνους έναρξης και τέλους του SLA (ή άλλα 

κριτήρια).  

• Πεδίο Χρήσης (Scope) 

καθορίζει τις υπηρεσίες που καλύπτονται στη συµφωνία  

• Περιορισµοί (Restrictions) 

καθορίζουν τα απαραίτητα µέτρα που λαµβάνονται  

για την παροχή των ζητούµενων επιπέδων υπηρεσιών  

• Στόχοι των επιπέδων υπηρεσιών (service-level objectives) 

είναι τα επίπεδα υπηρεσίας για τα οποία τόσο οι χρήστες όσο και οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών συµφωνούν, όπως οι επιδιώξεις για διαθεσιµότητα, 

απόδοση και αξιοπιστία,  

για τα οποία µπορεί οι ίδιοι να έχουν περιορίσει την περίοδο ισχύος  

• ∆είκτες των επιπέδων υπηρεσιών (service-level indicators) 

τα κριτήρια (δείκτες) µε τα οποία µπορεί να µετρηθεί και αξιολογηθεί 

κάθε επίπεδο υπηρεσιών  
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• Ποινικές ρήτρες (penalties)  

καθορίζουν τι συµβαίνει όταν ο φορέας παροχής υπηρεσιών υπολειτουργεί 

και είναι ανίκανος να ικανοποιήσει τους στόχους στο SLA, ή 

εναλλακτικά, όταν ο καταναλωτής υπηρεσιών παραβαίνει οποιουσδήποτε 

σχετικούς περιορισµούς. Εδώ µπορεί να περιλαµβάνονται η λήξη της 

συµφωνίας, πληρωµές ποινικής ρήτρας από τον υπαίτιο, κ.λ.π.  

• Προαιρετικές υπηρεσίες (optional services) 

επιτρέπονται οποιεσδήποτε υπηρεσίες µπορεί να µηναπαιτούνται κανονικά 

από το χρήστη, αλλά είναι πιθανό να ζητηθούν σε ειδική περίπτωση από 

χρήστες  

• Αποκλεισµοί (Exclusions) 

διευκρινίζουν τι δεν καλύπτεται στο SLA.  

• ∆ιοίκηση (Administration) 

περιγράφει τις διαδικασίες που δηµιουργούνται στο SLA για να 

ικανοποιήσουν τους στόχους και να µετρήσουν/εκτιµήσουν τις επιδόσεις 

της υπηρεσίας υπηρεσιών.   

Κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος Grid κατανοµής πόρων, η σηµαντικότερη 

οικονοµική ερώτηση είναι εάν το Grid θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει µε στόχο 

την κάλυψη του κόστους ή µε στόχο το οικονοµικό κέρδος από την αγορά.  

Τα πρώτα εµπορικά Grid είναι πιθανό να βασίζονται σε εσωτερικές δοµές ανάµεσα 

σε επιχειρήσεις ή data centers, µε κλειστές οµάδες προµηθευτών που εµπιστεύονται ο 

ένας τον άλλον.  

Τα ενδοεπιχειρηµατικά (B2B) Grid είναι πιθανό να προκύψουν πρώτα ως εσωτερικά 

σε οµάδες επιχειρήσεων που γνωρίζουν ήδη (ακόµα καλύτερα: εµπιστεύονται ήδη) η 

µία την άλλη, αλλά είναι πιθανό ότι σύντοµα θα γίνουν διαδεδοµένα µέσω της χρήσης 

επεκτάσιµων µοντέλων αγοράς (scalable market models). Τέτοιου τύπου επεκτάσιµα 

µοντέλα µπορεί να είναι:  

• µεσίτες,  

• µελλοντικές αγορές,  

• µεταβλητή τιµολόγηση (για τη ρύθµιση της ζήτησης)  
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• δέσµες (bundles) υπηρεσιών σχεδιασµένες κατάλληλα  

ώστε να εξασφαλίζουν ότι αυτές τις απαιτήσεις µπορούν να 

ικανοποιηθούν επικερδώς.  

 

 

8.5 Υποψήφια επιχειρηµατικά µοντέλα Υπολογισµών Ωφέλειας 

(Utility Computing) 

• Το µοντέλο Συνδροµής  

• Το µοντέλο χρήσης Υπηρεσιών Ωφέλειας  

• ∆ηµοπρασίες  

• Σύγκριση των παραπάνω µοντέλων  

 

 

 

 

8.6 Το µοντέλο Συνδροµής 

Σε µια υπηρεσία συνδροµής, οι χρήστες χρεώνονται περιοδικά (καθηµερινώς, 

µηνιαίως, ή ετησίως) ένα ποσό για να εγγραφούν σε µια υπηρεσία. Η χρέωση 

συνδροµής επιβάλεται ανεξάρτητα από την πραγµατική χρήση, ενώ συχνά 

συνδυάζονται µοντέλα συνδροµής και διαφήµισης. Στα παραδείγµατα 

περιλαµβάνονται υπηρεσίες περιεχοµένου (content services), υπηρεσίες δικτύωσης 

µεταξύ χρηστών (person-to-person network services), υπηρεσίες εµπιστοσύνης, και 

φορείς παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPs). Κάτω από ένα µοντέλο συνδροµής, οι 

χρήστες πληρώνουν ένα σταθερό ποσό για τη µηνιαία υπηρεσία ανεξάρτητα από τα 

πραγµατικά επίπεδα χρήσης. 

Παρατηρείται συχνά κάποια websites να συνδυάζουν το ελεύθερο περιεχόµενο µε το 

ειδικό (premium) περιεχόµενο που είναι µόνο διαθέσιµο σε συνδροµητές. Αυτό 

παρέχει ένα µέσο υποκίνησης της ζήτησης, γιατί επιτρέποντας στους µη-συνδροµητές 
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να πάρουν µια γεύση της υπηρεσίας, έτσι ώστε στη συνέχεια η πραγµατική επιθυµία 

εγγραφής για πρόσβαση στις ειδικές υπηρεσίες γίνεται σαφής για κάθε χρήστη.  

 

8.7 Το µοντέλο χρήσης Υπηρεσιών Ωφέλειας 

Το µοντέλο χρήσης υπηρεσιών ωφελείας είναι βασισµένο στη δοσολογία της χρήσης 

και αποτελεί µια προσέγγιση χρέωσης µε το χιλιόµετρο. Αντίθετα από τις υπηρεσίες 

συνδροµής, οι υπηρεσίες µε χρήση µέτρησης είναι βασισµένες στα πραγµατικά 

ποσοστά χρήσης. Παραδείγµατος χάριν, ένας ISP µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα 

µοντέλο χρήσης που χρεώνει τους πελάτες ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια 

σύνδεσης, αν και το µοντέλο συνδροµής είναι πιό κοινό στην αγορά των ISPs. Ένα 

ενδιαφέρον υβριδικό µοντέλο στο Web, η συνδροµή µε χρήση µέτρησης, επιτρέπει 

στους συνδροµητές να αγοράσουν πρόσβαση στο περιεχόµενο σε µετρηµένες 

ποσότητες (portions), όπως ο αριθµός σελίδων που διαβάζονται.  

Η καταµέτρηση της χρήσης από τους πελάτες είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό στο 

επιχειρηµατικό µοντέλο υπηρεσιών ωφέλειας και είναι ένα στοιχείο που το ξεχωρίζει 

από άλλα µοντέλα. 

Όµως οι υπηρεσίες ωφέλειας στον παραδοσιακό κόσµο δεν περιορίζονται στην 

προσέγγιση της δοσολογίας της χρήσης. Ένα παράδειγµα είναι οι τηλεφωνικές 

υπηρεσίες. Για αρκετό διάστηµα οι παραδοσιακοί πάροχοι υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας υιοθέτησαν έναν συνδυασµό χρήσης µε µέτρηση για τις κλήσεις µεγάλης 

απόστασης, ενός µοντέλου µε συνδροµή για τις τοπικές κλήσεις, και ενός µοντέλου 

µε µίσθωση για τη χρήση του τηλεφωνικού εξοπλισµού (αν και σήµερα ο εξοπλισµός 

απλά αγοράζεται).  

 

8.8 ∆ηµοπρασίες 

Οι δηµοπρασίες είναι από καιρό µια σηµαντική πτυχή πολλών οικονοµιών. Παρέχουν 

ένα περιβάλλον δίκαιων εµπορικών συναλλαγών που έχει αντέξει τη δοκιµή του 

χρόνου. Οι δηµοπρασίες έρχονται σε πολλές διαφορετικές µορφές, προσαρµόζοντας 
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κάποιους γενικούς σχεδιαστικούς κανόνες στις ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριµένης 

εφαρµογής, λαµβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως π.χ. πολιτιστικές 

διαφορές. Παρά τις διαφορές, όλες οι δηµοπρασίες έχουν κοινές ιδέες και µια βασική 

αρχή που παραµένει αναλλοίωτη. Γενικά, κάθε δηµοπρασία αποτελείται από τρεις 

οντότητες: ο πωλητής, οι αγοραστές και ο δηµοπράτης. Ο τελευταίος είναι αρµόδιος 

για τη γενική διαχείριση της δηµοπρασίας. 

Τα κυριότερα µοντέλα δηµοπρασιών που βρίσκουν εφαρµογή στην αγορά των Grid 

είναι: 

• Αγγλική δηµοπρασία (English Auction) 

• Ολλανδική δηµοπρασία (Dutch Auction) 

• ∆ιπλή δηµοπρασία (Double Auction) 

• Αντίστροφη αγγλική δηµοπρασία (Reverse English Auction) 

Μια αναλυτική περιγραφή των παραπάνω µηχανισµών έχει προηγηθεί στη σελίδα 

"εισαγωγή στα GridEconomics". 

Σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον Grid µπορούµε να εντοπίσουµε τις οντότητες που 

αντιστοιχούν άµεσα στους τρεις ρόλους που περιγράφονται σε κάθε παραδοσιακό 

µοντέλο δηµοπρασίας.  

Ο πωλητής επιθυµεί να κερδίσει το µέγιστο κέρδος από τους πόρους του. 

Οι αγοραστές είναι οι µεσίτες των πόρων του Grid (Grid Resource Broker, GRB) 

που συναγωνίζονται δηλώνοντας προσφορές για την απόκτηση πρόσβασης στους 

πόρους, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των χρηστών και τους περιορισµούς που 

τις συνοδεύουν. 

Ο δηµοπράτης (Grid Market Auctioneer, GMA) διαχειρίζεται τη διαδικασία 

δηµοπρασίας και συλλέγει τις αµοιβές από τους αγοραστές.  

Εύκολα παρατηρούµε πως το µοντέλο δηµοπρασίας µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα 

υπολογιστικό περιβάλλον Grid. Μια σηµαντική διαφορά που επίσης παρατηρούµε 

είναι ο συσχετισµός ανάµεσα στα αντικείµενα µιας παραδοσιακής δηµοπρασίας και 

στους πόρους σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον Grid. Σε µια παραδοσιακή 

δηµοπρασία, ο δηµοπράτης θα χειριστεί όλες τις συναλλαγές, από την αρχή της 

δηµοπρασίας µέχρι την τελική αποπληρωµή του συµφωνηµένου ποσού και την 



 109 

παραλαβή του αντικειµένου. Αντιθέτως, σε µια δηµοπρασία πόρων Grid, οι 

αγοραστές πλειοδοτούν για το δικαίωµα χρήσης ενός πόρου. Έτσι, µόλις τελειώσει η 

δηµοπρασία, ο δηµοπράτης παύει να µεσολαβεί µεταξύ του αγοραστή και του 

πωλητή, και η περαιτέρω συναλλαγή (δέσµευση και χρήση του πόρου, πληρωµή για 

την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) γίνεται άµεσα µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων µερών. 

 

8.9 Σύγκριση των παραπάνω µοντέλων 

Είναι ενδιαφέρον να αναλογιστούµε ποια µορφή το επιχειρηµατικό µοντέλο των 

υπολογισµών ωφέλειας πρόκειται να πάρει στο άµεσο µέλλον.  

Στο στρώµα εφαρµογής (application layer), υπάρχει ήδη µια αποµάκρυνση από τα 

απλά µοντέλα αδειοδότησης προς την παροχή υπηρεσιών βασισµένη σε συνδροµή. 

Είναι επίσης κατανοητό ότι µερικά είδη εφαρµογών θα µπορούσαν να 

προσαρµοστούν σε ένα µοντέλο χρήσης µε χρήση µέτρησης, ή έναν συνδυασµό 

συνδροµής και χρήσης µετρητή. Πιο συγκεκριµένα, ίσως να είναι συµφέρον να 

καταµετρούνται οι υπηρεσίες Grid που εξαρτώνται από το ποσοστό ολοκλήρωσης 

κάθε διακριτής επιχειρηµατικής διαδικασίας, όπως για παράδειγµα ο αριθµός των 

συναλλαγών µε πελάτες.   

Η αρχική τάση µετάβασης από το µοντέλο ιδιοκτησίας υπολογιστικών δοµών στο 

µοντέλο χρήσης Υπολογισµών Ωφέλειας παρουσιάζει επιβράδυνση, λόγω της 

δυσκολίας να καθοριστούν σαφή λειτουργικά µέτρα εκτίµησης/πρόβλεψης της 

συνάρτησης ζήτησης για κάθε χρήστη, κάτι που, στη συνέχεια, θα βοηθούσε στην 

κατεύθυνση να προταθεί ένας συγκεκριµένος τρόπος καθορισµού του κόστους για 

µια επιχείρηση όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας Grid και ο µετρητής έχει αρχίσει να 

καταγράφει. Επιπλέον, ανάλογα µε το είδος της µέτρησης που εφαρµόζεται, κάθε 

τελικός χρήστης πιθανότατα θα ενδιαφέρεται να ρυθµίσει τις συνήθειες εκτέλεσης 

υπολογιστικών εργασιών και χρήσης του Grid δικτύου κοινής ωφελείας. Γενικότερα, 

σε µια κοινωνία ή µια οµάδα, η προηγούµενη παρατήρηση θα έχει ως αποτέλεσµα 

την καλλιέργεια ανάµεσα στα µέλη (χρήστες της υπηρεσίας ωφέλειας) µιας 
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επικρατούσας ηθικής για τη συντήρηση των πόρων και για την προσεκτική ανάθεση 

αιτήσεων χρήσης των πόρων κοινής ωφελείας στο Grid.  

Συγκριτικά, το µοντέλο συνδροµής παρέχει στους χρήστες περισσότερη ευελιξία. Η 

παροχή υπηρεσιών Grid βασισµένη στη χρήση συνδροµών αρµόζει καλύτερα για 

συστήµατα στα οποία εκτελούνται εργασίες υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερης 

πρόσθετης αξίας για τους χρήστες, δεδοµένου ότι αυτές απαιτούν πιό επιµεληµένες, 

ακριβείς και λεπτοµερείς συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (SLA). Επίσης, σε 

περιπτώσεις όπου επικρατεί αβεβαιότητα για τα άνω όρια διακύµανσης των 

απαιτήσεων κάθε χρήστη για τις υπηρεσίες ή σε περιπτώσεις που οι χρήστες 

χαρακτηρίζονται από πολύ περιορισµένη δυνατότητα πρόβλεψης και ελέγχου των 

πραγµατικών επιπέδων ζήτησης υπηρεσιών στο Grid, είναι πιθανότερο να δούµε την 

υιοθέτηση µιας προσέγγισης συνδροµής.  

Συγκρίνοντας τα 4 µοντέλα δηµοπρασιών που εξετάζουµε νωρίτερα, παρατηρούµε 

ότι η χρήση της ∆ιπλής ∆ηµοπρασίας µιµείται τις παραδοσιακές µεθόδους κατανοµής 

των πόρων. Όταν ένας πόρος του Grid αποδεσµεύεται και γίνεται ελεύθερος για 

χρήση, αντί να πρέπει να µεταδώσουµε την είδηση σε ολόκληρο το Grid (broadcast), 

οι φορείς παροχής υπηρεσιών Grid (GSP) ενηµερώνουν µόνο τον GMA για το 

διαθέσιµο πόρο. Οµοίως, οι GRBs δεν ανακοινώνουν τις προσφορές τους σε 

ολόκληρο το Grid, αλλά µόνο στον GMA. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι 

παρατηρείται µείωση της συνολικής κίνησης στο δίκτυο (ανά κατανοµή πόρου) και 

µηδενισµός της κίνησης όταν (και για όσο διάστηµα) κανένας GRBs δεν 

ενδιαφέρεται για κανένα πόρο. Οι δηµοπρασίες παρέχουν έναν δίκαιο τρόπο 

κατανοµής των πόρων σε ένα περιβάλλον Grid παρά το µειονέκτηµα ότι µπορεί να 

πραγµατοποιείται δέσµευση ενός πόρου όσο διάστηµα διαρκεί η αναζήτηση και 

άλλων πόρων (χωρίς να αξιοποιείται ο συγκεκριµένος πόρος για αυτό το διάστηµα). 

Η αποτελεσµατικότητα αυξάνεται σε συνθήκες µεγάλου αριθµού συµµετεχόντων και 

σε περιπτώσεις όπου η προσώπικη εκτίµηση (αντίληψη) της αξίας διαφορετικών 

υπηρεσιών στο περιβάλλον Grid ποικίλλει αρκετά ανάµεσα σε διαφοερτικούς 

χρήστες ή/και µεταβάλλεται µε το χρόνο. 

Θεωρούµε επίσης ενδιαφέρον να ξεχωρίσουµε και να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο 

δύο ιδιαίτερες καταστάσεις όπου χρησιµεύει η εφαρµογή πρωτοκόλλων δηµοπρασίας 

στο Grid περιβάλλον. 
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• Ένα σενάριο στο οποίο υπάρχει µεγάλος αριθµός αγοραστών και πωλητών και 

απαιτείται η δυνατότητα εξελιξιµότητας και επέκτασης του 

συστήµατος(scalability), προκύπτει ότι η κυρίαρχη (dominant) λύση θα είναι 

ένα πρωτόκολλο µε διπλές δηµοπρασίες,  οι οποίες θα εκτελούνται από 

ανεξάρτητους µεσίτες. Αυτή είναι η προσέγγιση που χρησιµοποιείται ήδη σε 

υπάρχουσες εφαρµογές κατανοµής φορτίου σε συστάδες, όπως το Condor 

project. 

• Όταν ένας αγοραστής έχει µια περιορισµένη επιλογή πωλητών (π.χ. όταν για 

λόγους περιορισµών ασφάλειας ή µυστικότητας µόνο οι προµηθευτές από 

έναν κύκλο έµπιστων προµηθευτών είναι αποδεκτοί). Σ�αυτή την περίπτωση, 

η εφαρµογή της αντίστροφης αγγλικής δηµοπρασίας (κλειστή, σε ένα γύρο) 

προτείνεται ως η πιο προσφέρουσα προσέγγιση. Αυτή είναι µάλιστα και η 

προσέγγιση που χρησιµοποιείται στο GRIA. 

 

8.10 Μοντέλα τιµολόγησης Υπηρεσιών Ωφέλειας σε Grid 

συστήµατα  

• Χρέωση ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση (pay per forecasted usage)  

• Παραχώρηση πόρων σύµφωνα µε τη πραγµατική ζήτηση (capacity on 

demand)  

• Χρέωση σύµφωνα µε την πραγµατική χρήση (pay per actual usage)  

 

8.11 Χρέωση ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση 

(pay per forecasted usage) 

Αυτό το µοντέλο µίσθωσης ορίζει τη δοµή των πληρωµών για τους πελάτες σύµφωνα 

µε τις προκαθορισµένες µετρικές της επιχείρησης, όπως τα εισοδήµατα, οι 

συναλλαγές, οι χρήστες, οι µονάδες κεντρικής επεξεργασίας (CPUs) για τους 

υπολογιστές, και gigabytes (GB) για την αποθήκευση. Μερικοί προµηθευτές ορίζουν 

εξ’ αρχής συγκεκριµένες µετρικές. Η HP, για παράδειγµα, προσφέρει (για τους high-
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end κεντρικούς υπολογιστές Unix και τις λύσεις αποθήκευσης � storage solutions) 

χρέωση ανά partition, CPUs, ή GΒ κάτω από αυτό το µοντέλο.   

Ο στόχος είναι να περιγραφεί αναλυτικά η δοµή του συστήµατος πληρωµών και να 

ισοσκελιστεί το κόστος µε τα αναµενόµενα έσοδα. Εάν η πραγµατική χρήση ή οι 

επιλεγµένες µετρικές παρεκκλίνουν από την πρόβλεψη, το πρόβληµα δεν είναι τόσο 

µεγάλο. Οι πληρωµές συνδέονται µε τις προβλέψεις. Έτσι, εάν η χρήση είναι 

υψηλότερη από την προβλεπόµενη, τότε κερδίζει ο χρήστης κάποια χρήµατα, ενώ 

όταν η χρήση είναι µικρότερη από την πρόβλεψη, η πληρωµή θα είναι υψηλότερη 

από την πραγµατική χρήση.  

Για να επιτρέψει πρόσθετη ευελιξία, η HP επιτρέπει κάποιες περαιτέρω ρυθµίσεις 

(αλλαγές στις παραµέτρους χρέωσης) κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Ο 

επιχειρηµατικός κίνδυνος όµως παραµένει για τον πελάτη. Το ουσιαστικό 

πλεονέκτηµα είναι ότι η διαστασιοποίηση των συστηµάτων (system sizing) µπορεί να 

καλύψει τις µέγιστες τιµές της ζήτησης και να αντιµετωπίσει το δίληµµα τοy χρήστη 

µικρότερη ζήτηση ή µεγαλύτερη αναµονή.  

 

 

 

8.12 Παραχώρηση πόρων σύµφωνα µε τη πραγµατική ζήτηση  

(capacity on demand)  

Σε αυτό το µοντέλο, το σύστηµα δύναται να παρέχει περισσότερους πόρους από αυτό 

που έχει πληρωθεί κατά τη διάρκεια του αρχικού σχεδιασµού. Εάν απαιτούνται 

πρόσθετοι πόροι, µπορούν να ενεργοποιηθούν και να παραχωρηθούν εύκολα. Βέβαια, 

οι πρόσθετοι ενεργοποιηµένοι πόροι χρεώνονται. Το όφελος για το χρήστη είναι ότι 

έχει άµεση πρόσβαση για να καλύψει τη βραχυπρόθεσµη ανάγκη υπολογισµού ή 

αποθήκευσης. Σε µερικές περιπτώσεις, πραγµατοποιείται µια συχνή περιοδική 

κατανοµή των πόρων, για να ικανοποιήσει την υπάρχουσα ζήτηση. Από την άλλη, 

αυτή η διαδικασία   µειώνει το περιθώριο που έχει κάθε χρήστης για στιγµαία 

πλεονάζουσα χρήση πόρων (excessive capacity). 
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Μέσα στη διακασία αυτή. συνήθως οι πόροι µπορούν µόνο να ενεργοποιηθούν 

(αυξάνοντας το συνολικό µέγεθος) και όχι να απενεργοποιηθούν, ακόµα και όταν 

είναι αδρανείς. Οι πόροι ή οι µετρικές που χρησιµοποιούνται είναι CPUs για 

υπολογισµούς ή GΒ/δίσκο για αποθήκευση.  

 

8.13 Χρέωση σύµφωνα µε την πραγµατική χρήση 

(pay per actual usage)  

Επειδή ο προµηθευτής µοιράζεται µε τον πελάτη τον πραγµατικό κίνδυνο της 

επιχείρησης/χρήσης, πολύ λίγες επιχειρήσεις προσφέρουν αυτό το µοντέλο. 

Κανονικά, ορίζεται ένα σταθερό ή ελάχιστο κόστος και ένα µεταβλητό τµήµα τιµών 

ανάλογα µε τη χρήση ανά µήνα. Το ελάχιστο κόστος και η ελάχιστη χρήση µπορούν 

να ποικίλουν. Εάν η χρήση είναι χαµηλή, οι πληρωµές θα είναι χαµηλότερες, εάν η 

χρήση ανεβεί, τότε και οι πληρωµές θα ακολουθήσουν. Οι µετρικές, οι οποίες 

προϋποθέτουν την ύπαρξη περίπλοκης τεχνολογίας µέτρησης της χρήσης, συνδέονται 

µε το προϊόν. Για παράδειγµα, µπορεί να συνδέονται µε τον αριθµό του 

ενεργοποιηµένων CPUs ή το ποσοστό της ισχύος CPUs ή µε τα GΒ για τις λύσεις 

αποθήκευσης. Μερικοί προµηθευτές προσφέρουν επίσης ειδικά σχεδιασµένα µοντέλα 

µε προσαρµοσµένες µετρικές σύµφωνα µε την εφαρµογή, κάτι που απαντάται 

συνήθως µόνο σε µεγάλης κλίµακας προγράµµατα. Το pay-per-use µοντέλο δίνει τη 

δυνατότητα στους πελάτες: 

• Να έχουν άµεσα πρόσβαση σε πόρους υπολογισµού ή αποθήκευσης όταν 

απαιτείται, µε κέρδος που ισοδυναµεί µε το κόστος της µη-διεκπεραίωσης της 

εργασίας (συνήθως πολύ µεγάλο)  

• Να συνδέουν τις δαπάνες µε τη χρήση και να µοιράζονται τον κίνδυνο χρήσης 

µε τον πάροχο  

• Να µειώνουν το κόστος όταν η χρήση είναι χαµηλή  

• Να µετατρέπουν το σταθερό κόστος σε µεταβλητό κόστος  

Για παράδειγµα, η εταιρεία HP προσφέρει το pay-per-use πρότυπο για διάφορα 

προϊόντα (κεντρικοί υπολογιστές και αποθήκευση) στα πλαίσια των προγραµµάτων 

Υπολογισµών Ωφέλειας. Το µοντέλο τιµολόγησης προσδιορίζει ένα συγκεκριµένο 
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ποσό ως µια βάση αµοιβών για την ελάχιστη χρήση, και το άλλο µερίδιο εξαρτάται 

µόνο από την πραγµατική χρήση. Η τεχνολογία καταµέτρησης βασίζεται στα 

καταµετρηµένα στοιχεία χρήσης και χρεώνει αναλόγως. 

 

8.14 Η επιλογή µοντέλου από το χρήστη 

Τα µοντέλα που προσφέρουν οι πάροχοι διαφέρουν στις υπηρεσίες, στα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, και στην τιµολόγηση. Οι ακόλουθες ερωτήσεις 

µπορούν να βοηθήσουν ένα πιθανό χρήστη για να τους αξιολογήσει:  

Πόσο χρησιµοποιείτε σήµερα;  

Για να κρίνετε ποιο µοντέλο είναι σωστό, αρχίστε µε την κατανόηση του καθεστώτος. 

Ένα pay-per-use µοντέλο συνδέει την τιµή µε µια µετρική της κατανάλωσης. Κάποια 

εργαλεία λογισµικού µπορούν να σας βοηθήσουν να µετρήσετε την κατανάλωσή σας 

και να αξιολογήσετε το προτεινόµενο µοντέλο. Μόλις θα έχετε προσδιορίσει 

ποσοτικά την κατανάλωσή σας, µπορείτε να καθορίσετε τι θα πληρώνατε εάν 

επιλέξατε κάποιο από τα ενδεχόµενα µοντέλα. Εξετάστε την ελάχιστη (σταθερή) και 

τη µέγιστη πιθανή πληρωµή, την επιλεγµένη µετρική, και το επιλεγµένο σχέδιο 

χρήσης. Επειδή η χρήση ποτέ δεν είναι σταθερή και γραµµική, πρέπει να καταλάβετε 

λίγο περισσότερο το σχέδιό σας: είναι εποχιακό, έχει ακίδες, µπορείτε εσείς να 

προβλέψετε τα µέγιστα στην καµπύλη; Όσο πιο προβλέψιµη είναι η καµπύλη χρήσης, 

τόσο λιγότερο χρειάζεται κανείς να µοιραστεί τους κινδύνους µε άλλους χρήστες. Και 

τελικά, πόσο σηµαντική είναι αυτή η υπηρεσία για σας, δηλαδή πόσο µεγάλο είναι το 

εκτιµώµενο κόστος (opportunity costs) σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα 

αναµενόµενα επίπεδα υπηρεσιών; 

Πόσο θα χρησιµοποιήσετε αύριο;  

Εάν η υπολογιστική υποδοµή σας πρόκειται διαφέρει αύριο από σήµερα, πρέπει να 

κατανοήσετε και αναλύσετε αυτές τις διαφορές. Οι εγγυηµένες και σταθερές 

υποδοµές έχουν σχεδόν πάντα υψηλότερο ποσοστό χρησιµοποίησης από τα 

κατανεµηµένα περιβάλλοντα. Όταν δεν έχετε την κατάλληλη πληροφόρηση, το 

επίπεδο προβλεψιµότητάς σας µειώνεται. Όσο λιγότερο προβλέψιµη είναι η χρήση 
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σας, τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα (ο κίνδυνος) και τόσο πιθανότερο θα είναι να 

θελήσετε να µοιραστείτε αυτόν τον κίνδυνο µε τον πάροχο (αν και µε κάποιο 

κόστος).  

Ποιο µοντέλο είναι καλύτερο;  

Για να επιλέξετε το καταλληλότερο, κατασκευάστε διαφορετικά σενάρια για τη 

µελλοντική χρήση. Προβάλλοντας τις πιθανότητες ανάπτυξης στα σενάρια µπορείτε 

να εντοπίσετε ένα σηµείο εξισορρόπησης, το οποίο προσδιορίζει και την επιλογή µε 

την οποία εκτιµάται ότι θα πληρώνετε λίγο ή πολύ.  

Η τιµολόγηση µε βάση τη χρησιµότητα δεν είναι πανάκεια. Τα θετικά είναι ότι 

• ο κίνδυνος του χρήστη µοιράζεται µε τον πάροχο  

• προσφέρεται στον χρήστη µια αυξανόµενη διαθεσιµότητα πόρων 

υπολογισµού ή αποθήκευσης, 

χωρίς να πρέπει να πληρώσει για αυτούς, δεδοµένου ότι αυτοί δεν 

χρησιµοποιούνται.  

Τότε, όµως, η πληρωµή εξαρτάται από τη χρήση.  

Έτσι, εάν η χρήση είναι υψηλή, οι δαπάνες θα είναι επίσης υψηλές. 

 

 
39.  .Economic- based Distributed Resource management and scheduling for Grid computing, Rajkumar Buyya, A thesis 

submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Mysore University, thesis.pdf, 
www.buyya.com 

-R. Buyya, D. Abramson, S. Venugopal: The Grid Economy, Year 2004 
-Chris Kenyon, Giorgios Cheliotis: Grid Resource Commercialization, Chapter 26, Year 2003 
-M.A. Rappa. The utility business model and the future of computing services, IBM Systems Journal Year 2004 
-HP Labs, The Future is Grid (start here) 
http://www.hpl.hp.com/news/2003/oct_dec/grid.html 
-HP, Grid for the Enterprise, Shane Robinson, 2002 
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/downloads/Grid-for-the-enterprise.pdf 
-HP Grid Computing Fact Sheet, 2004 
http://h71028.www7.hp.com/ERC/downloads/GridComputingFactSheet.pdf 
Μartin Probst: HP Utility Pricing models, Year 2004. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

 

Ο διαµοιρασµός πληροφοριακών πόρων µεταξύ και ανάµεσα στις επιχειρήσεις θα 

προσέδιδε αξία στην οικονοµική αλυσίδα τους όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 

και την ευελιξία τους. Παρ’ όλα αυτά όµως η εµπορική πρακτική αξία της τεχνολογία 

πλέγµατος είναι περιορισµένη. Αυτό που θα περιµέναµε θα ήταν µιας µεγάλης 

κλίµακας ανταλλαγής υπολογιστικών πόρων µεταξύ διαφορετικών οικονοµικών 

µονάδων, όπως για παράδειγµα στο εσωτερικό µιας µεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας, 

µιας εταιρείας πετρελαίου ή ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος ή και µεταξύ τους. 

Τέτοιες προσπάθειες από τεχνικής άποψης έχουν γίνει κατά το παρελθόν όπως για 

παράδειγµα το κίνηµα peer to peer (P2P) χωρίς όµως τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Οι διευθύνοντες σύµβουλοι καθώς και οι υπεύθυνοι των πληροφοριακών 

συστηµάτων (IS managers) θα καλωσόριζαν την δυνατότητα να τους 

επιτρεπόταν η αύξηση των εσόδων από την χρησιµοποίηση διαθέσιµων εν 

αδράνεια υπολογιστικών πόρων, ειδικότερα κάτω από το πρίσµα της 

συρρίκνωσης του προϋπολογισµού για την εφαρµογή και ανάπτυξη νέων 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παρ’ όλα αυτά, η πραγµατικότητα µας δείχνει ότι η 

µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είναι πεπεισµένη ότι τα νέα παραδείγµατα 

διαµοιρασµού πόρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην οικονοµική πρακτική. 

Το κύριο πρόβληµα είναι ότι τεχνικά µπορεί να επιτευχθεί αλλά δεν βοηθάει έναν 

οργανισµό να αποφασίσει πώς να επιµερίσει καλύτερα τους πόρους που κατέχει. Σε 

αντίθεση, χρηµατοοικονοµικές και αγορές εµπορευµάτων έχουν αποδειχθεί πολύ 

επιτυχηµένες στην διαχείριση και κατανοµή πόρων κλιµακούµενων και διαφορετικών 

ειδών πόρων µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και οργανισµών. Για τον λόγω αυτό 

για να καταλάβουµε πως τα οφέλη από των διαµοιρασµό υπολογιστικών πόρων 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην πράξη πρέπει να τα ελέγξουµε από την 

χρηµατοοικονοµική τους πλευρά. 
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Αρκετά προβλήµατα προκύπτουν για το πώς θα γίνεται ο έλεγχος και η διαχείριση 

των υπολογιστικών πόρων. Παρακάτω αναφέρονται γνωστά προβλήµατα και 

προτείνονται λύσεις. 

 

 

9.1 ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ (THE TRAGEDY 

OF THE COMMONS) 

40
Η χρήση κάποιου πόρου αυξάνει όπως είναι γνωστό όταν υπάρχει και αύξηση αυτής 

της ανάγκης που η χρησιµοποίηση του ικανοποιεί, για παράδειγµα όταν το οριακό 

όφελος για τον χρήστη από την χρησιµοποίηση µιας επιπλέον µονάδας υπερβαίνει το 

κόστος της κατανάλωσης αυτής της µονάδας. Σε µια µη ελεγχόµενη ή ελεύθερης 

πρόσβασης σε όλους τους πόρους κατάσταση ή αγορά το οριακό αυτό κόστος είναι 

πολύ χαµηλό έως ανύπαρκτο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό πρόβληµα στον 

διαµοιρασµό των πόρων σε ένα σύστηµα Grid. 

Εάν οι εταιρείες λάµβαναν υπόψη τους µόνο τα ατοµικά εισοδήµατα των αγοραστών 

και τις προτιµήσεις τους στον καθορισµό της αξίας της χρησιµοποίησης των πόρων, 

τότε ίσως αγνοούσαν έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα, αυτό που στα οικονοµικά 

αποκαλούµε εξωτερικές οικονοµίες (οικονοµίες κλίµακας). Μια τέτοια 

αντιοικονοµία, εξωτερική οικονοµία µπορεί να οριστεί ως το αποτέλεσµα που έχουν 

οι πράξεις ενός ατόµου, µιας επιχείρησης στην ποιότητα του συνόλου και το 

αποτέλεσµα µπορεί να είναι αρνητικό ή θετικό. 
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Αυτό λοιπόν το κοινωνικοοικονοµικό φαινόµενο όπου οι ατοµικές πράξεις ενός 

µέλους µιας κοινότητας έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλο τον πληθυσµό συχνά 

αποκαλείται «η τραγωδία των κοινών». 

Κοινές πρακτικές για το πρόβληµα αυτό δηλαδή την εσωτερικοποίηση των 

αρνητικών εξωτερικοτήτων  σε κάθε ατοµική απόφαση είναι η φορολογία, 

κανονισµός (έλεγχος µέσω πρωτοκόλλων TCP), ιδιωτικές λύσεις ή τιµολόγιση για 

δικαίωµα πρόσβασης. 

Η υπάρχουσα υποδοµή της τεχνολογίας πλέγµατος είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε 

αρνητικές εξωτερικότητες επειδή δεν υπάρχει ακόµη κανένας κλιµακούµενος και 

δυναµικός µηχανισµός ελέγχου για τον περιορισµό της παραβίασης και ανεξέλεγκτης 

εκµετάλλευσης του συστήµατος. Οι τοπικοί κανόνες προτεραιοτήτων είναι 

αποτελεσµατικοί µόνο στο να επαναφέρουν την κατάσταση στην αρχική της θέση 

δηλαδή σε κατάσταση µη – διαµοιρασµού πόρων, και όχι στο να την λύνουν. Τα 

ελεύθερης πρόσβασης συστήµατα πλέγµατος υποφέρουν κυρίως από το πρόβληµα  

 

40. 10 Lessons from Finance for Commercial Sharing of IT Resources, Giorgos Cheliotisyx, Chris Kenyony and 
Rajkumar Buyya z, grid_lessons_chapter_v6.pdf 
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της τραγωδίας των κοινών. Στατικές πολιτικές είναι ακατάλληλες για δυναµικούς 

Ε.Ο. και δεν κλιµακώνουν σωστά καθώς αυξάνει ο αριθµός των συµµετοχών στον 

οργανισµό. 

Μια τιµολογιακή πολιτική σε σχέση µε την πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους 

καθώς και η άδεια επαναπώλησης τους είναι µια ικανή λύση για την αποφυγή του 

προβλήµατος της τραγωδίας των κοινών για την ανάπτυξη τεχνολογιών Grid. 

 

9.2 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

41
Ακόµη και σε εµπορεύσιµα αγαθά και συµβατικούς πόρους όπως ο χαλκός, η 

ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο είναι φανερό ότι η αξία τους είναι δυναµική και 

ευµετάβλητη. Το ίδιο συµβαίνει και στους υπολογιστικούς πόρους. 

Η αξία για έναν πόρο (υπολογιστικό πόρο) είναι συνδυασµός της ανάγκης που 

καλύπτει και της σπανιότητας αυτού του πόρου. Οι ανάγκες ενός χρήστη 

(καταναλωτή) δεν είναι συνεχείς, αλλάζουν στην διάρκεια του χρόνου. Όµως η αξία 

των πόρων δεν επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την ποικιλία στην χρησιµότητα της 

ανάγκης κάποιου χρήστη, εάν αυτός ο πόρος δεν είναι σπάνιος, π.χ  εάν η 

χωρητικότητα της διαµοιραζόµενης υποδοµής δεν εξαντλείται ποτέ. Παρ’ όλα αυτά 

όµως τέτοια κατάσταση σπανίζει στους χρήστες µεγάλων υπολογιστικών εφαρµογών. 

                     Το ερώτηµα που τίθεται εφόσον αναγνωρίσαµε το γεγονός ότι η αξία 

ενός πόρου αλλάζει στην διάρκεια του χρόνου, είναι πως θα προσδιορίσουµε ποια 

είναι αυτή η δυναµική αξία του υπολογιστικού πόρου σε οποιοδήποτε σηµείο στον 

χρόνο.  Μια προσέγγιση για την λύση αυτού του προβλήµατος είναι η χρησιµοποίηση 

ενός µηχανισµού δυναµικού τιµολογιακού σχηµατισµού. Το µάθηµα που παίρνουµε 

από την θεωρία των δηµοπρασιών είναι ότι ο προσδιορισµός µιας αποτελεσµατικής 

τιµής είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Γενικά είναι δύσκολο να βρεθεί το νεκρό σηµείο, 

δηλαδή το σηµείο εκείνο που θα ικανοποιεί τόσο τους παροχείς των πόρων (πωλητές) 

όσο και τους καταναλωτές. Γι’ αυτό η λύση της δηµοπρασίας φαντάζει ως µια καλή 

λύση στο πρόβληµα που προκύπτει. Κατά την διάρκεια του διαµοιρασµού των πόρων 

προσπαθούµε να αποφύγουµε την κατάρα του νικητή  καθώς οι πόροι τείνουν να 

εξαντληθούν, οι ανάγκες είναι δυναµικές και οι εφαρµογές απαιτούν την συνεργασία 

µε πολλές µονάδες (CPU, RAM, µόνιµους χώρους αποθήκευσης κτλ). Με αυτές τις 

συνθήκες κατάλληλα µοντέλα δηµοπρασιών για υπολογιστικούς πόρους είναι  
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Vickrey, Dutch,κτλ. Όπως έχουν αναφερθεί και σε προηγούµενο κεφάλαιο. Παρ’ όλα 

αυτά η ατοµική χρησιµοποίηση κάποιου µοντέλου δηµοπρασιών δεν θα προσφέρει 

από µόνη της λύση αλλά εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί. 

 

429.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 

Ένα ακόµη θέµα που απασχολεί την κοινότητα Grid είναι ο ορισµός ενός νοµίσµατος 

Grid. Το θέµα είναι πιο σηµαντικό για εµπορικά διαµοιραζόµενους πόρους. Επιπλέον 

οι µάνατζερς θα αντιµετωπίσουν το πρόβληµα κατά πόσο να αγοράσουν πόρους σε 

προσβάσιµους κοινόχρηστους χώρους ή σε κουτιά, και επίσης κατά πόσο να κάνουν 

τα κουτιά τους διαθέσιµα στους κοινόχρηστους διαδικτυακούς τόπους όπου οι 

οργανισµοί τους συνδέονται. 

Οι διαµοιραζόµενοι πόροι είναι τυπικά ετερογενείς. Η διαβάθµιση και ο ετερογενείς 

χαρακτήρας των διαµοιραζόµενων πόρων είναι οι παράγοντες που οδηγούν προς την 

καθιέρωση µιας τυπικής νοµισµατικής µονάδας και συναλλαγµατικής ισοτιµίας στην 

πραγµατική οικονοµία.. 

Ο διαχειριστής µιας συγκεκριµένης διαµοιραζόµενης τοποθεσίας µπορεί να επιλέξει 

να εισάγει τιµές για ένα τοπικό τεχνικό νόµισµα. Ο διαχειριστής τότε θα πρέπει να 

λειτουργεί ως εθνική τράπεζα, παρέχοντας διασφαλίσεις για την µετατρεψιµότητα 

του νοµίσµατος σε µονάδες αξίας π.χ πόρων ή κανονικού χρήµατος. Τώρα το 

ερώτηµα που εύλογα προκύπτει είναι ποιος θέτει την συναλλακτική αξία και σε ποια 

µονάδα αξίας; Πίνακας νοµισµάτων; Μια σταθερή συναλλακτική τιµή; 

Καλό θα ήταν οι διαχειριστές των υπολογιστικών πόρων να ξεπεράσουν αυτό το 

στάδιο και να χρησιµοποιήσουν κανονικά χρήµατα µε όλα τα πλεονεκτήµατα που 

παρουσιάζουν αυτά. 

 

9.4 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (Use futures 

markets) 

Οι υπολογιστικοί πόροι είναι γενικά µη αποθηκεύσιµοι, µε την έννοια ότι η ικανότητα 

(ισχύς) που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σήµερα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

µελλοντική χρήση. Εφόσον οι πόροι αυτοί (ικανότητα, δυνατότητα) δεν µπορούν να  
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αποθηκευθούν τότε δεν υπάρχει η ανάγκη σύνδεσης µεταξύ της τιµής για έναν πόρο 

τώρα και της τιµής που ένας πόρος  (εάν είναι διαθέσιµος) θα φέρει σε οποιαδήποτε 

µελλοντική στιγµή (συµπεριλαµβανοµένου και 1 δευτερολέπτου αργότερα). 

∆εδοµένο αυτού είναι αδύνατο να φτιαχτούν χώροι όπου θα εξοµαλύνονται οι 

διαφορές  στην κατανάλωση και την ζήτηση, οι τιµές θα µεταβάλλονται λόγω του 

αρµπιτράζ (arbitrarily). Για να αποφύγουµε αυτήν την λογική διακύµανση τιµών οι 

συµβατικές αγορές µη αποθηκεύσιµων εµπορευµάτων (non – storable commodities) 

έχουν αναπτύξει τις µελλοντικές αγορές, πχ αγορές για κρατήσεις. 

Στην αγορά ηλεκτρισµού, όπως και σε αρκετές άλλες µη αποθηκεύσιµες επιχειρήσεις, 

συµβόλαια για µελλοντική απόδοση (προθεσµιακά συµβόλαια) είναι τα πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενα. Πρακτικά οι αγορά Grid θα κινηθεί µέσω των κρατήσεων και των 

µελλοντικών συµβολαίων. 

 

9.5 ΕΓΩΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Εγωιστικές συµπεριφορές ατοµικών µηχανών (υπολογιστών) σε ένα δίκτυο 

Πλέγµατος µπορεί να καταστρέψει την επίδοση του συστήµατος. Παρ’ όλα αυτά το 

να εξετάσουµε λεπτοµερειακά τα Grid λαµβάνοντας υπόψη την µη συνεργασιµότητα 

των υπολογιστών είναι ένα µεγαλύτερο ανεξερεύνητο ερευνητικό πρόβληµα. Ο 

απώτερος στόχος του Grid computing είναι η επίτευξη της συνεργασίας ενός 

τεράστιου αριθµού γεωγραφικά κατανεµηµένων υπολογιστικών µηχανών για την 

επίλυση υπολογιστικών προβληµάτων σε γιγαντιαία κλίµακα. Το οικοδόµηµα αυτό 

βασίζεται στην συνθήκη ότι οι διασυνδεδεµένοι αυτοί ανεξάρτητοι υπολογιστές 

συνεργάζονται µε την έννοια ότι θα είναι πρόθυµοι να εκτελέσουν µεµονοµένες 

εργασίες. Καθώς όµως κλιµακώνεται ο αριθµός των υπολογιστών η συνθήκη της 

συνεργασίας ίσως να πάψει να ισχύει. Το σενάριο αυτό είναι αντιπροσωπευτικό για 

καταστάσεις µεταξύ µεγάλων κρατών (Ρωσία – Η.Π.Α) ή µη – συνεργασίας µεταξύ 

τµηµάτων µιας µεγάλης πολυεθνικής. 

Γι’ αυτό ένα σηµαντικό ερευνητικό πρόβληµα για την µοντελοποίηση του Grid 

είναι να λάβουµε υπόψη την µη – συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.  
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(Εισαγωγική Επεξήγηση της θεωρίας Παιγνίων) 

 

449.5.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Για την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν στην τεχνολογία πλέγµατος, θα 

χρησιµοποιήσουµε στοιχεία της θεωρίας παιγνίων, για τον λόγω αυτό θα γίνει µια 

σύντοµη εισαγωγή. 

9.5.1.(α) Παίγνια που διακρίνονται από τον αριθµό των παικτών ή προσώπων 

Στην κατηγορία αυτή, τα παίγνια διακρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: 

(1) παίγνια ενός παίκτη ή προσώπου (one person Games) 

Εδώ ο παίκτης δεν έχει άλλον παίκτη σαν αντίπαλο, αλλά αντίπαλος του είναι η τύχη 

του. 

Στα παίγνια που ανήκουν στην κατηγορία αυτή µπορεί να θεωρηθεί σαν δεύτερος 

παίκτης «Η φύση» που έχει την τάση να αντιταχθεί στα σχέδια του παίκτη. Εάν 

δηλαδή ο παίκτης γνωρίζει την στατιστική συµπεριφορά της φύσης θα πρέπει να 

ακολουθήσει µια λογική στρατηγική που θα του εξασφαλίσει, κατά µέσο όρο, το 

µεγαλύτερο δυνατό κέρδος. 

Τα παίγνια της κατηγορίας αυτής δεν είναι ενδιαφέροντα από πλευράς θεωρίας 

παιγνίων και µπορούν να θεωρηθούν σαν µια ειδική περίπτωση παιγνίου δύο (2) 

παικτών στο οποίο από την µια πλευρά αντίπαλος είναι ο παίκτης και από την άλλη 

«η φύση». Χαρακτηριστικό παράδειγµα παίγνιο ενός παίκτη είναι οι πασιέντζες. 

(2) Παίγνια δύο παικτών ή προσώπων (Two persons Games) 

Είναι τα πλέον ενδιαφέροντα παίγνια. Κάθε αντίπαλος είναι ικανός και προσπαθεί να 

αντιταχθεί στα σχέδια του άλλου. Εδώ υπάρχει ένας παίκτης που υποτίθεται ότι είναι 

έξυπνος και που προσπαθεί να καταστρέψει τον αντίπαλό του. Εάν ο παίκτης αυτός 

επιλέξει µια στρατηγική η οποία φαίνεται ευνοϊκή γι’ αυτόν τότε ο άλλος παίκτης και 

αντίπαλός του µπορεί να ανακαλύψει τα σχέδια του πρώτου και να του παγιδέψει τη 

στρατηγική που έχει επιλέξει. 

(3) παίγνια πολλών παικτών ή προσώπων (N Persons Games) 

Είναι παίγνια µε αντιπάλους πάνω από δύο παίκτες, δεν έχουν µελετηθεί 

ικανοποιητικά και ανάγονται σε παίγνια (2) παικτών τα οποία κυρίως έχει µελετήσει 

η θεωρία παιγνίων. 

 

9.5.1.(β) Παίγνια που διακρίνονται από τα αθροίσµατα Κέρδους ή Ζηµιάς 
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Στην κατηγορία αυτή τα παίγνια διακρίνονται: 

(1) Παίγνια µηδενικού αθροίσµατος (Zero – Sum Games) 

Στην κατηγορία αυτή των παιγνίων ανήκουν εκείνα τα παίγνια των οποίων το 

άθροισµα των αµοιβών των παικτών είναι ίσο µε το µηδέν. Το κέρδος των νικητών 

ισούται ακριβώς µε τη ζηµιά των ηττηθέντων και αντίστροφα. 

(2) Παίγνια µη µηδενικού αθροίσµατος (Non Zero – Sum Games) 

Στην κατηγορία αυτή των παιγνίων ανήκουν εκείνα τα παίγνια των οποίων το 

άθροισµα των αµοιβών των παικτών είναι διάφορο από το µηδέν. 

Το κέρδος δεν κατανέµεται ολόκληρο στους νικητές αλλά µέρος αυτού περιέρχεται 

και σε τρίτους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η κατανοµή των εσόδων του ΠΡΟ-

ΠΟ. Τα κέρδη ενός παίκτη δεν είναι αναγκαίο να είναι ακριβώς οι ζηµιές του άλλου, 

διότι στην κατηγορία αυτή των παιγνίων και οι δύο αντίπαλοι µπορεί να κερδίσουν 

και να χάσουν. Τα παίγνια της κατηγορίας αυτής δεν έχουν µελετηθεί θεωρητικά σε 

µεγάλη κλίµακα λόγω της δύσκολης επίλυσης τους. 

(3) Παίγνια δύο παικτών που χρησιµοποιούν mxn στρατηγικές 

Είναι τα παίγνια όπου ένας παίκτης χρησιµοποιεί m στρατηγικές ενώ ο αντίπαλός του 

χρησιµοποιεί n στρατηγικές. Τέτοια πάιγνια είναι τα 2χ2, 2Χ3, 2Χ4 , 3Χ2 , 

3Χ3…mXn στρατηγικών. 

 

9.5.1.(γ) ∆ίκαιο Παίγνιο (Equitable, Fair Game) 

∆ίκαιο είναι ένα παίγνιο όταν και οι δύο παίκτες µπορούν να κερδίσουν τα ίδια ποσά. 

Το δίκαιο παίγνιο δεν έχει µηδενική τιµή. ∆ίνεται ο πίνακας αµοιβής: 

Παίκτης Ψ 

Ψ1 Ψ2 
Χ1 

10 -10 
Παίκτης Χ 

Χ2 -10 10 

 

Ο πίνακας αµοιβής έχει Σηµείο Ισορροπίας οπότε οι παίκτες Χ και Ψ θα 

ακολουθήσουν απλές στρατηγικές για να αποκοµίσουν το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος. 

Ο παίκτης Χ εάν ακολουθήσει την Χ1 στρατηγική τότε εκτιµά ότι θα κερδίσει 10 

µονάδες. Βλέποντας ο πάικτης Ψ ότι ο παίκτης Χ ακολουθεί τη Χ1 στρατηγική, 

αποφασίζει να ακολουθήσει την Ψ2 στρατηγική γιατί εκτιµά ότι θα κερδίσει 10 

µονάδες. Οποιαδήποτε στρατηγική ακολουθήσει ο παίκτης Χ θα αποκοµίσει κέρδος 
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10 µονάδες, ο δε παίκτης Ψ εκ των πραγµάτων θα αναγκαστεί να ακολουθήσει τη 

δική του στρατηγική που θα αποκοµίσει και αυτός κέρδος 10 µονάδες. Συνεπώς το 

παίγνιο χαρακτηρίζεται δίκαιο. 

 

Παίκτης Ψ 

Ψ1 Ψ2 
Χ1 

4 5 
Παίκτης Χ 

Χ2 6 3 

 

 

 

Εφόσον οι αµοιβές είναι θετικές, αυτό σηµαίνει ότι ο παίκτης Χ πάντοτε κερδίζει µε 

οποιαδήποτε τακτική και εάν ακολουθήσει ο παίκτης Ψ χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 

το µέγεθος του ποσού που κερδίζει. Τέτοιο παίγνιο δεν είναι ποτέ δίκαιο γιατί ο 

παίκτης Ψ πάντα αδικείται επειδή η µόνη του προσπάθεια είναι να µειώσει στο 

ελάχιστο την ζηµιά. 

 

9.5.1.(δ) Συνεταιρικά Παίγνια (Cooperative Games) 

Στα παίγνια της κατηγορίας αυτής υπάρχουν µεταξύ των παικτών συµφωνίες και 

προσυνεννοήσεις. Οι παίκτες ενεργούν µε πλήρη ελευθερία προσυνεννοήσεων για να 

κάνουν τις δικές τους συµφωνίες. 

Στην περίπτωση των παιγνίων αυτών υποτίθεται ότι: 

Α) όλες οι προ του παιγνίου πληροφορίες του ενός παίκτη µεταβιβάζονται χωρίς 

αλλαγή ή τροποποίηση στον άλλο παίκτη 

Β) όλες οι συµφωνίες είναι υποχρεωτικές και λαµβάνονται υπόψη από τους κανόνες 

του παιγνίου 

Γ) οι αξιολογήσεις των αποτελεσµάτων του παιγνίου δεν αλλάζουν από τις προ του 

παιγνίου συζητήσεις. 

 

9.5.1 (ε) Μη Συνεταιρικά Πάιγνια (Non Cooperative Games) 

Στα παίγνια της κατηγορίας αυτής δεν υπάρχουν συµφωνίες και προσυνεννοήσεις 

µεταξύ των παικτών. 
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9.5.1.(ζ) Παίγνια 2Χν ή mX2 Στρατηγικών 

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν δύο παίκτες, από τους οποίους ο παίκτης Χ θα 

ακολουθήσει 2 ή m στρατηγικές, ενώ ο παίκτης Ψ θα ακολουθήσει 2 ή n στρατηγικές. 

Η γενική µορφή ενός παιγνίου 2Χn στρατηγικών είναι: 

Παίκτης Ψ 

Ψ1 Ψ2 Ψn 
Χ1 

A11 A12 A1n 
Παίκτης Χ 

Χ2 A21 A22 A2n 

 

 

 

 

Για την επίλυση τέτοιων παιγνίων εφαρµόζονται οι παρακάτω κανόνες: 

Εξετάζεται η ύπαρξη Σηµείου Ισορροπίας στον πίνακα αµοιβής. 

Εάν υπάρχει σηµείο ισορροπίας τότε οι άριστες στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι 

παίκτες Χ και Ψ είναι οι απλές στρατηγικές και η αξία του παιγνίου ισούται µε την 

τιµή του Σηµείου Ισορροπίας. 

Εάν δεν υπάρχει σηµείο ισορροπίας τότε εξετάζεται η ύπαρξη υπερέχουσας 

στρατηγικής και αν υπάρχει απαλείφονται οι στρατηγικές αυτές και επιλύεται το 

παίγνιο µε τις κατάλληλες µεθόδους. Εάν δεν υπάρχει υπερέχουσα στρατηγική τότε 

επιλύεται το παίγνιο µε τις κατάλληλες µεθόδους. 

 

9.5.1.(η) Παίγνια 2Χ2 στρατηγικών 

Παίκτης Ψ 

Ψ1 Ψ2 
Χ1 

Α11 Α12 
Παίκτης Χ 

Χ2 Α21 Α22 

 

Οι άριστες στρατηγικές για τους παίκτες Χ και Ψ, εφόσον ο πίνακας αµοιβής έχει 

Σηµείο Ισορροπίας είναι η απλή στρατηγική που ακολουθεί κάθε παίκτης, η δε αξία 

του παιγνίου είναι ίδια µε την τιµή της αξίας του πίνακα αµοιβής. 
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Εάν ο πίνακας αµοιβής δεν έχει Σηµείο Ισορροπίας τότε και οι δύο παίκτες θα 

ακολουθήσουν µικτές στρατηγικές. Έτσι κάθε παίκτης θα µπορεί να ακολουθήσει και 

τις δύο στρατηγικές που έχει στη διάθεση του µε κάποια πιθανότητα. 

Έστω ο παίκτης Χ ακολουθεί τη στρατηγική Χ1 µε πιθανότητα P και τη στρατηγική 

Χ2 µε πιθανότητα 1-P. Το κέρδος για τον παίκτη Χ, όταν ο παίκτης Ψ ακολουθήσει 

τη στρατηγική Ψ1, θα είναι α11P + a21(1-P). Το κέρδος για τον παίκτη Χ όταν ο 

παίκτης Ψ ακολουθήσει την στρατηγική Ψ2 θα είναι α12P + a22(1-P). 

Η άριστη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο παίκτης Χ εξαρτάται από την τιµή της P 

που πρέπει να είναι τέτοια ώστε το κέρδος του να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερο. 

Για να το πετύχει αυτό ο παίκτης Χ, πρέπει το κέρδος του να είναι το ίδιο, άσχετα µε 

τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο παίκτης Ψ. Αυτό επιτυγχάνεται όταν: 

 

A11P + a21(1-P)= a12P + a22(1-P) 

P= (a22 – a21)/ [(a11 +a22)- (a12 +a21)] 

 Η άριστη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο παίκτης Ψ εξαρτάται από την τιµή της 

Π που πρέπει να είναι τέτοια ώστε το κέρδος του να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερο. 

Για να το πετύχει αυτό ο παίκτης Ψ, πρέπει το κέρδος του να είναι ίδιο, άσχετα µε τη 

στρατηγική που θα ακολουθήσει ο παίκτης Χ. αυτό επιτυγχάνεται όταν: 

 

Α11Π + α12(1-Π) = α21Π + α22(1-Π)  

οπότε Π= (α22 – α12) / [(α11+α22) – (α12+α21)] 

οι παρακάτω σχέσεις καθορίζουν το κέρδος των παικτών Χ και Ψ µε οποιαδήποτε 

στρατηγική ακολουθήσει ο αντίπαλός τους: 

κέρδος παίκτη Χ = Π[α11P +a21(1-P)] + (1-Π)[α12P + a22(1-P)] 

κέρδος παίκτη Ψ= P[a11Π +α12(1-Π] + (1-P)[a21Π +α22(1-Π)] 

η αξία V του παιγνίου, δηλαδή το κέρδος των παικτών Χ και Ψ όταν χρησιµοποιούν 

την άριστη στρατηγική τους, καθορίζεται µε µια από τις σχέσεις: 

V= a11P+a21(1-P) 

V=a12P+a22(1-P) 

V=α11Π+α12(1-Π) 

V=a21Π+α22(1-Π) 

• V= a11P+a21(1-P) � P= (V – a21) / (a11 – a21)  

αλλά P = [a22 – a21 / [(a11+a22) – (a12 + a21)]] 

V= (a22a11 – a21a12) / [(a11+a22) – (a12 + a21)] 
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Παράδειγµα 

∆ίνεται ο πίνακας αµοιβής 

 

  

Το παίγνιο δεν έχει σηµείο ισορροπίας αφού maxinin # minimax . Ο παίκτης Χ βλέπει 

ότι η άριστη στρατηγική του είναι η Χ2 και συνεπώς θα την ακολουθήσει. Ο πάικτης 

Ψ κανονικά θα πρέπει να ακολουθήσει τη στρατηγική Ψ1, αλλά βλέποντας τη 

στρατηγική Χ2 που ακολουθεί ο παίκτης Χ, ακολουθεί τη στρατηγική Ψ2 για να 

ελαττώσει τη ζηµιά του από 5 σε 3. 

Ο παίκτης Χ αντιλαµβανόµενος ότι ο παίκτης Ψ ακολουθει τη στρατηγική Ψ2 και όχι 

την στρατηγική Ψ1, αλλάζει τακτική και ακολουθει τη στρατηγική Χ1 για να αυξήσει 

το κέρδος του από 3 σε 8. Οι δύο παίκτες επαναλαµβάνουν το ίδιο σκεπτικό µε 

αποτέλεσµα να πέσουν και οι δύο σε φαύλο κύκλο. 

Επειδή το παίγνιο δεν έχει ισορροπία τότε η άριστη στρατηγική που ακολουθούν οι 

παίκτες δεν είναι απλή αλλά µικτή, δηλαδή ακολουθούν στρατηγική µε ορισµένη 

πιθανότητα. 

Υποτίθεται ότι οι παίκτες ακολουθούν τις στρατηγικές Χ1, Χ2 και Ψ1, Ψ2 µε 

πιθανότητες P=0,20, 1-P=0,80, Π=0,60 και 1-Π= 0,40 αντίστοιχα. 

Το κέρδος για τον παίκτη Χ όταν ο παίκτης Ψ ακολουθήσει τη στρατηγική Ψ1 θα 

είναι: 

Κέρδος παίκτη Χ=a11P+a21(1-P)= 4,4 

Όταν ο Ψ ακολουθήσει την Ψ2 θα έιναι X=a12P+a22(1-P) = 4 

Η ζηµιά για τον παίκη Ψ όταν ο Χ ακολουθήσει την στρατηγική Χ1 θα είναι 

Ψ=α11Π+α12(1-Π) = 4,4 

Και όταν ακολουθήσει ο Χ την Χ2 Ψ=α21Π+α22(1-Π)= 4,2 

Το κέρδος για τους παίκτες άσχετα µε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο καθένας 

θα είναι : 

44. Θεωρία Παιγνίων, Παναγιώτης Χούχουλας, Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, επιτελείο Υπουργού, 

 

Παίκτης Ψ 

Ψ1 Ψ2 
Χ1 

2 8 
Παίκτης Χ 

Χ2 5 (minimax) 3(maximin) 
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Κέρδος Παίκτη Χ = 4,24 και Κέρδος Παίκτη (ζηµιά) Ψ = 4,.24 

Η αξία του παιγνίου θα είναι V= 4,25 

Από την τιµή της αξίας του παιγνίου προκύπτει ότι ο παίκτης Ψ θα χάνει 4,25 σε κάθε 

παιχνίδι και ότι το παίγνιο είναι άδικο για τον παίκτη Ψ. Αν αυτός θέλει να συνεχίσει 

να συµµετέχει στο παίγνιο πρέπει να ζητήσει από τον αντίπαλο παίκτη Χ να παίρνει 

σε κάθε παρτίδα 4,25 άσχετα µε το εκάστοτε αποτέλεσµα. 

 

45
9.5.2 το πρόβληµα της εγωιστικής εξάντλησης των πόρων σε ένα 

εσωτερικό τόπο Grid (Intra – site Job Execution Strategies) 
Το πρόβληµα που διαπραγµατευόµαστε στο σηµείο αυτό αφορά στην στρατηγική που 

ακολουθούν οι υπολογιστές οι οποίοι συµµετέχουν σε µια κοινότητα Grid. 

Ειδικότερα, παρ’ όλο που οι διάφοροι υπολογιστές συµµετέχουν στον σχηµατισµό 

της κοινότητας, κάθε ένας υπολογιστής ξεχωριστά λειτουργεί εγωιστικά, δηλαδή ο 

κάθε υπολογιστής θέλει να εκτελεί και να χρησιµοποιεί τους υπολογιστικούς του 

πόρους για τοπικές εργασίες και όχι για αποµακρισµένες, συνεισφέροντας όλο και 

λιγότερο. Για παράδειγµα ακόµη και σε µια συστοιχία υπολογιστών στο τµήµα 

πληροφορικής εµφανίζεται ως ένα µέλος του συνόλου του Πανεπιστηµιακού Grid 

site, οι διαχειριστές των τµηµάτων των αντίστοιχων συστοιχιών ίσως να προτιµούν να 

αφιερώνουν τους υπολογιστικούς πόρους για την εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών όσο 

γίνεται παραπάνω. Όµως, εάν κανένα µέλος της κοινότητας δεν συνεισφέρει το Grid 

site συνολικά θα αποτύχει στον σκοπό του. Για τον λόγω αυτό τουλάχιστον ένα µέλος 

της κοινότητας τελικά πρέπει να αναλαµβάνει τις εργασίες που ανατίθενται από τον 

συνολικό διαχειριστή του grid (global scheduler). 

Το πρόβληµα αυτό είναι ενδιαφέρον γατί χρειάζεται να καθορίσουµε πως ένας 

συµµετέχον υπολογιστής θα πρέπει να σχεδιάσει την στρατηγική του (job – execution 

Game Theoretic Strategy) ώστε να µεγιστοποιήσει την χρησιµότητα του χωρίς να 

καθιστά την όλη κοινότητα µη λειτουργική. Στο συγκεκριµένο τµήµα εστιάζουµε 

στην επίλυση τέτοιου είδους προβληµάτων, εγωιστικής εξάντλησης υπολογιστικών 

πόρων. 

 
 
45. Selfish Grid Computing: Game-Theoretic Modeling and NAS Performance Results, Yu-Kwong Kwok, 
ShanShan Song, and Kai Hwang, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA, GameThSch-
CCGrid2005.pdf 
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9.5.2 (α)  Ηµιεγωιστικοί µηχανισµοί συνεργασίας και µεικτές στρατηγικές 

Σε αυτό το κοµµάτι παρουσιάζετε αναλυτικά  το θεωρητικό πλαίσιο των παιγνίων για 

εσωτερικές εκτελέσεις εργασιών σε µια κοινότητα Grid (intra – site job execution). 

Αρχικά περιγράφεται ένα µοντέλο εργασίας (job model) και αρχές εκτέλεσης 

εργασίας (execution policies). Στην συνέχεια διατυπώνουµε την περίπτωση ενός 

παιγνίου µε δύο (2) παίκτες  και έπειτα την γενική περίπτωση παιγνίου µε n- παίκτες. 

Στο τέλος δίνεται ένας αλγόριθµος που σχεδιάστηκε για την επίλυση αυτού του 

παιγνίου. 
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Στην θεωρητική µελέτη µας για το παραπάνω πρόβληµα του grid job scheduling 

θεωρούµε µια κλάση από ελαστικές εργασίες (malleable jobs), η κάθε µια από τις 

οποίες έχει το παρακάτω µοντέλο χρόνου εκτέλεσης : T(Jk) = ak + bk / p 

Όπου: ak  είναι ο σειριακός χρόνος της εργασίας (serial portion of the job) 

          Jk, bk είναι ο παράλληλος χρόνος ο οποίος µπορεί και να µικραίνει εάν επιπλέον 

επεξεργαστές είναι διαθέσιµοι 

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασία µειώνεται γραµµικά καθώς αυξάνεται ο αριθµός των 

επεξεργαστών στους οποίους έχει κατανεµηθεί η εργασία. Συµπερένουµε ότι κάθε 

εργασία είναι µια παράλληλη εφαρµογή που µπορεί να εκτελεστεί χρησιµοποιώντας 

παράλληλους επεξεργαστές. Συνεπώς το κόστος  για κάθε ένα υπολογιστή που 

συµµετέχει στην εκτέλεση της εργασίας είναι ο αριθµός των επεξεργαστών (P) που 

είναι αποκλειστικά απασχοληµένοι µε την εκτέλεση της εργασίας. 

Για να µοντελοποιήσουµε το πρόβληµα της εγωιστικής συµπεριφοράς του κάθε 

συµµετέχοντος υπολογιστή σε µια κοινότητα Grid (Grid site) j, προτείνεται η 

ακόλουθη συνάρτηση χρησιµότητας : 

Ut = P
t
i / P

r
i             (1) 

όπου Ut  είναι η χρησιµότητα του παίκτη i 

          Pt
i    είναι ο συνολικός αριθµός των επεξεργαστών του υπολογιστή i (παίκτης i) 

           Pr
i   είναι ο συνολικός αριθµός των επεξεργαστών που χρησιµοποιούνται για 

την εκτέλεση µιας εργασίας ή για την συµµετοχή σε ένα Grid 

Εδώ υποθέτουµε ότι το P
r
i > 0 γιατί πάντα θα υπάρχει επιβάρυνση από την 

συµµετοχή ενός υπολογιστή σε µια κοινότητα Grid (πχ απαιτείται η δαπάνη κάποιου 

υπολογιστικού πόρου και µόνο για την παρακολούθηση της κατάστασης κατά την 

διάρκεια της σύνδεσης στο Grid). Ουσιαστικά, κάθε µηχανή συµπεριφέρεται 

εγωιστικά µε την έννοια ότι δεν θέλει να συνεισφέρει στην κοινότητα του Πλέγµατος 

εάν είναι δυνατό αυτό, ελαχιστοποιώντας την χρησιµότητα από την χρήση των 

υπολογιστικών πόρων του για τις αποµακρυσµένες εργασίες. Ωστόσο η κοινότητα 

του Grid συνολικά θα ήθελε να µεγιστοποιεί τον δείκτη φήµης του (Reputation 

Index – RI) ο οποίος ποσοτικοποιεί τις συνεισφορές των µελών της κοινότητας. 

Ειδικότερα η αξία Rj του δείκτη RI θα αυξάνει εάν µια εργασία που έχει ανατεθεί 

εκτελεσθεί µε επιτυχία και µειώνεται µε τυχόν αποτυχίες. Στην συνέχεια προτείνεται 

η καινοτόµος φόρµουλα του µηχανισµού της εργασίας που έχει ανατεθεί προς 

εκτέλεση ως ένα µη – συνεργατικό παίγνιο για την µελέτη δυναµικών των 
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αντικρουόµενων στόχων των εγωιστικών µηχανών και της κοινότητας του Grid 

συνολικά. 

Στο µοντέλο µας, υποθέτουµε ότι εφόσον µια εργασία έχει ανατεθεί στο Grid site, η 

εργασία συνδέεται µε ένα ορισµένο χρονικό όριο (execution deadline) µέσα στο 

οποίο µπορεί να κρατηθεί στην ουρά εργασιών του τοπικού διαχειριστή. Αυτό τον 

χρόνο τον σηµειώνουµε ως 2τ. Για αυτόν τον λόγω και στην εκτέλεση του παιχνιδιού 

υπάρχουν δύο γύροι κινήσεων (δύο επαναλήψεις). Σε κάθε γύρω ο κάθε υπολογιστής 

δρα σύµφωνα µε την εγωιστική στρατηγική του και µπορεί είτε να επιλέξει να 

αγνοήσει την εκτέλεση της εργασίας είτε να την εκτελέσει. 

Λαµβάνουµε υπόψη µας τις µεικτές στρατηγικές για την επίλυση του. Ουσιαστικά 

κάθε υπολογιστής (παίκτης) χρησιµοποιεί µια πιθανολογική «περίµενε και δες» 

προσέγγιση – προσπαθώντας να αποφύγει την εργασία µε το να περιµένει, µε µια 

σίγουρη πιθανολογία ότι κάποιος άλλος υπολογιστής θα την επιλέξει.. Αν 

υποθέσουµε ότι την εργασία αναλαµβάνει κάποιος υπολογιστής µε το που ανατίθεται, 

το ποσό των υπολογιστικών πόρων που καταλαµβάνονται δίνεται από την σχέση : 

P
r
 = P0 + Q, όπου P0 είναι η σταθερή επιβάρυνση στοιχείων σε υπολογιστικό κόστος 

(fixed overhead component of resources) και Q είναι η ευµετάβλητη επιβάρυνση 

στοιχείων σε υπολογιστικό κόστος η οποία εξαρτάται από το πόσος χρόνος έµεινε για 

την εκτέλεση της εργασίας. Συγκεκριµένα, αν µια εργασία την έχει αναλάβει κάποιος 

υπολογιστής κατευθείαν µετά την ανάθεση, τότε Q = P, όπου P είναι ο αριθµός των 

επεξεργαστών που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν την εκτέλεση της εργασίας 

µέσα στα πλαίσια του χρόνου που διακυρήττει ότι µπορεί να το κάνει το Grid site. 

Από την άλλη, εάν η εργασία εκτελεστεί µετά από ένα γύρω (πχ τ µονάδες χρόνου) 

επειδή κανένας δεν αναλαµβάνει την εκτέλεση του στον πρώτο γύρω, τότε ο αριθµός 

των επεξεργαστών που θα χρειαστούν  είναι : Pr
 = P0 + Q = P0 + P + Pw 

Αυτό συµβαίνει γιατί ο χρόνος αναµονής τ , πρέπει να αντικατασταθεί, αποζηµιωθεί 

µε το να προσθέσουµε Pw  περισσότερους επεξεργαστές για την εκτέλεση της 

εργασίας στον ίδιο χρόνο µε αυτόν που διακυρήττουµε. Ας εξετάσουµε ένα απλό 

σενάριο στο οποίο εµπλέκονται δύο υπολογιστές µόνο. 

 

9.5.2.(β) Παίγνιο µε δύο παίκτες (The 2 – player Game) 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δύο υπολογιστές τους Μ1 και Μ2, χρησιµοποιώντας 

µεικτές στρατηγικές Si, όπου  0 < Si < 1 για i= 1, 2. Εδώ για την µελέτη µας το Si 

ονοµάζεται ο βαθµός συνεργασίας (the degree of cooperation, DoC) και είναι η 
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πιθανότητα (πχ η µεικτή στρατηγική) ότι η προς εκτέλεση εργασία να αναληφθεί από 

τον υπολογιστή Μi. Εάν στον πρώτο γύρο ο υπολογιστής Μ1 αποφασίσει να µην 

αναλάβει για εκτέλεση την προγραµµατισµένη εργασία τότε υπάρχουν δύο πιθανά 

αποτελέσµατα : (1) ο υπολογιστής Μ2 αναλαµβάνει να εκτελέσει την εργασία (2) ο 

υπολογιστής Μ2 αποφασίζει να µην αναλάβει κι αυτός για εκτέλεση την εργασία. 

Υποθέτουµε, πως µετά το πέρας του πρώτου γύρου κανείς δεν έχει αναλάβει την 

διεκπεραίωση της εργασίας, ο υπολογιστής Μ1 θα αναλάβει να την εκτελέσει µε 

πιθανότητα 1. Έτσι έχουµε: 

Q = S1P + (1-S1)(1-S2)(P + Pw) (2) 

Λόγω συµµετρίας µια παρόµοια έκφραση µπορεί να προκύψει και για τον υπολογιστή 

Μ2. Υποθέτουµε ότι Pw = aP, όπου 0 < a < 1, εδώ το a καλείται η ποινή του 

εγωιστικού παράγοντα (the selfish penalty factor) επειδή ποσοτικοποιεί το ποσό των 

επιπλέον υπολογιστικών πόρων που επιβαρύνεται ο υπολογιστής λόγω της άρνησης 

του να δεχτεί την εκτέλεση της εργασίας νωρίτερα. 

dU1 / dS1 = - [((p/(p
r
)

2
))(S2(1+a)-a)]    (3) 

εξαρτώµενοι από την τιµή που παίρνει η  S2 θα έχουµε διάφορες τιµές: 

1)  S2< a/(1+a) � dU1/ dS1 > 0 : η καλύτερη «εκτελεστική στρατηγική» του Μ1 είναι 

«Πάντα να την εκτελείς», πχ. S1= 1. 

2) S2> a/(1+a) � dU1/ dS1 < 0 : η καλύτερη στρατηγική του Μ1 είναι «πάντα να 

αγνοείς την εργασία» πχ. S1= 0 

3) S2= a/(1+a) � dU1/ dS1 = 0 : καλύτερη στρατηγική του Μ1 είναι οποιαδήποτε από 

τις δύο πιθανές επιλογές πχ. Είναι αδιάφορο. 

Θεώηµα 1 : ο συνδυασµός στρατηγικών (S1, S2) =(a/ 1+a, a / 1+a) επιτυγχάνει την 

ισορροπία κατά Nash στο παίγνιο µε δύο παίκτες πχ. Κανένας παίκτης δεν µπορεί να 

ευνοηθεί µονοµερώς αλλά εξαρτάται από τον συνδυασµό στρατηγικής. 

Απόδειξη : το θεώρηµα είναι αληθές διότι Q = P λόγω της εξίσωσης (2) και γιαυτό Ui 

δεν εξαρτάται από την τιµή της Si (για i= 1, 2) υπό αυτόν τον συµµετρικό συνδυασµό 

(Q.E.D). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τυχόν απόκλιση από την στρατηγική της εξίσωσης του Nash 

δεν χειροτερεύει τη χρησιµότητα. Στην πραγµατικότητα, η µόνη προϋπόθεση για να 

ισχύει η εξίσωση του Nash είναι ότι οποιαδήποτε µονοµερής απόκλιση δεν οδηγεί σε 

καλύτερη θέση για κάθε παίχτη (χρησιµότητα). Παρόλα αυτά, αυτή η εξίσωση είναι 

αδύναµη και η λύση που προτείνει δεν είναι γενικευµένη από την άποψη ότι κάθε 
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παίχτης i µπορεί να διαλέξει οποιαδήποτε στρατηγική υπό την προϋπόθεση ότι η 

στρατηγική του άλλου παίχτη είναι σταθερή και ίση µε a/(1+a).  

Τώρα, ας υποθέσουµε την περίπτωση όπου κάθε ένας από τους δύο υπολογιστές είναι 

αρκετά υποµονετικός, ώστε να περιµένει για έναν ακόµη γύρο (χρόνος τ, δηλαδή στο 

όριο χρόνου που µας δίνεται, deadline), πριν δεσµευτεί να αναλάβει την εκτέλεση της 

εργασίας. ∆ηλαδή, το µεταβλητό κοµµάτι του αριθµού των επεξεργαστών που 

εµπλέκεται είναι:  

Q = S1P + (1-S1) (1-S2)(S1P + PW + (1-S1)(1-S2)(P +2PW))   (4) 

Αριθµητικό παράδειγµα: P
T
 = 256, P0 = 4, P = 32, a = 0,5. 

 

• Εάν, ο Μ1 αναλαµβάνει πάντοτε την εκτέλεση της εργασίας, π.χ. s1 = 1, η 

χρησιµότητά του είναι ανεξάρτητη από τη στρατηγική s2 που θα ακολουθήσει 

ο Μ2. 

• Η µέγιστη τιµή χρησιµότητας αυξάνει µε τη στρατηγική s2. 

• Για µικρές τιµές της s2, η βέλτιστη στρατηγική για τον Μ1 είναι να 

αναλαµβάνει πάντοτε την εκτέλεση της εργασίας.  

• Για µεγάλες τιµές της s2, η βέλτιστη στρατηγική για τον Μ1 είναι πάντοτε να 

περιµένει.  

• Για µερικές τιµές του s2, η βέλτιστη στρατηγική για τον Μ1 είναι το 

εσωτερικό διάστηµα όπου 0<s1<1.  
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Επίσης, µπορεί να δειχθεί ότι η καλύτερη στρατηγική εκτέλεσης για τη µεταβλητή s2 

για τον υπολογιστή Μ1 είναι 

 

Εάν θεωρήσουµε s1 = s2  και α = 0,5, τότε η λύση της εξίσωσης είναι s1 = s2 = 

0,4131. Παρά ταύτα, η λύση αυτή στην εξίσωση Nash  είναι µη βέλτιστη, όπως 

φαίνεται από την παρακάτω ανάλυση. Ας υποθέσουµε ότι s1=s2=s στην εξίσωση (4) 

και αντικαθιστώντας την στην εξίσωση χρησιµότητας U. Μετά παίρνουµε την 

περίπτωση όπου dU / ds = 0 και προκύπτει ότι: 

 

Λύνοντας την εξίσωση µε α = 0,5 παίρνουµε επίσης µία πραγµατική ρίζα, s = 0,6567. 

Η εικόνα 3β µας δείχνει τη µεταβολή της συνάρτησης χρησιµότητας µε συµµετρικές 

στρατηγικές (π.χ. s1 = s2). Μπορούµε να διακρίνουµε ότι η βέλτιστη στρατηγική 

είναι s1 = s2 = s^ = 0,6567, ενώ η εξίσωση του Nash δίνει ως βέλτιστη στρατηγική 

την s1= s2 = 0,4131. ∆ηλαδή, η εξίσωση του Nash  είναι αναποτελεσµατική σύµφωνα 

µε την κατανοµή Pareto, κάτι το οποίο είναι συνηθισµένο χαρακτηριστικό στα µη 

συνεργατικά µοντέλα παιγνίων. Στο ιεραρχικό µας µοντέλο µπορούµε να κάνουµε 

χρήση του τοπικού διαχειριστή εργασιών για να καθοδηγήσουµε τους παίχτες ( π.χ. 

τους συµµετέχοντες υπολογιστές) να χρησιµοποιήσουν τη βέλτιστη στρατηγική.  

Εδώ θεωρήσαµε ότι υπάρχουν ακριβώς δύο γύροι από κινήσεις. Μπορούµε, όµως, 

εύκολα να επεκτείνουµε την ανάλυση στη γενική της µορφή µε άπειρο αριθµό γύρων. 

Ωστόσο, η πολιτική των δύο γύρων, πρακτικά, είναι πιο κατάλληλη.  

 

9.5.2.(γ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΓΥΡΩΝ. 

Στην παραπάνω ανάλυση θεωρήσαµε ότι ο παράγοντας α (selfishness penalty factor) 

είναι: α = PW/P. Μπορεί να δειχθεί ότι:  

 

Όπου Γ = ο χρόνος εκτέλεσης που απαιτείται σε παράλληλη εργασία.  
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Εδώ, πρώτα από όλα, παρατηρούµε ότι για µία σταθερή τιµή του α, το τ ποικίλει από 

εργασία σε εργασία. ∆εύτερον, καθώς το α παίρνει µεγαλύτερες τιµές, το τ γίνεται 

µεγαλύτερο ποσοστό του Γ.  

Αριθµητικό παράδειγµα: για α = 0,1 (π.χ. 10% περισσότεροι επεξεργαστές χρειάζονται 

για να εκτελεστεί η εργασία µετά από ένα γύρο), τ = 9.1% του Γ.  Από την άλλη 

µεριά, µε α = 0,5 (π.χ. 50% περισσότεροι επεξεργαστές χρειάζονται για να 

ολοκληρώσουµε την επεξεργασία έπειτα από κάθε γύρο), τ = 33,3% του Γ. ∆ηλαδή, 

µε α = 0,5, µετά από δύο γύρους αναµονής, 66,7% του πραγµατικού χρόνου 

εκτέλεσης, χάνεται και 200% πραγµατικών υπολογιστικών πόρων χρειάζονται για να 

ολοκληρώσουµε την εργασία. Εποµένως, θεωρούµε λογικό ότι η εργασία πρέπει να 

απορριφθεί εάν έπεται από δύο γύρους κανένας παίχτης δεν την έχει αναλάβει.  

 

9.5.2.(δ) ΠΑΙΓΝΙΟ ΜΕ N ΠΑΙΧΤΕΣ 

Μπορούµε εύκολα να επεκτείνουµε το παίγνιο 2 γύρων που αποτελείται από 2 

παίχτες, σε ένα παίγνιο που να αποτελείται από n παίχτες, π.χ. υπάρχουν n 

συµµετέχοντες υπολογιστές σε µια κοινότητα grid.  Συγκεκριµένα, έχουµε το 

ακόλουθο θεώρηµα: 

Θεώρηµα 2: Το µεταβλητό κοµµάτι του αριθµού των επεξεργαστών που εµπλέκεται 

στο παίγνιο που αποτελείται από n παίχτες είναι:  

 

∆ηλαδή, η συµµετρική στρατηγική της εξίσωσης Nash  δίνεται από την: 

 

Όπου   

Από την άλλη µεριά, η βέλτιστη στρατηγική δίνεται από το παρακάτω θεώρηµα 

Θεώρηµα 3: Η βέλτιστη συµµετρική στρατηγική s^ δίνεται από τη µοναδική θεµιτή 

πραγµατική ρίζα της ακόλουθης εξίσωσης: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

10.1 Ελληνική Πραγµατικότητα και Προοπτικές 

Η χώρα µας έχει αναπτύξει αρκετές πρωτοβουλίες σε σχέση µε τη δηµιουργία 

υποδοµών αλλά και την εκπόνηση έργων σχετικών µε την τεχνολογία Grid. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές εντοπίζονται στην ερευνητική κοινότητα. Η αξιοποίηση των 

πλεονεκτηµάτων της τεχνολογίας Grid επιβάλλει τη διάδοση και επέκταση της 

τεχνολογίας αυτής και στον εταιρικό κόσµο. Είναι επιτακτική ανάγκη οι ελληνικές 

επιχειρήσεις και η ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα να δηµιουργήσουν ένα 

κοινό όραµα για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της τεχνολογίας Grid.  

 

10.2 ∆ιεθνείς Ερευνητικές Πρωτοβουλίες µε Ελληνική Συµµετοχή 

Αναµφισβήτητα στη χώρα µας τον τελευταίο καιρό έχουν ενταθεί οι προσπάθειες 

παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων σε τεχνολογίες πλέγµατος 

Grid. Αν και υπάρχουν αντικειµενικές δυσκολίες, το τεχνολογικό χάσµα µε 

περισσότερο προηγµένες χώρες σε αυτά τα θέµατα δεν καθίσταται πλέον 

απαγορευτικό για τη συνεργασία µαζί τους και τη συµµετοχή µας σε πρωτοβουλίες 

που αυτές οργανώνουν. Στην ερευνητική και επιστηµονική κοινότητα ιδίως, υπάρχει 

έντονο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες Grid. ∆ηλωτική του ενδιαφέροντος αυτού είναι 

η συµµετοχή ερευνητικών οµάδων (αλλά και εταιρειών) από τον Ελλαδικό χώρο σε 

διεθνείς πρωτοβουλίες µε άµεση (Crossgrid, GridLab, Gria, EGEE) ή και έµµεση 

στόχευση σε τεχνολογίες Grid (Open Source). 

Συγκεκριµένα στα πλαίσια του Crossgrid (http://www.crossgrid.org) υπάρχει ενεργός 

εµπλοκή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του ΕΚΕΦΕ 

∆ηµόκριτος σε εφαρµογές Φυσικής Υψηλών Ενεργειών αλλά και της εταιρείας 

Algosystems ( http://www.algosystems.gr ) που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο 

χώρο της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 
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Το GridLab (http://www.gridlab.org) είναι µια πρωτοβουλία που εστιάζει στην 

υλοποίηση ενός γενικού πλαισίου ανάπτυξης εφαρµογών σε περιβάλλον Grid. 

Ανέκυψε από τη συνειδητοποίηση πως το Grid πρέπει να απευθύνεται στον τελικό 

χρήστη που αναπτύσσει εφαρµογές χωρίς απαραίτητα να τον εµπλέκει στην 

πολυπλοκότητα που εµπεριέχει η ίδια η Grid-υποδοµή. Το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) µετέχει σε αυτό το πρόγραµµα. 

Το GRIA (http://www.gria.org) δίνει έµφαση στη χρήση του Grid σε βιοµηχανικό 

περιβάλλον σε επίπεδο εφαρµογών όπως παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακών 

ταινιών ή δοµική ανάλυση. Ως εκ τούτου εστιάζει στη διασφάλιση της Ποιότητας των 

Υπηρεσιών (QoS), την υιοθέτηση προτύπων και την ασφάλεια, ενσωµατώνοντας την 

εµπειρία του GridLab. Το ΕΜΠ και η εταιρεία ΚΙΝΟ (http://www.kino.gr), µε 

δραστηριότητα κυρίως στο χώρο της παραγωγής διαφηµιστικών ταινιών, είναι οι 

ελληνικοί εταίροι σε αυτήν την προσπάθεια. 

To EGEE, (http://egee-ei.web.cern.ch) είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης 

τεχνολογιών πλέγµατος υπολογιστικών συστηµάτων � Grid. Στο EGEE εντάσσονται 

οι εθνικές ή ευρύτερης περιοχής (regional) προσπάθειες για ανάπτυξη τεχνολογιών 

Πλέγµατος. To Ηellasgrid εκπροσωπείται µέσω του Ε∆ΕΤ που συµµετέχει ως εταίρος 

αλλά ουσιαστικά θα υπάρξει συµµετοχή από το σύνολο της οµάδας εργασίας και έχει 

επιδείξει µια αυξηµένη κινητικότητα σε αυτό το χώρο. 

To SEE-GRID (http://www.see-grid.org) µε συντονιστή το Ε∆ΕΤ / GRNET έχει 

στόχο τη δηµιουργία ανθρώπινου δικτύου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης για την προώθηση των τεχνολογιών Πλέγµατος. Το SEE-GRID θα 

υλοποιήσει κλίνες δοκιµών Πλέγµατος σε όλες τις χώρες της περιοχής µε έµφαση στα 

∆υτικά Βαλκάνια αποβλέποντας στην σταδιακή ένταξή τους στις Πανευρωπαϊκές 

Υποδοµές σε στενή συνεργασία µε το πρόγραµµα EGEE. 

 

 

 



 138 

10.3 Ελληνικές Πρωτοβουλίες 

Κοµβική εξάλλου είναι και η υιοθέτηση από τις κοινότητες στην Ελλάδα του 

αντίστοιχου λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source) δηλαδή λογισµικού για το 

οποίο παρέχεται ο πηγαίος κώδικας χωρίς περιοριστικούς όρους στη χρήση του. Και 

αυτό γιατί αφενός το σχετικό κόστος απόκτησης του λογισµικού εκµηδενίζεται και 

αφετέρου δηµιουργείται ένας πυρήνας διάχυσης τεχνογνωσίας που µπορεί και να 

τονώσει την έρευνα στις συναφείς τεχνολογίες στη χώρα µας και να ικανοποιήσει την 

ενδεχόµενη ανάγκη για µικρής έκτασης και προσανατολισµένη στις εφαρµογές 

προσαρµογή του. Στην Ελλάδα η κίνηση Ανοικτού Κώδικα έχει τύχει ικανοποιητικής 

αποδοχής µε πρόσφατο παράδειγµα τη λειτουργία σχετικού δικτυακού τόπου 

(http://www.open-source.gr & http://www.ellak.gr) κάτω από την αιγίδα του Ε∆ΕΤ. 

Η εµπλοκή επιστηµονικών κυρίως οµάδων από την Ελλάδα σε διάφορα επίπεδα � 

ενηµέρωση για διεθνείς πρωτοβουλίες, συνεργασία µε αντίστοιχους εταίρους από το 

εξωτερικό και χρήση πειραµατικών Πλεγµάτων  προέκυψε από διαφαινόµενες 

διεθνείς τάσεις της πρακτικής υπολογισµών στους αντίστοιχους ερευνητικούς 

χώρους. Σε πολλές περιπτώσεις το Πλέγµα αντιµετωπίζεται ως ένας εξελικτικός 

σταθµός που ακολουθεί φυσιολογικά τον υπολογισµό σε επίπεδο τοπικών συστοιχιών 

υπολογιστικών συστηµάτων (local cluster computing). Υπό αυτήν την έννοια στην 

Ελλάδα υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία από αυτό το προγενέστερο χρονικά µοντέλο 

υπολογισµού. Στα Ελληνικά Ανώτατα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα οι φοιτητές 

διδάσκονται σε προπτυχιακό είτε µεταπτυχιακό επίπεδο, µαθήµατα που εστιάζουν σε 

αυτό το µοντέλο. Σε ερευνητικό επίπεδο η ανάπτυξη εφαρµογών και η χρήση 

συστοιχιών υπολογιστικών µονάδων είναι ευρέως διαδεδοµένη. Συνεπώς η υιοθέτηση 

και ενσωµάτωση στην καθηµερινή πρακτική των συναφών τεχνολογιών Πλέγµατος, 

ιδίως σε ακαδηµαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, διαφαίνεται εξαιρετικά οµαλή.  

Βεβαίως οι δυσκολίες είναι αρκετές και σε κάποιες περιπτώσεις συναρτώνται µε 

θέµατα που δεν αντιµετωπίζονται άµεσα: 

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις όπως αναλυτικά εκτίθενται στη συνέχεια- το γρήγορο 

δίκτυο κορµού είναι µια πραγµατικότητα µόνο για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

δίκτυα. Η ευρυζωνική πρόσβαση αναπτύσσεται σταδιακά και συνεπώς οι 

αποµονωµένοι χρήστες και η ελληνική περιφέρεια δε θα δρέψουν στο άµεσο µέλλον 
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τους καρπούς της. Υπάρχει µια διασπορά των υπολογιστικών υποδοµών σε 

Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια στη χώρα µας. Η διασπορά πέρα από το 

επίπεδο της γεωγραφικής κατανοµής τους εντοπίζεται στην απουσία ενός εθνικού 

πλαισίου που να διέπει τη συνεργατική λειτουργία τους. Η ενοποίησή τους λοιπόν, 

όπως επαγγέλλεται η ιδέα του Grid, σίγουρα θα χρειαστεί να ασχοληθεί και µε τη 

διάχυση και αποδοχή ενός επανακαθορισµένου πλέον συνολικού ρόλου τους. 

Η Ελλάδα είναι µια µικρή αγορά για τις υπηρεσίες Grid. Σε χώρους λοιπόν εκτός των 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, υπάρχει χαµηλή ζήτηση για τέτοιου είδους τεχνολογίες. Η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα µας άλλωστε δε διαθέτει εκείνα τα τµήµατα 

Έρευνας και Ανάπτυξης που θα µπορούσαν να τους υποδείξουν ένα πιθανό σενάριο 

αξιοποίησης των υπηρεσιών Grid στον κύκλο των δραστηριοτήτων τους. 

Παρατηρείται δηλαδή µια υστέρηση σε επίπεδο τεχνογνωσίας που ενισχύεται από τον 

περιορισµένο ορίζοντα αναγκών της εγχώριας αγοράς. 

Το HellasGrid, έχοντας εθνική εµβέλεια, έρχεται να οργανώσει και να δέσει τις 

πρώτες αυτές προσπάθειες που αναπτύσσονται από την ερευνητική κοινότητα κυρίως 

σε θέµατα eScience, αλλά και να δώσει κατευθύνσεις τόσο προς τον Ελληνικό 

εµπορικό κόσµο σε θέµατα eBusiness, όσο και στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σε θέµατα 

εξυπηρέτησης του πολίτη και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment). Στη 

προσπάθεια αυτή συναντώνται το αντίστοιχο ανθρωποδίκτυο και οι υποδοµές που 

διαθέτει η χώρα µας και οργανώνονται έτσι σε έναν κόµβο άµεσης επικοινωνίας µε 

αντίστοιχες προσπάθειες που γίνονται στο εξωτερικό. 

 

10.4 Οµάδα εργασίας Grid Computing (Ζ6) του eBusinessForum 

Οι σκοποί της οµάδας είναι:  

• Αναγνώριση και ανάλυση των επιχειρηµατικών διαδικασιών και υπηρεσιών 

που µπορούν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογίας 

πλέγµατος. Αναγνώριση τοµέων / δραστηριοτήτων που έχουν ενδιαφέρον στα 

πλαίσια δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων.  
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• Καταγραφή απαιτήσεων από την τεχνολογία και υπηρεσίες πλέγµατος που 

αποτελούν προϋποθέσεις για εφαρµογή της σε εταιρικές εφαρµογές. 

Αντιπαραβολή µε τη σηµερινή κατάσταση της τεχνολογίας και τις σχετικές 

κατευθύνσεις προτυποποίησης (OGSA / GGF).  

• Ανάλυση των προοπτικών αξιοποίησης του πλέγµατος για την βελτίωση των 

κυβερνητικών υπηρεσιών.  

• Ανάλυση νέων καινοτόµων υπηρεσιών η-επιχειρείν που µπορούν να 

αναπτυχθούν µε χρήση τεχνολογίας πλέγµατος.  

• Μοντέλα σταδιακής εξέλιξης υπαρχόντων δικτυακών (π.χ. ευρυζωνικών 

υποδοµών) και κατανεµηµένων υποδοµών και εφαρµογών (π.χ. clusters, web 

services) προς υποδοµές πλέγµατος. Ανάλυση µοντέλων σταδιακής ανάπτυξης 

υποδοµών πλέγµατος (π.χ.. Intra-Grid, Inter-Grid, Extra-Grids).  

• Τεχνικοοικονοµικά µοντέλα ανάπτυξης εφαρµογών πλέγµατος. Σχέση 

κόστους  οφέλους.  

• Εκπόνηση προτάσεων προς επιχειρήσεις για την επιχειρηµατική χρήση και 

αξιοποίηση της τεχνολογίας πλέγµατος  

• ∆ιερεύνηση νέων δυνατοτήτων και πιθανή εκπόνηση προτάσεων προς την 

Πολιτεία για τη δηµιουργία επιχειρησιακών δράσεων σχετικών µε την 

τεχνολογία πλέγµατος.  

 

 

10.5 HellasGrid Task Force 

Οµάδα Εργασίας για την ανάπτυξη Κατανεµηµένων Υπηρεσιών Grid στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας, µε στόχο την χάραξη Εθνικής στρατηγικής και τον συντονισµό 

οµάδων χρηστών για τη διάδοση των παραπάνω τεχνολογιών.  

Τα σηµαντικότερα σηµεία για τα οποία συστάθηκε η Οµάδα HellasGrid είναι τα 

εξής:  

• Η ανάδειξη των κατανεµηµένων υπηρεσιών πλέγµατος υπολογιστικών 

συστηµάτων  Grid ως κυρίαρχο στοιχείο για την ανάπτυξη της εθνικής και 
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διακρατικής έρευνας και συνεργασίας µεταξύ ερευνητών στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας.  

• Οι κατευθύνσεις του 6ου Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε την ανάπτυξη κατανεµηµένων υπηρεσιών πλέγµατος 

υπολογιστικών συστηµάτων  Grid στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς 

και τις κατευθύνσεις των κοινοτικών πρωτοβουλιών e-Europe 2002 και 2005 

περί Grid Computing και World Wide Grid.  

• Η σηµασία του στρατηγικού σχεδιασµού και συντονισµού των δράσεων Grid 

που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

σε διάφορους τοµείς όπως π.χ η έρευνα και η εκπαίδευση σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Βασικό έργο της Οµάδας Εργασίας είναι:  

• Η κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων για ένταξη δράσεων στο Ε.Π της ΚτΠ 

που προωθούν την ανάπτυξη των κατανεµηµένων υπηρεσιών πλέγµατος 

υπολογιστικών συστηµάτων Grid και σε περιφερειακή βάση, σε χώρους όπως 

φυσική υψηλών ενεργειών, αστρονοµία, υπολογιστική χηµεία, µετεωρολογία, 

βίο-πληροφορική καθώς και εφαρµογές κατανεµηµένης τηλε-συνεργασίας 

υψηλών απαιτήσεων και εικονικής πραγµατικότητας (γενικά εφαρµογές e-

Science και e-Learning υψηλών προδιαγραφών).  

• Η στήριξη της διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας αλλά και η συλλογή και 

επεξεργασία βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.  

• Ο σχεδιασµός και οι προτάσεις δράσεων ευαισθητοποίησης σε διάφορα 

επίπεδα µε ταυτόχρονη λειτουργία σχετικού δικτυακού τόπου ενηµέρωσης 

(www.hellasgrid.gr).  

• Η παροχή προτάσεων και κατευθυντήριων γραµµών προς όλους τους 

ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς σε σχέση µε τις διαθέσιµες 

συστάσεις (standards), τις κυρίαρχες τάσεις σε θέµατα αρχιτεκτονικής και 

υλοποίησης και γενικά τις διεθνείς πρακτικές όπως αυτές απορρέουν µεταξύ 

άλλων από το Global Grid Forum (GGF), µε στόχο τη δηµιουργία µιας 

"βασικής πλατφόρµας" υπηρεσιών κατανεµηµένου Grid.  

• Η σύνταξη και υποβολή κειµένων στρατηγικής όσον αφορά στην ανάπτυξη 

των υπηρεσιών Grid.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αναδυόµενη τεχνολογία Πλέγµατος έχει πολλά να προσφέρει όχι µόνο στις θετικές 

επιστήµες αλλά και σε πρακτικές εφαρµογές στην βιοµηχανία και στην οικονοµία 

συνολικά. Κάποια από τα προβλήµατα που ανακύπτουν όπως αυτό του διαµοιρασµού 

των πόρων µπορεί να αντιµετωπιστεί µε λύσεις προτεινόµενες από την θεωρία 

πλέγµατος αλλά και από την οικονοµική θεωρία. Επιχειρηµατικά µοντέλα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την επίλυση προβληµάτων αλλά και την επέκταση της 

τεχνολογίας πλέγµατος και στους τοµείς της οικονοµίας. 

 Η µεγάλη εικόνα σχετικά µε την τεχνολογία πλέγµατος είναι ότι υπάρχει η 

προσπάθεια για δύο κύριους στόχους α) Πρώτον να µην µένει αχρησιµοποίητη 

υπολογιστική ισχύ και έτσι να έχουµε σπατάλη πόρων, όπως σε αντιστοιχία θα 

λέγαµε και στην οικονοµική επιστήµη και β) δεύτερον, µπορεί να γίνει ενοποίηση 

όλων των αχρησιµοποίητων πόρων (π.χ. υπολογιστική ισχύ) έτσι ώστε να 

ενοποιηθούν και να δηµιουργήσουν µια πανίσχυρη υπολογιστική µηχανή που να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση µεγάλων άλυτων ανθρώπινων 

προβληµάτων (π.χ. αποκωδικοποίηση DNA, εύρεση λύσεις (φαρµάκων) σε ανίατες 

ασθένειες, επεξεργασία σηµάτων από το σύµπαν κτλ). 

Είναι πιθανό στο µέλλον να δηµιουργηθεί µια επαναστατική νέα αγορά η αγορά Grid, 

η οποία δειλά δειλά έχει κάνει τα πρώτα βήµατα της. Μετά λοιπόν το πρώτο άνοιγµα 

στον οικονοµικό τοµέα µε το e – commerce, ηλεκτρονικό εµπόριο, ίσως  ήρθε η 

στιγµή για το επόµενο βήµα που θα είναι το G- commerce, εµπόριο πόρων. Αυτό 

βέβαια θα το δείξει η πράξη και κυρίως αν είναι πράγµατι συµφέρουσα λύση για τις 

επιχειρήσεις καθαρά όµως από χρηµατική άποψη (από κοινωνική άποψη δεν γίνεται 

λόγος είναι αναµφισβήτητο, εκµηδενίζεται η σπατάλη πόρων).  
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Η τεχνολογία ως γνωστών δίνει τις δυνατότητες και είναι το «γκάζι», δίνει την 

ταχύτητα, η πραγµατικότητα όµως και κυρίως η οικονοµικές επιχειρηµατικές 

εφαρµογές είναι το «φρένο», το µέτρο στην ταχύτητα της τεχνολογίας. 

Στα  προβλήµατα που ανακύπτουν στην τεχνολογία πλέγµατος µπορούν κάποια 

επιµέρους από αυτά να εξεταστούν ως παίγνια, και σαφώς υπάρχει συσχέτιση µε 

αντίστοιχα οικονοµικά προβλήµατα. Αυτή ήταν µια πρώτη επιφανειακή προσέγγιση, 

αρκετή όµως για να καταδείξει την συσχέτιση αυτή. 
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