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Περίληψη 

Το μέγεθος των δεδομένων που παράγονται, χρησιμοποιούνται και 

αποθηκεύονται κάθε χρόνο αυξάνεται και είναι μεγαλύτερο από ότι στο παρελθόν. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτή τη συνεχή αύξηση. Πρώτα από όλα, περισσότεροι 

χρήστες παγκοσμίως έχουν πλέον πρόσβαση στο ίντερνετ μέσα από τη χρήση των 

laptops, των tablets ή των smartphones. Επιπλέον το διαδίκτυο των πραγμάτων έπαιξε 

σημαντικό ρόλο, επειδή οι όλες οι συσκευές είναι πλέον συνδεδεμένες στο ίντερνετ και 

έχουν αισθητήρες που στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να 

δημιουργηθούν νέες τεχνικές ανάλυσης ώστε το μεγάλο πλήθος των δεδομένων που 

δημιουργούνται να μπορεί είναι διαχειρίσιμο αποτελεσματικά. Επίσης νέα εργαλεία 

πρέπει να αναπτυχθούν για να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα. 

Το υπολογιστικό νέφος είναι μια νέα τεχνολογία που προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτό 

το πρόβλημα παρέχοντας όλους τους απαραίτητους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς 

πόρους για τη διαχείριση των Big Data. Έτσι, δημιουργήθηκε μια νέα υπηρεσία, το Big 

Data as a Service, και ο στόχος του είναι να κάνει την όλη διαδικασία ανάλυσης των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας ευκολότερη και να δώσει στις εταιρείες τη δυνατότητα για 

επιπλέον επιχειρηματική ευφυΐα. 

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία αναλύουμε πρώτα το γενικό υπόβαθρο των δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας και ελέγχουμε τις σχετικές τεχνικές και εργαλεία όπως το Hadoop και 

το Spark. Στη πορεία αναλύουμε το υπόβαθρο του υπολογιστικού νέφους και 

προσπαθούμε να καθορίσουμε το Big Data as a Service, που είναι το νέο σημαντικό 

θέμα συζήτησης στο υπολογιστικό νέφος. Επίσης παρουσιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις 

διαχείρισης των δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους που 

προσφέρονται από δύο μεγάλες εταιρείες. Τέλος προσπαθούμε να κάνουμε μια σύγκριση 

του τοπικού περιβάλλοντος και του υπολογιστικού νέφους για τα εργαλεία των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: δεδομένα μεγάλης κλίμακας, υπολογιστικό νέφος, παράλληλη 

επεξεργασία,  Big Data, BDaaS, cloud computing, batch processing, MapReduce, 

Hadoop  
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Abstract 

The amount of data produced, used and stored in our days is growing 

significantly and is bigger than in the past. There are many reasons to describe this 

continuous increase. First of all, more users globally have internet access by using their 

laptops, tablets or smartphones. Furthermore the IoT (Internet of Things) played an 

important role because all devices today are connected to the internet and have sensors 

that send and receive and produce data. As a result, new analytics techniques have to be 

created so the vast amounts of data generated can be managed efficiently. Also new tools 

need to be developed in order to process those data. 

Cloud computing is a new technology that aims to give a solution in this problem by  

providing all those processing and storage sources needed to interact with Big Data. So a 

new service is created, Big Data as a Service, and its goal is to make the whole procedure 

of Big Data analytics simplier and give companies the opportunity for further business 

intelligence. 

In this dissertation we first introduce the general background of Big Data and review 

related techniques and tools such as Hadoop and Spark. Then we analyze the background 

of cloud computing and try to define the Big Data as a Service stack, which is the new 

trend in cloud computing. We also present end to end Big Data in cloud solutions 

provided by two big informatics companies. At the end we attempt to make a comparison 

between Big Data tools based in cloud infrastructure and Big Data tools based in local 

infrastructure and explain the benefits of both options. 

 

 

Keywords: Big Data, BDaaS, cloud computing, batch processing, MapReduce, 

Hadoop  
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 1  Εισαγωγή στα δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας (Big Data) 

 1.1  Tι είναι τα Δεδομένα μεγάλης κλίμακας 
Τα Big Data είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται κατά κόρον εδώ και μερικά χρόνια και 

αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και να ακουστεί πολύ περισσότερο τα επόμενα. Και στον 

ακαδημαϊκό χώρο πολλά είναι τα άρθρα και οι αναφορές σε συνέδρια που υπάρχουν 

γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχει ένας σαφής και ρητός ορισμός γύρω από αυτές τις δύο 

λέξεις, αλλά σίγουρα το άκουσμά του, παραπέμπει σε κάτι μεγάλο, γεμάτο πληροφορίες.  

 

 
Εικόνα 1-1 Γράφημα ενδιαφέροντος για τον όρο ¨Big Data¨ στο Google Trends 

 

Όπως βλέπουμε παραπάνω από μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας εργαλείο του Google 

Trends ο συγκεκριμένος όρος είναι αρκετά δημοφιλής και αναζητείται πάρα πολύ, ειδικά 

τα τελευταία χρόνια από το 2012 και μέχρι σήμερα. Σίγουρα ο όρος προϋπήρχε και έχει 

αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά όπως είναι λογικό αφορούσε πολύ μικρότερα μεγέθη 

και ταχύτητες. 

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι στο ακαδημαϊκό κομμάτι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια 

έκρηξη έρευνας και δημιουργίας άρθρων γύρω από τον συγκεκριμένο όρο. Στο 

αποθετήριο του Elsevier, το Scopus υπάρχουν 24.722 αποτελέσματα εγγράφων είτε από 

πρακτικά συνεδρίων, είτε από επιστημονικά άρθρα συνεδρίων, είτε ερευνητικών άρθρων 

που περιέχουν αυτούσιο τον όρο “Big Data” είτε στο τίτλο, είτε στη περίληψη είτε στις 

λέξεις κλειδιά. Το σημαντικό εδώ, που δείχνει ότι πρόκειται για ένα ερευνητικό πεδίο με 

άνθηση τα τελευταία έτη είναι ότι τα 16.681 αποτελέσματα βρίσκονται το 2015 και το 

2016. 
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Εικόνα 1-2 Αποτελέσματα αναζήτησης για άρθρα και πρακτικά συνεδρίων που 

περιλαμβάνουν τον όρο “Big Data”. 

 

Ένας από τους πιο διαδεδομένους στη βιβλιογραφία ορισμούς, είναι αυτός που 

περιλαμβάνεται σε μια έκθεση του Gartner μόλις το 2001(Douglas L., 2001). Εκεί 

βέβαια δεν γίνεται καμία αναφορά στη φράση “Big Data”, ωστόσο αποτελεί κλειδί η 

συγκεκριμένη έκθεση στο βασικό ορισμό.  

Αυτό γίνεται διότι για πρώτη φορά υπήρξε αναφορά στα 3 από τα λεγόμενα 5Vs των Big 

Data (που όπως περιγράφεται παρακάτω αναφέρονται πλέον ως  5 στη βιβλιογραφία) το 

Volume (όγκος), το Velocity (ταχύτητα) και το Variety (ποικιλία). Επίσης είναι 

ουσιαστικά η πρώτη φορά που δίνεται έμφαση στη μεγάλη αύξηση του όγκου των 

δεδομένων, στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής τους και στη ποικιλία της μορφής που 

έχουν.  

Δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός που να προέρχεται μέσα 

από επιστημονική έρευνα κάτι που ίσως οφείλεται στη γρήγορη και άτακτη εξέλιξη των 

Big Data. Υπήρχαν αρκετές προσπάθειες για να δωθεί ένας ορισμός, αλλά καμία από 

αυτές δεν ήταν ίκανη και πειστική ώστε να γίνει κοινά αποδεκτή.  

Βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τη τεράστια εξέλιξη του όρου και τη μεγάλη διάδοσή του, 

υπάρχουν πολλές και ποικίλες μικροδιαφορές στο νόημά του, κάθε μια από τις οποίες 

βέβαια έχει λόγο ύπαρξης μέχρι να υιοθετηθεί ένας κοινά αποδεκτός και στιβαρός 



 

3 

ορισμός. Συνεχώς μέσα από ακαδημαϊκές και επιστημονικές εργασίες δημιουργούνται 

είτε νέοι ορισμοί είτε επεκτάσεις κάποιων που διατυπώθηκαν παλαιότερα. Σύμφωνα με 

τον De Mauro (De Mauro A. et al., 2015), αναλύοντας την ακαδημαϊκή και 

επιχειρηματική βιβλιογραφία μπορεί κάποιος να δει ότι στις σημαντικότερες περιπτώσεις 

ο όρος “Big Data” αναφέρεται σε τέσσερα διαφορετικά θέματα. Αυτά είναι οι 

Πληροφορίες, οι Τεχνολογίες, οι Μέθοδοι και οι Επιπτώσεις. Έτσι καταλήγει σε μια 

ανασκόπηση των ορισμών που έχουν δοθεί σημειώνοντας και σε ποιο από τα παραπάνω 

θέματα αναφέρεται ο κάθε ένας.  

 

Πηγή Ορισμός Π Τ Μ Ε 

M. A. Beyer and D. Laney, 

2012, The Importance of “Big 

Data”: A Definition, Gartner 

report, pp. 1–9. 

Σύνολα με πληροφορίες μεγάλου όγκου, 

ταχύτητας και ποικιλίας που απαιτούν 

αποδοτικές, καινοτόμες μορφές 

επεξεργασίας πληροφοριών για την 

ενίσχυση της διορατικότητας και τη λήψη 

αποφάσεων 

Χ  Χ Χ 

J. Dijcks, 2012, Big Data for the 

Enterprise, Oracle report. 

Τα τέσσερα χαρακτηριστικά που ορίζουν τα 

Big Data είναι ο όγκος, η ταχύτητα, η 

ποικιλία και η αξία 

Χ   Χ 

Intel, 2012, Big Data Analytics. 

Intel’s IT Manager Survey on 

How Organizations Are Using 

Big Data, Intel report. 

Πολύπλοκες, αδόμητες ή μεγάλες ποσότητες 

δεδομένων 
Χ    

S. Suthaharan, 2014, ACM 

SIGMETRICS Perform. Eval. 

Rev. 41, 70. 

Μπορούν να οριστούν χρησιμοποιώντας 

τρία χαρακτηριστικά των δεδομένων: 

Πληθικότητα, Συνέχεια και Πολύπλοκότητα 

Χ    

M. Schroeck, R. Shockley, J. 

Smart, D. Romero-Morales, and 

P. Tufano, 2012,  Analytics: The 

Real-World Use of Big Data, 

IBM report, pp. 1–20. 

Τα Big Data είναι ένας συνδυασμός του 

όγκου, της ποικιλίας, της ταχύτητας και της 

της ορθότητας που δημιουργούν μια 

ευκαιρία στους οργανισμούς να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό 

ψηφιακό περιβάλλον 

Χ   Χ 



 

4 

NIST Big Data Public Working 

Group,2014, Big Data 

Interoperability Framework: 

Definitions (draft). 

Εκτεταμένα σύνολα δεδομένων, κυρίως 

όσον αφορά στον όγκο, τη ταχύτητα και τη 

ποικιλία, που απαιτούν μια επεκτάσιμη 

αρχιτεκτονική για αποδοτική αποθήκευση, 

χειρισμό και ανάλυση 

Χ Χ   

J. Ward and A. Barker, 2013, 

preprint arXiv:1309.5821. 

Η αποθήκευση και ανάλυση μεγάλων και 

ποπλύπλοκων σετ δεδομένων 

χρησιμοποιώντας μια σειρά από τεχνικές 

που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 

σε αυτές: NoSQL, MapReduce και μηχανική 

μάθηση 

Χ Χ Χ  

Microsoft, 2013, available at 

https://www.microsoft.com/en-

us/news/features/2013/feb13/02- 

11bigdata.aspx. 

Η διαδικασία εφαρμογής μεγάλης 

υπολογιστικής ισχύος, μηχανικής μάθησης 

και τεχνητής νοημοσύνης σε συχνά 

περίπλοκα και μεγάλου όγκου σύνολα 

δεδομένων 

Χ Χ Χ  

E. Dumbill, 2013, Big Data 1, 1. 

Δεδομένα που υπερβαίνουν την ικανότητα 

επεξεργασίας των συμβατικών συστημάτων 

βάσεων δεδομένων 

Χ Χ   

D. Fisher, R. DeLine, M. 

Czerwinski, and S. Drucker, 

2012, Interactions. 

Δεδομένα που δεν μπορούν να διαχειριστούν 

και να υποβληθούν σε επεξεργασία με ένα 

απλό τρόπο 

Χ  Χ  

B. Shneiderman, in Proc. 2008 

ACM SIGMOD Int. Conf. 

Manag. Data, pp. 3–12. 

Ένα σύνολο δεδομένων που είναι πάρα πολύ 

μεγάλο ώστε να χωρέσει σε μια οθόνη 
Χ    

J. Manyika, M. Chui, B. Brown, 

and J. Bughin, 2011 Big Data: 

The next Frontier for 

Innovation, Competition, 

and Productivity. 

Σύνολα δεδομένων των οποίων το μέγεθος 

δεν μπορεί να καταγραφεί, αποθηκευτεί, 

διαχειριστεί και αναλυθεί από τυπικά 

λογισμικά εργαλεία των βάσεων δεδομένων 

Χ Χ Χ  

H. Chen, R. Chiang, and V. 

Storey, 2012, MIS Q. 36, 1165. 

Τα σύνολα δεδομένων και οι αναλυτικές 

τεχνικές σε εφαρμογές που είναι τόσο 

μεγάλα και περίπλοκα ώστε να απαιτούν 

προηγμένες και μοναδικές τεχνολόγίες 

Χ Χ Χ  
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αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και 

οπτικοποίησης 

D. Boyd and K. Crawford, 

2012,  Information, Commun. 

Soc. 15, 662. 

Ένα πολιτιστικό, τεχνολογικό και 

επιστημονικό φαινόμενο που στηρίζεται στη 

τεχνολογία αλληλεπίδρασης και ανάλυσης 

 Χ Χ Χ 

V. Mayer-Schönberger and K. 

Cukier, 2013, Big Data: A 

Revolution That Will Transform 

How We Live. 

Φαινόμενο που φέρνει τρεις βασικές 

αλλαγές στο τρόπο που αναλύουμε 

πληροφορίες που μετατρέπουν το πως 

αντιλαμβανόμαστε και οργανώνουμε τη 

κοινωνία: 1. Περισσότερα δεδομένα, 2. 

Ελλιπή δεδομένα, 3. Η συσχέτιση ξεπερνάει 

την αιτιότητα 

Χ  Χ Χ 

 

Πίνακας 1-1 Συγκεντρωμένοι ορισμοί από ακαδημαϊκή και επιχειρηματική 

βιβλιογραφία για τα Big Data με αναφορά στα θέματα που αναφέρονται Π: 

Πληροφορίες, Τ: Τεχνολογίες, Μ: Μέθοδοι, Ε: Επιπτώσεις ( Πηγή: De Mauro, A. et 

al., 2015) 

 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα παραπάνω δεν είναι λίγες και οι εταιρείες του χώρου της 

πληροφορικής που προσπάθησαν να δώσουν το δικό τους ορισμό, προσαρμοσμένο στο 

τομέα που ασχολείται η κάθε μία. Η Oracle (Dijcks J. P., 2012), γνωστή αρχικά για τα 

συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που προσέφερε, αν και αναφέρεται στα Vs 

των Big Data στον ορισμό της, υποστηρίζει ότι ότι τα Big Data είναι η δημιουργία αξίας 

από τις παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων που βοηθούν στη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων, εμπλουτισμένες με νέες πηγές αδόμητων δεδομένων.  

Οι νέες πηγές είναι κυρίως τα ιστολόγια, τα κοινωνικά δίκτυα, οι αισθητήρες, αλλά και 

άλλες μορφές δεδομένων που ποικίλουν σε μέγεθος, δομή, μορφή και άλλους 

παράγοντες. Ισχυρίζεται λοιπόν η Oracle ότι τα Big Data είναι η ένταξη επιπλέον πηγών 

δεδομένων στις ήδη υπάρχουσες, επικεντρώνοντας τον ορισμό στην υποδομή των 

δεδομένων που είναι και ο κύριος τομέας δραστηριότητας της. Μάλιστα δίνεται έμφαση 

και σε μια σειρά από τεχνολογίες όπως το NoSQL, το Hadoop, το HDFS και η γλώσσα R 

παρουσιάζοντας μαζί και μια πρόταση για τη διαχείριση των Big Data. Αυτό κάνει 
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βέβαια τον ορισμό αρκετά δύσκολο, σύνθετο και δυνσόητο καθώς πρέπει κάποιος να 

αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις τεχνολογίες. 

Μια άλλη μεγάλη εταιρεία του χώρου της πληροφορικής, η Intel, συνδέει τα  

Big Data με τις επιχειρήσεις που δημιουργούν ένα μέσο όρο δεδομένων 300 terabytes 

την εβδομάδα. Έτσι αντί να δίνει έναν ορισμό όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περιγράφει 

τα Big Data  μέσα από τις εμπειρίες που έχει από τις εταιρείες που συνεργάζεται (Intel IT 

Center, 2012). 

H Microsoft δίνει έναν ιδιαίτερα περιεκτικό ορισμό (Microsoft UK Enterprise, 2013), 

λέγοντας ότι Big Data είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να 

περιγράψει τη διαδικασία εφαρμογής της υπολογιστικής ισχύς (ότι πιο σύγχρονο σε 

μηχανική μάθηση – machine learning και τεχνητή νοημοσύνη – artificial intelligence) σε 

μεγάλης κλίμακας και συχνά περίπλοκης μορφής δεδομένα. Ο ορισμός αυτός τονίζει 

ξεκάθαρα ότι τα Big Data χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ κάτι που δεν 

αναφέρεται ρητά στους προηγούμενους ορισμούς. Επιπλέον εισάγει δύο νέους όρους σε 

σχέση με τις άλλες εταιρείες, τη μηχανική μάθηση (machine learning) και τη τεχνητή 

νοημοσύνη (artificial intelligence), που μάλιστα έχουν ζωτική σημασία στο 

συγκεκριμένο ορισμό. 

Μετά από όλες αυτές τις αναφορές, επιχειρώντας μια πιο περιεκτική ερμηνεία του όρου, 

μπορούμε να πούμε ότι ο όρος Big Data αναφέρεται σε : ΄΄ Τεράστια σύνολα δεδομένων 

που έχουν μια πιο μεγάλη, πιο ποικίλη και πολύπλοκη δομή, που δημιουργεί δυσκολίες 

στην αποθήκευση, την ανάλυση και την οπτικοποίησή τους ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμα 

για περαιτέρω διαδικασίες σε μια επιχείρηση΄΄.  

Η διαδικασία επεξεργασίας και αναζήτησης συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων μέσα από 

αυτό τον τεράστιο όγκο, ώστε να δημιουργηθούν χρήσιμες πληροφορίες για έναν 

οργανισμό που βοηθούν στην τελική λήψη αποφάσεων, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 

΄΄Big Data Analytics΄΄ (Sagiroglu, S., & Sinanc, D., 2013). 

Ακόμη και ο πιο απλός χρήστης δημιουργεί δεδομένα κάθε μέρα μέσα από τις 

δραστηριότητές του σε blogs και κοινωνικά δίκτυα, με τη μορφή κειμένου,φωτογραφίας, 

βίντεο κ.α..  Όλα αυτά μπορούν μέσα από επεξεργασία να γίνουν χρήσιμα για μια 

επιχείρηση καθώς οι επιστήμονες μπορούν να δημιουργήσουν χρήσιμες πληροφορίες 

που αφορούν για παράδειγμα τις πωλήσεις ή άλλες δραστηριότητες ενός οργανισμού. 
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 1.2  Η εξέλιξη των δεδομένων μεγάλης κλίμακας 
Στα τέλη του 1970 προέκυψε η έννοια της βάσης δεδομένων που είναι μια τεχνολογία η 

οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάλυση των δεδομένων. Με την 

αύξηση όμως του όγκου των δεδομένων η αποθηκευτική δυνατότητα και η υπολογιστική 

ισχύς ενός μεμονομένου υπολογιστικού συστήματος δεν επαρκούσε. Για αυτό το λόγο 

άρχισαν οι έρευνες με στόχο την εύρεση λύσεων για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Έτσι, 

το 1980 υπήρξε μια πρώτη πρόταση, το ΄΄share nothing΄΄, που ήταν ένα παράλληλο 

σύστημα βάσης δεδομένων με στόχο την κάλυψη του αυξανόμενου όγκου δεδομένων. Η 

αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου συστήματος βασιζόταν στη χρήση cluster και κάθε 

μηχανή είχε το δικό της επεξεργαστή, αποθήκευση και δίσκο. Το Teradata ήταν το 

πρώτο εμπορικό παράλληλο σύστημα βάσης δεδομένων. Το 1986 συνέβη ένα σημαντικό 

γεγονός καθώς βγήκε το πρώτο Teradata με χωρητικότητα 1 TB με στόχο να βοηθήσει 

μια μεγάλη εταιρεία λιανικού εμπορίου στη Βόρεια Αμερική στην επέκταση της 

αποθήκης δεδομένων της, ενώ στα τέλη του 90΄ τα πλεονεκτήματα των παράλληλων 

βάσεων δεδομένων αναγνωρίστηκαν ευρέως (Chen Min et al., 2014).  

Απο τότε πολλές προκλήσεις προέκυψαν με την ανάπτυξη των υπηρεσιών του Ιnternet 

και των ευρετηρίων τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες μηχανών 

αναζήτσης κύριως σε ότι είχε να κάνει με το χειρισμό τόσο μεγάλου όγκου  δεδομένων. 

Η Google δημιούργησε τα προγραμματιστικά μοντέλα GFS και MapReduce για την 

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Βέβαια πλέον και το περιεχόμενο που 

δημιουργείται αδιάκοπα από τους χρήστες, από αισθητήρες αλλά και άλλες πηγές 

απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στην αρχιτεκτονική και στο μηχανισμό επεξεργασίας 

δεδομένων (Chen Min et al., 2014).  

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες όπως η Oracle, η IBM, η 

Microsoft, η Google, η Amazon και το Facebook έχουν ξεκινήσει projects γύρω από τα 

Big Data και επενδύουν τεράστια ποσά όπως η ΙΒΜ που από το 2005 έχει δαπανήσει 

παραπάνω από 16 δις δολλάρια σε εξαγορές σχετικές με τα Big Data. Παράλληλα και 

στο ακαδημαϊκό κομμάτι υπάρχει τα τελευταία χρόνια μεγάλη αύξηση στις δημοσιεύσεις 

γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος πάρα πολλές εθνικές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει 

να επενδύουν τεράστια ποσά για την έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Το 2012 οι ΗΠΑ 

ανακοίνωσαν επένδυση 200 εκατομμυρίων στο project ΄΄Σχέδιο Έρευνας και Ανάπτυξης 

στα Big Data΄΄ (Chen Min et al., 2014).  
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 1.3  Πόσο μεγάλος είναι ο όγκος των δεδομένων? 
Τα Big Data έχουν παρουσία σχεδόν σε όλους τους κλάδους καθώς τα δεδομένα συνεχώς 

αυξάνονται με μεγάλους ρυθμούς. Αυτή η ενότητα της εργασίας έχει ως στόχο να δώσει 

μερικές πληροφορίες σχετικές με τη συνεχόμενη αύξηση των δεδομένων τα τελευταία 

χρόνια για το οποίο βέβαια έχει τεράστια ευθύνη και η ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση 

των ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορίας. 

Η πρώτη προσπάθεια εκτίμησης του συνολικού όγκου δεδομένων που δημιουργούνται, 

αποθηκεύονται και μεταδίδονται έγινε από τους Hal Varian και Peter Lyman του 

πανεπιστημίου Berkeley στις αρχές τις δεύτερης χιλιετηρίδας. Το project τους με τίτλο 

“How much Information?” που έτρεξε από το 2000 ως το 2003 κατέληξε στην εκτίμηση 

ότι το 2002, 5 exabytes νέων δεδομένων ήταν αποθηκευμένα σε παγκόσμιο επίπεδο και 

ότι πάνω από 18 exabytes νέων ή παλαιότερων δεδομένων διαβιβάστηκαν, χωρίς να 

είναι απαραίτητο ότι αποθηκεύτηκαν, μέσα από τα ηλεκτρονικά κανάλια όπως το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το τηλέφωνο και το ίντερνετ. Ενώ από το 1999 ως το 2002 

είχαμε ένα διπλασιασμό των δεδομένων που ήταν αποθηκευμένα (Hal R. Varian, Peter 

Lyman, 2003). 

Μερικά χρόνια αργότερα η εταιρεία ερευνών IDC πραγματοποίησε μια σειρά εκθέσεων 

για λογαριασμό της εταιρείας διαχείρισης πληροφοριών EMC σχετικά με τη ποσότητα 

των δεδομένων που δημιουργούνται και αναπαράγονται κάθε χρόνο.  Το σημαντικό 

στοιχείο εδώ είναι ότι για πρώτη φορά, το 2007 το μέγεθος των δεδομένων που 

δημιουργήθηκαν σε ένα έτος ξεπέρασε την ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων σε όλο 

τον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ήταν αδύνατο να αποθηκευτούν όλα τα 

δεδομένα που δημιουργούνταν, διότι η ταχύτητα παραγωγής δεδομένων ήταν 

μεγαλύτερη από αυτή της επέκτασης της αποθηκευτικής χωρητικότητας. 

Και φτάνουμε το 2014 όπου πάλι με report από την IDC έχουμε κάποια σημαντικά 

στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα που παράγονται. Μέχρι το 2013 μόνο το 22% των 

δεδομένων ήταν χρήσιμο προς επεξεργασία για παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών ενώ 

το 2020 αναμένεται αυτό το ποσοστό να φτάσει και να ξεπεράσει το 35%. Επιπλέον 

είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι από το 2013 ως το 2020 αναμένεται να 

δεκαπλασιαστεί ο όγκος των δεδομένων παγκοσμίως και από 4.4 τρις gigabytes να 

φτάσει τα 44 τρις gigabytes. Αυτό σημαίνει ένα διπλασιασμό κάθε δύο χρόνια του 

συνολικού όγκου (IDC report, 2014). 
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 1.4  Λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση του όγκου δεδομένων  
Όπως αναφέρθηκε κια παραπάνω ο όγκος των δεδομένων παγκοσμίως αυξάνεται 

συνεχώς με ραγδαίους ρυθμούς. Ειδικά από τη στιγμή που έγινε το πέρασμα από την 

αναλογική στη ψηφιακή εποχή. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται πλέον σε ηλεκτρονική 

μορφή κάτι που κάνει πιο εύκολη τη δυνατότητα αποθήκευσης, αλλά από την άλλη κάνει 

επιτακτική τη δημιουργία νέων μορφών και χώρων αποθήκευσης.  

Η λόγοι της τεράστιας αύξησης παραγωγής δεδομένων είναι παρά πολλοί και είναι 

σημαντικό να εξεταστούν καθώς μπορεί να αλλάξουν το τρόπο που οι οργανισμοί θα 

αναλύουν τα δεδομένα στο μέλλον. Σίγουρα ο πιο σημαντικός, είναι η παγκόσμια 

αύξηση των χρηστών του Internet. Με παραπάνω από το μισό πληθυσμό παγκοσμίως να 

μην έχει ακόμη πρόσβαση στο Internet (3.9 δις άνθρωποι), υπάρχει αυτή η τεράστια 

αύξηση παραγωγής δεδομένων.  

Μπορεί κάποιος να φανταστεί τα αποτελέσματα σε μερικά χρόνια καθώς  όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση. Αυτή η αύξηση στα δεδομένα συμβαίνει 

καθώς οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (http://www.itu.int, Νοέμβριος 2016),  είναι 

συνεχώς online διότι το Internet έχει αλλάξει το τρόπο που ζουν, επικοινωνούν και 

λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους.   

Με το τέλος του 2015 ο αριθμός των χρηστών ξεπέρασε τα 3 δις αγγίζοντας το 43% του 

παγκόσμιου πληθυσμού  ενώ με το τέλος του 2016 θα έχει φτάσει στο 47% με την 

Ευρώπη να είναι η ήπειρος στην οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων έχει 

πρόσβαση (79.1%, http://www.itu.int, Νοέμβριος 2016). Στη συνεχή αύξηση του 

συγκεκριμένου αριθμού παίζει σημαντικό ρόλο η ανάπτυξη των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας που προσφέρει και πρόσβαση στο Internet. 

Αυτή η αύξηση εκτός των άλλων σημαίνει ότι και επιχειρήσεις και οργανισμοί σε χώρες 

που δεν είχαν πρόσβαση, πλέον έχουν τη δυνατότητα μαζικής δημιουργίας και 

διαχείρισης δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι 

χρήστες που έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου (κείμενο, φωτογραφίες, 

βίντεο κτλ)  στα κοινωνικά μέσα όπως είναι τα blogs, τα wikis και τα social media 

networks. 

Ακόμη υπάρχει μιας συνεχής αύξηση του αριθμού των μοναδικών χρηστών κινητών 

συσκευών που αναμένεται να έχουν πρόσβαση και στο ίντερνετ. Σύμφωνα με έρευνα 
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που δημοσιεύθηκε από τη GSMΑ, ο αριθμός των μοναδικών χρηστών κινητών 

συσκευών και δικτύων κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του 2015 ήταν στα 4.7 δις, 

ποσοστό 67% του παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό μεγαλύτερο κάτι περισσότερο από 

τρεις φορές σε σχέση με το 20% πριν από δέκα χρόνια. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να 

φτάσει τα 5.6 δις μέχρι το 2020.  

 

 
Εικόνα 1-3 Ο αριθμός των χρηστών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και του 

Internet (Πηγή: Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, www.itu.int) 

Επειδή όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

αυξάνει και τον αριθμό των χρηστών του Internet, γίνεται αμέσως κατανοητό ότι τα 

επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση στη δημιουργία δεδομένων. Επιπλέον 

είναι σημαντικό ότι τα παραπάνω νούμερα αναφέρονται σε μοναδικούς χρήστες κάτι που 

σημαίνει ότι κάποιος χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μια συσκευές μέσω των 

οποίων θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε περιοχή να δημιουργεί 

δεδομένα μέσω των αλληλεπιδράσεων που έχει (GSMA, 2014). 
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Επιπλέον υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από συσκευές και αντικείμενα που είναι 

εξοπλισμένα με σένσορες, συλλέγουν δεδομένα και έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ για να 

μπορούν να τα αποστέλλουν προς μόνιμη αποθήκευση ή επεξεργασία. Αυτό εξηγείται 

από τον διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια όρο, ‘’Internet of Things’’. 

 

 1.5  Τα 5V των Big Data 
Συχνά ο όρος Big Data είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός γιατί μπορεί να σημαίνει 

πολλά διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Εξάρτάται η σκοπιά από 

την οποία τον μελετά κάποιος. Η κατανόηση είναι διαφορετική για παράδειγμα όταν 

εξετάζονται τα Big Data μέσα από ένα τεχνολογικό πρίσμα σε σχέση με ένα 

επιχειρηματικό. Ουσιαστικά όπως ειπώθηκε και νωρίτερα ο όρος αναφέρεται σε δύο 

φαινόμενα που είναι η εκπληκτική ταχύτητα παραγωγής νέων δεδομένων σήμερα και η 

βελτίωση της ικανότητας μας στην αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση αυτών των 

δεδομένων. 

Για τη καλύτερη περιγραφή του φαινομένου των Big Data πολλοί ερευνητές και 

επαγγελματίες του χώρου, χρησιμοποιούν τα λεγόμενα Vs. Ξεκίνησαν ως τρία στη 

πρώτη αναφορά και πλέον έχουν προστεθεί άλλα δύο με το συνολικό αριθμό να φτάνει 

τα πέντε. Αυτά ουσιαστικά  βοηθούν στο καθορισμό των δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 

Πρώτη αναφορά σε αυτά έγινε το 2001 χωρίς βέβαια να γίνεται αναφορά στον όρο Big 

Data (Laney, 2001). Πρόκειται για τα αρχικά τριών αγγλικών λέξεων και είναι: Volume 

(όγκος), Velocity (ταχύτητα), Variety (ποικιλία). Όπως αναφέρθηκε, στη πορεία 

προστέθηκαν ακόμη δύο με το Veracity (ορθότητα) να έρχεται πρώτο (Schroeck M., 

2012)  και Value (αξία) να είναι το τελευταίο κατά σειρά.   
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Εικόνα 1-4 Τα 5V των Big Data και κάποιες λέξεις που τα χαρακτηρίζουν (Πηγή: 

(Mandal, B. et al., 2015), απόδοση από αγγλικά σε ελληνικά) 

 

• Το Volume (όγκος), αναφέρεται στον μεγάλο όγκο των δεδομένων που 
δημιουργούνται κάθε δευτερόλεπτο. Το πιο απλό παράδειγμα εδώ είναι τα 
δεδομένα που δημιουργούνται συνεχώς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα με 
φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο και δεδομένα από σένσορες. Δεν πρόκειται απλώς 
για κάποια terabytes δεδομένων, αλλά για zettabytes ή brontobytes, ποσότητες 
που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους (Ohlhorst, 2013). 

• Το Velocity (ταχύτητα), αναφέρεται στη ταχύτητα με την οποία τα δεδομένα 
πλέον δημιουργούνται και διακινούνται. Εδώ μια απλή σκέψη πάλι στα 
κοινωνικά δίκτυα και το πως τα διάφορα μηνύματα μέσα από αυτά διαδίδονται 
και γίνονται Viral αρκεί για να κατανοήσουμε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. 
Επίσης η ταχύτητα με την οποία γίνονται όλες οι αγορές και συναλλαγές μέσω 
ίντερνετ με τη χρήση καρτών που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
δεδομένων μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα. Ακόμη αξίζει να σκεφτούμε 
και τα δευτερόλεπτα που πλέον χρειάζονται τα συστήματα για να αναλύσουν τα 
κοινωνικά δίκτυα ψάχνοντας για μηνύματα ή άλλα σημάδια που οδηγούν τελικά 
σε επιχειρηματικές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστα λεπτά (Ohlhorst, 2013).  

• Το Variety (ποικιλία), αναφέρεται στους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν. Στο παρελθόν κατά κύριο λόγο 
χρησιμοποιούνταν δομημένα δεδομένα σε πίνακες ή σε σχεσιακές βάσεις όπως τα 
οικονομικά στοιχεία (πχ πωλήσεις ανά προϊόν ή περιοχή). Πλέον σχεδόν το 80% 
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των στοιχείων είναι αδόμητο και δεν μπορούν να μπουν σε πίνακες ή σχεσιακές 
βάσεις (πχ φωτογραφίες ή βίντεο). Με την τεχνολογία των Big Data υπάρχει 
αξιοποίηση των διαφορετικών τύπων δεδομένων όπως είναι τα μηνύματα ή οι 
συζητήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, οι φωτογραφίες, τα δεδομένα από σένσορες, τα 
βίντεο ή οι ηχητικές ηχογραφήσεις και εντολές. Όλα αυτά μπορούν να έρθουν πιο 
κοντά με τα δομημένα δεδομένα και μέσα από μια κοινή επεξεργασία να 
οδηγήσουν στην παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών (Ohlhorst, 2013). 

• Το Veracity (ορθότητα), αναφέρεται στην αξιοπιστία όλων αυτών των δεδομένων 
που συλλέγονται. Με την ύπαρξη πολλών διαφορετικών μορφών  δεδομένων 
μεγάλης κλίμακας που υπάρχουν πλέον, η ποιότητα και η ακρίβεια είναι ένα θέμα 
προς έλεγχο. Αν σκεφτεί κανείς τις αναρτήσεις που γίνονται στο Twitter με τις 
διάφορες ετικέτες που μπαίνουν σε αυτές και τις συντομογραφίες που περιέχουν, 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για μη ασφαλή και έγκυρα δεδομένα. Είναι λογικό 
λοιπόν ο μεγάλος όγκος δεδομένων να έχει έλλειψη ποιότητας και ακρίβειας 
(Schroeck M., 2012). 

• Το Value (αξία) είναι ίσως το πιο σημαντικό από τα πέντε, καθώς αναφέρεται 
στην ανάγκη μετατροπής των δεδομένων, μέσα από την επεξεργασία, την 
ανάλυση, σε αξία για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Τα δεδομένα μεγάλης 
κλίμακας χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για τη καλύτερη κατανόηση των 
πελατών και τη πιο στοχευμένη και αποτελεσματική προσέγγιση τους. Και όποια 
εταιρεία καταφέρει να τα αξιοποιήσει σωστά μπορεί να τα χρησιμοποίησει και 
μελλοντικά για άλλους σκοπούς, βγάζοντας το μέγιστο αποτέλεσμα και 
αποκτώντας πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της (Mandal, B. et al., 2015).  

 

 1.6  Ζητήματα προς επίλυση στο χώρο των Big Data 
Η ανάλυση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές 

προκλήσεις καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Αυτό απαιτεί μεγάλες ερευνητικές προσπάθειες για τη βελτίωση της απεικόνισης, της 

αποθήκευσης και της ανάλυσης των Big Data. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι είναι 

ένας τομέας με μεγάλες δυνατότητες στο βιομηχανικό χώρο αλλά και στον ακαδημαϊκό, 

υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.  

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη εύρεσης ενός αυστηρού και ολικού ορισμού γύρω από τα Big 

Data, ενός δομικού μοντέλου, μιας τυπικής περιγραφής και ενός θεωρητικού συστήματος 

στο συγκεκριμένο τομέα. Προς το παρόν οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από αυτό το 

θέμα είναι περισσότερο σε επίπεδο εμπορικής κερδοσκοπίας και όχι επιστημονικής 

έρευνας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα Big Data δεν ορίζονται επίσημα και με μια ενιαία 
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δομή ενώ και τα υπάρχοντα μοντέλα δεν επαληθεύονται αυστηρά (Chen Min et al., 

2014).  

 

Επίσης πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων 

και ένα πρότυπο αξιολόγησης απόδοσης της υπολογιστικής δεδομένων ώστε να επέλθει 

μια τυποποίηση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας.  Πολλές λύσεις εφαρμογών στο 

συγκεκριμένο πεδίο ισχυρίζονται ότι μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες 

επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων σε πολλά σημεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο αξιολόγησης και αναφοράς για την εξισορρόπηση της 

υπολογιστικής αποδοτικότητας των δεδομένων μεγάλης κλίμακας βασισμένο σε 

αυστηρές μαθηματικές μεθόδους. Η απόδοση μπορεί να αξιολογηθεί μόνο κατά την 

υιοθέτηση και εφαρμογή του συστήματος, κάτι που δεν επιτρέπει την οριζόντια 

σύγκριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις. 

Επειδή η ποιότητα των δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο, η απλούστευση και ο έλεγχος 

είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα για την αποτελεσματική και αυστηρή αξιολόγηση της 

ποιότητας των δεδομένων(Chen Min et al., 2014).  

 

 1.7  Δεδομένα μεγάλης κλίμακας και η παραδοσιακή εξόρυξη 

δεδομένων 
Καθώς τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας όπως αναφέρθηκε στην αρχή έχουν αρχίσει να 

γίνονται δημοφιλή, οι διαφορές στις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε 

αυτά σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων έχουν μεγάλο 

ενδιαφέρον. Αν και σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται το ίδιο, στη πραγματικότητα 

είναι δύο αρκετά διακριτοί όροι. Η βασική διαφοροποίηση είναι στα χαρακτηριστικά των 

δεδομένων που μπορεί να χειριστεί και να αναλύσει η κάθε τεχνική. Μια προσεκτική 

ματιά άλλωστε στους ορισμούς και την περιγραφή των δύο όρων μπορεί να αποκαλύψει 

βασικές διαφορές.  

Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για την εξόρυξη δεδομένων και ένας από αυτούς αναφέρει 

για αυτή ότι είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και αλγορίθμων για την εξαγωγή 

προτύπων και πληροφοριών από τα δεδομένα (Fayyad U. et al., 1996). Αρκετές φορές ο 

συγκεκριμένος όρος συνδέεται και με τον όρο Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις 

Δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases (KDD)). Ένας ορισμός για το KDD 
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είναι η μη τετριμμένη διαδικασία αναγνώρισης ισχύοντων, χρήσιμων και απόλυτα 

κατανοητών προτύπων μέσα στα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 

δομημένες βάσεις δεδομένων που περιέχουν κατηγορηματικές, τακτικές και συνεχείς 

μεταβλητές (Turban E. et al., 2010).  

Από τεχνικής πλευράς η εξόρυξη δεδομένων είναι μια διαδικασία που έχει σκοπό τον 

εντοπισμό και εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών, γνώσης ή μοτίβων από μεγάλα σύνολα 

δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από στατιστικές και μαθηματικές τεχνικές, 

αλλά και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (Shaw M. J. et al, 2001).   

Τα παραδοσιακά εργαλεία και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων προορίζονται κυρίως για 

δομημένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων συγκεκριμένου μεγέθους. Από την άλλη πλευρά 

όπως αναφέρθηκε τα Big Data χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο, μεγάλη ταχύτητα 

παραγωγής ψηφιακών δεδομένων και μεγάλη ποικιλία πηγών από όπου προέρχονται.  

Επίσης βρίσκονται σε πολλές διαφορετικές μορφές, δομημένα, ημιδομημένα ή τελείως 

αδόμητα. Για αυτό τον λόγο δεν είναι διαχειριζόμενα από συστήματα διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS). Απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες εξόρυξης, 

ευρετηρίασης και ανάλυσης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα που είναι αρκετά 

διαφορετικά από τα παραδοσιακά.  

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν συνοπτικά κάποιες διαφορές ανάμεσα στην ανάλυση 

των Big Data και την παραδοσιακή εξόρυξη δεδομένων, βασισμένες στα τέσσερα 

χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τα δεδομένα, τον όγκο, τη ταχύτητα, την ποικιλία 

και την ορθότητα. 

 

 Παραδοσιακή Εξόρυξη 

Δεδομένων 
Big Data Analytics 

Volume 

(Όγκος) 
Gigabytes, Terabytes Terabytes, Petabytes, Exabytes 

Velocity 

(Ταχύτητα) 

Μικρότερη Ταχύτητα Αλλαγής 

Δεδομένων (Κεντρικές Βάσεις 

Δεδομένων) 

Μεγάλη Ταχύτητα Δημιουργίας 

Νέων Δεδομένων 

(Κατανεμημένες βάσεις 

δεδομένων) 

Variety 

(Ποικιλία) 
Δομημένα Δεδομένα 

Ημιδομηνένα, Αδόμητα 

Δεδομένα 
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Veracity 

(Ορθότητα) 
Μεγάλη αξιοπιστία δεδομένων 

Κίνδυνος αναξιόπιστων 

δεδομένων 

Value 

(Αξία) 

Μικρότερες δυνατότητες για αξία 

σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές 

Η σωστή εκμετάλλευση 

δημιουργεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

 

Πίνακας 1-2 Διαφορές ανάμεσα στη παραδοσιακή εξόρυξη δεδομένων και τα Big 

Data Analytics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 2  Τεχνικές Ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

Η ταχύτατη ανάπτυξη του όγκου των δεδομένων αυξάνει επίσης και την ανάγκη για 

χρήση των κατάλληλων τεχνικών, εργαλείων και αλγορίθμων που υπάρχουν και 

βοηθούν στη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο τη μετατροπή τους σε 

αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τους οργανισμούς. Η συγκεκριμένη ανάγκη έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας μεγάλης ποικιλίας από τεχνικές και τεχνολογίες, αλλά και 

τη χρήση άλλων που προϋπήρχαν, για τη συλλογή, αντιμετώπιση και οπτικοποίηση των 

Big Data. Βέβαια ακόμη και έτσι το ευρύ φάσμα των απαιτήσεων δεν ικανοποιείται 

απόλυτα.  

Αυτές οι τεχνικές και τεχνολογίες βασίζονται σε διάφορες επιστήμες όπως είναι αυτή της 

πληροφορικής, της οικονομίας, των μαθηματικών, της στατιστικής και άλλες καθώς 

απαιτούνται σύνθετες μέθοδοι για να παρθούν οι χρήσιμες πληροφορίες που υπάρχουν 

στα δεδομένα.  

Για την αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων εντός περιορισμένων 

χρόνων χρειάζονται κάποιες εξαιρετικές τεχνικές ανάλυσης. Στο χώρο των Big Data 

συνδυάζονται οι παραδοσιακές προσεγγίσεις ανάλυσης δεδομένων με τις νέες 

υπολογιστικές δυνατότητες που υπάρχουν. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει συνδυασμός 

των στατιστικών τεχνικών με τις υπολογιστικές τεχνικές λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 

έχουν τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Η στατιστική δειγματοληψία από ένα πληθυσμό 

είναι ιδανική όταν όλο το σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμο και παραμένει σταθερό, 

κάτι που είναι σύνηθες στα παραδοσιακά σενάρια επεξεργασίας. Στα Big Data όμως, 

υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου τα δεδομένα αλλάζουν με βάση το χρόνο μέσα από 

τις συνεχείς ροές δεδομένων. Για αυτό το λόγο υπάρχει και ανάγκη για επεξεργασία και 

ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη και για ανάπτυξη 

νέων αλγόριθμων που είναι πιο αποδοτικοί υπολογιστικά. Οι συγκεκριμένες τεχνικές 

περιλαμβάνουν μια σειρά από κλάδους όπως είναι η στατιστική, η εξόρυξη δεδομένων, η 

μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων, η επεξεργασία 

σήματος, αναγνώριση προτύπων, μέθοδοι οπτικοποίησης και βελτιστοποίησης.  
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Εικόνα 2-1 Σχηματική αναπαράσταση των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας 

 2.1  Οptimization (Βελτιστοποίηση) 
Πρόκειται για ένα σύνολο από αριθμητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον 

επανασχεδιασμό πολύπλοκων συστημάτων και διαδικασιών με στόχο τη βελτίωσή τους 

με βάση μία ή περισσότερες αντικειμενικές μετρήσεις όπως είναι για παράδειγμα το 

κόστος, η ταχύτητα ή η αξιοπιστία. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει εφαρμοστεί για την 

επίλυση ποσοτικών προβλημάτων σε πολλά πεδία, όπως η φυσική, η βιολογία, η 

μηχανική και τα οικονομικά..  

-Genetic Algorithms (Γενετικοί ή εξελικτικοί αλγόριθμοι). Είναι ένα παράδειγμα 

τεχνικής που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της βελτιστοποίησης. Η συγκεκριμένη 

τεχνική προέρχεται από τη διαδικασία της φυσικής εξέλιξης και την επιβίωση του 

ισχυρότερου. Οι πιθανές λύσεις κωδικοποιούνται σε  ΄΄χρωμοσώματα΄΄ που μπορούν να 

μεταλλάσσονται και να συνδυάζονται. Αυτά τα μεμονωμένα χρωμοσώματα που 
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επιλέχθηκαν, επιβιώνουν μέσα σε ένα μοντελοποιημένο περιβάλλον το οποίο καθορίζει 

τη καταλληλότητα ή την απόδοση του κάθε ενός στον πληθυσμό. Το αρνητικό είναι ότι 

έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα, χρειάζονται αρκετή μνήμη και είναι αρκετά χρονοβόροι 

(Chen & Zhang, 2014). Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι είναι κατάλληλοι για την επίλυση 

μη γραμμικών προβλημάτων όπως η βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και η 

λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων που μπορεί για παράδειγμα να συνδέονται με την 

ανάλυση των επενδύσεων ή και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στο κομμάτι της 

έρευνας και ανάπτυξης (McKinsey Global Institute, 2011). 

 2.2  Statistics (Στατιστική) 
Είναι η επιστήμη που συλλέγει, οργανώνει και ερμηνεύει δεδομένα. Στατιστικές τεχνικές 

χρησιμοποιούνται συχνά για να κάνουν εκτιμήσεις για το τι σχέσεις ανάμεσα στις 

μεταβλητές θα μπορούσαν να είχαν συμβεί κατά τύχη (“null hypothesis”) και για το τι 

σχέσεις θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα από κάποια υποκείμενη αιτιώδη σχέση 

(McKinsey Global Institute, 2011). Επίσης η στατιστική παρέχει και αριθμητικές 

περιγραφές. Πάντως οι πρότυπες στατιστικές τεχνικές συνήθως δεν είναι κατάλλληλες 

για τη διαχείριση των Big Data και έτσι πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει επεκτάσεις 

των κλασικών τεχνικών ή σε άλλες περιπτώσεις, εντελώς νέες μεθόδους. Έτσι για 

παράδειγμα υπάρχει μια νέα τάση στην στατιστική ανάλυση οδηγούμενη από τα μεγάλα 

δεδομένα που βασίζεται στη κλιμακούμενη και παράλληλη εφαρμογή στατιστικών 

αλγορίθμων (Chen & Zhang, 2014).  

Παρακάτω γίνεται ανάλυση μερικών τύπων στατιστικής ανάλυσης:  

-A/B Testing (Έλεγχος Α/Β). Είναι μια τεχνική όπου μια ομάδα ελέγχου συγκρίνεται με 

μια ποικιλία ομάδων δοκιμής με στόχο να καθορίσει ποιες αλλαγές θα βελτιώσει σε ένα 

συγκεκριμένο στόχο μεταβλητή (πχ ποσοστό απόκρισης του μάρκετινγκ). Αυτή η 

τεχνική είναι γνωστή και ως διάσπαση (split testing) ή bucket testing. Ένα παράδειγμα 

εφαρμογής θα ήταν ο έλεγχος για το αν οι αλλαγές στο κείμενο, τα σχεδιαγράμματα, τα 

χρώματα ή τις εικόνες μπορούν να βελτιώσουν τα ποσοστά μετατροπής σε αγορές σε μια 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce Website). Τα δεδομένα μεγάλης 

κλίμακας επιτρέπουν να εκτελεστεί και να αναλυθεί ένας τεράστιος αριθμός δοκιμών, 

διασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο ότι οι ομάδες είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να 

ανιχνεύουν ουσιώδεις διαφορές (στατιστικά σημαντικές) ανάμεσα στις ομάδες ελέγχου 



 

20 

και θεραπείας. Όταν περισσότερες από μία μεταβλητές δοκιμάζονται στις ομάδες 

θεραπείας, η συγκεκριμένη τεχνική ονομάζεται A/B/N testing. 

-Correlation (Συσχέτιση). Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν 

δύο μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους. Αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους, το 

επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί το είδος της σχέσης. Αν για παράδειγμα η τιμή της 

μεταβλητής  ΄΄x΄΄ αυξάνεται κάθε φορά που αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής ΄΄y΄΄. 

Επιπρόσθετα μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για το πόσο στενή είναι η σχέση ανάμεσα 

στις μεταβλητές x, y κάτι που οδηγεί στην ανάλυση της έκτασης στην οποία η 

μεταβλητή x αυξάνεται σε σχέση με την αύξηση της y.  

Η χρήση της συσχέτισης βοηθά στη κατανόηση ενός συνόλου δεδομένων και στην 

εύρεση σχέσεων που βοηθούν στην επεξήγηση ενός φαινομένου.  Η συσχέτιση 

χρησιμοποιείται συνήθως για την εξόρυξη δεδομένων, όπου ο προσδιορισμός των 

σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών σε ένα σύνολο δεδομένων οδηγεί στην ανακάλυψη των 

προτύπων και των ανωμαλιών του.  

Αυτό οδηγεί στην αποκάλυψη της φύσης του συνόλου ή την αιτία του φαινομένου. Όταν 

θεωρείται ότι δύο μεταβλητές συσχετίζονται, τότε ευθυγραμμίζονται με βάση μια 

γραμμική σχέση κάτι που σημαίνει ότι όταν αλλάζει μια μεταβλητή, τότε αναλογικά και 

συνεχώς αλλάζει και η άλλη. Η συσχέτιση εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός μεταξύ του 

-1 ως +1, που είναι γνωστή ως συντελεστής συσχέτισης. Ο βαθμός της συσχέτισης 

αλλάζει από ισχυρός σε αδύναμο όταν αυτό το νούμερο πηγαίνει από το -1 στο 0 ή από 

το +1 στο 0 (Erl Thomas et al., 2015). 

 
Εικόνα 2-2 Θετική, αρνητική και απουσία συσχέτισης στις μεταβλητές ενός 

δείγματος. (Πηγή: http://www.emathzone.com) 
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Στο πρώτο γράφημα έχουμε θετική συσχέτιση +1, κάτι που σημαίνει ότι η όταν 

αυξάνεται η μία μεταβλητή, αυξάνεται και η άλλη και αντίστροφα. Αντίθετα στο 

δεύτερο γράφημα όπου έχουμε αρνητική συσχέτιση, όταν αυξάνεται η μία μεταβλητή η 

άλλη μειώνεται και αντίστροφα. Τέλος στο τρίτο γράφημα δεν υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στις μεταβλητές οπότε η αύξηση της μιας μεταβλητής μπορεί να οδηγεί είτε σε 

αυθαίρετη άυξηση ή μείωση της άλλης, είτε μπορεί να την αφήνει σταθερή. 

-Regression (Παλινδρόμηση). Η ανάλυση της παλινδρόμησης είναι μια μεθοδολογία 

ποσοτικής εκτίμησης της σχέσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ μιας μεταβλητής, η 

οποία ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή και μιας ή περισσότερων άλλων μεταβλητών 

που ονομάζονται ανεξάρτητες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, με την ανάλυση της 

παλινδρόμησης προσδιορίζεται η ποσοτική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής 

και μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη 

των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής με βάση συγκεκριμένες τιμές των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (Graham et al., 2015).  

Αν η συμπεριφορά της εξαρτημένης μεταβλητής καθορίζεται από μια ανεξάρτητη 

μεταβλητή, τότε εφαρμόζεται η απλή γραμμική παλινδρόμηση. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές, εφαρμόζεται η πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση. 

Τα μοντέλα παλινδρόμησης, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μεταβλητές:  

Ø Οι άγνωστες παράµετροι συσχέτισης που δηλώνονται ως β  (διάνυσµα). 
Ø Οι ανεξάρτητες µεταβλητές X (διάνυσµα). 
Ø Η εξαρτώµενη µεταβλητή Y  

Ένα µοντέλο παλινδρόµησης συσχετίζει το Υ σε µία συνάρτηση παλιδρόμησης των X 

και β . ( , )Y F X β; .  Η γενική μορφή τους είναι:   ( | ) (X, )f βΕ Υ Χ = . 

Στην απλή γραμμική παλινδρόμηση στο μοντέλο υπάρχει η ανεξάρτητη μεταβλήτη ix  

και οι δύο παράμετροι 0β  και 1β . Ενώ το μοντέλο έχει τη μορφή:  0 1i i iy xβ β= + + ∈ , 

όπου 1i = ως n  και ι∈  είναι το σφάλμα της πρόβλεψης. 

Στη πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση το μοντέλο είναι :  

0 1 1 2 2 1 , 1 1... , 1, 2,..., ni i i p i pY b b X b X b X iε− −= + + + + + =  , όπου 1 2, ,..., nε ε ε  παίρνουν τιμές 

από 0 ως 1. 

Υπάρχει και η μη γραμμική παλινδρόμηση όπου τα μοντέλα έχουν τη γενική μορφή: 

,( )i i iY f X γ ε= +  . Μη γραμμικά είναι και τα εκθετικά μοντέλα παλινδρόμησης. Σε αυτά, 
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στη περίπτωση που έχουμε μία μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή η μορφή είναι: 

0 1 1 1exp( )iY Xγ γ ε= +  με τα 0γ  και 1γ   να είναι παράμετροι, το iX  γνωστές σταθερές και 

το iε  τα σφάλματα. Η συνάρτηση απόκρισης του μοντέλου είναι: 0 1(X, ) exp( )f γ γ γ= Χ  

και το μοντέλο δεν είναι γραμμικό ως προς τις παραμέτρους 0γ  και 1γ  . Ένα πιο γενικό 

εκθετικό μοντέλο παλινδρόμησης με μια ανεξάρτητη μεταβλητή έχει τη μορφή: 

0 1 2exp( )i i iY γ γ γ ε= + Χ +   με τα σφάλματα να έχουν σταθερή διασπορά 2σ  . Η 

συνάρτηση απόκρισης για αυτό το μοντέλο είναι:  

0 1 2( , ) exp( )f X γ γ γ γ= + Χ  

 2.3  Data Mining (Εξόρυξη Δεδομένων) 
Πρόκειται για μια σειρά από τεχνικές για την εξαγωγή μοτίβων από μεγάλα σύνολα 

δεδομένων, συνδυάζοντας τη διαχείριση βάσεων δεδομένων με μεθόδους που 

προέρχονται από τη στατιστική και τη μηχανική μάθηση (machine learning). Αυτές οι 

τεχνικές περιλαμβάνουν το association rule learning (έυρεση κανόνων συσχέτισης), το 

cluster analysis (ανάλυση κατά συστάδες), το classification (ταξινόμηση) και το 

regression analysis (παλινδρόμηση) (McKinsey Global Institute, 2011). Πάντως η 

εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας είναι αρκετά πιο δύσκολη και πολύπλοκη 

διαδικασία αν τη συγκρίνει κανείς με τους παραδοσιακούς αλόριθμους εξόρυξης 

δεδομένων. Στην ανάλυση κατά συστάδες για παράδειγμα, ο φυσικός τρόπος 

ομαδοποίησης των δεδομένων μεγάλης κλίμακας είναι η επέκταση των υπαρχουσών 

μεθόδων, όπως είναι η ιεραρχική ομαδοποίηση ή η χρήση του αλγόριθμου K-means, 

ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν μεγάλα σύνολα δεδομένων. Οι περισσότερες από 

τις επεκτάσεις συνήθως βασίζονται σε ανάλυση μιας ορισμένης ποσότητας δειγμάτων 

(samples) από τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας  και διαφέρουν στο τρόπο που τα 

αποτελέσματα του δείγματος χρησιμοποιούνται για να βγει ένα συμπέρασμα για το 

σύνολο των δεδομένων (Chen & Zhang, 2014). 

 2.4  Machine Learning (Mηχανική Μάθηση) 
Είναι μια ΄΄υποειδικότητα΄΄ της  επιστήμης των υπολογιστών, μέσα στο πεδίο της 
τεχνητής νοημοσύνης, που ασχολείται με το σχεδιασμό αλγορίθμων που επιτρέπουν 
στους υπολογιστές να εξελίσσουν συμπεριφορές βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα. 
Τέτοιοι αλγόριθμοι λειτουργούν με τη δημιουργία ενός μοντέλου που χρησιμοποιεί τις 
εισροές για να κάνει προβλέψεις ή να παίρνει αποφάσεις. Όταν πρόκειται για δεδομένα 
μεγάλης κλίμακας, υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 
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(Mishra, Dehuri, Kim, Wang, 2016). Έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι μεγάλης 
κλίμακας, αλλά σε πολλά υποπεδία όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και η 
εκμάθηση κανόνων συσχέτισης  αντιμετωπίζονται ακόμη προβλήματα κλιμάκωσης 
(Chen & Zhang, 2014).  

Ένας κλάδος της μηχανικής μάθησης είναι και η αναγνώριση προτύπων (pattern 
recognition) που έχει ως στόχο να ανγνωρίζει πρότυπα και διάφορες ομοιότητες – 
κανονικότητες που υπάρχουν μέσα στα δεδομένα. Μερικές φορές τα συστήματα 
αναγνώρισης προτύπων εκπαιδεύονται από δεδομένα που έχουν ήδη επισημανθεί 
(labeled data) και πρόκειται για συστήματα επιβλεπόμενης μάθησης και άλλες φορές 
απλώς ανακαλύπτουν άγνωστα πρότυπα από unlabeled δεδομένα. Αρκετές φορές 
υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους όρους pattern recognition, machine learning, data 
mining καθώς είναι αρκετά δύσκολο να διαχωριστούν καθώς πλέον όλα αυτά τα 
επιμέρους επιστημονικά πεδία έχουν γίνει παρόμοια μεταξύ τους μέσα από τη συνεχή 
εξέλιξη και την ενσωμάτωση νέων ιδεών από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της 
μηχανικής μάθησης, της στατιστικής και της διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Οι 
αλγόριθμοι αναγνώρισης προτύπων, σε αντίθεση με τους αλγόριθμους αντιστοιχίας 
μοτίβων (pattern matching algorithms) που ψάχνουν το ακριβές ταίριασμα των 
δεδομένων εισόδου με τα προϋπάρχοντα μοτίβα - πρότυπα, προσπαθούν να παρέχουν 
ένα λογικό ταίριασμα για όλα τα δεδομένα που μπαίνουν ως είσοδος σε αυτούς.  (Bishop 
Μ. Christopher, 2006). 

-Classification (Ταξινόμηση). Η ταξινόμηση χρησιμοποιείται στην εξόρυξη δεδομένων 
και ο λόγος είναι ότι χαρακτηρίζει τα κύρια δεδομένα σε διακριτές ομάδες με βάση 
ορισμένα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην αρχική κατάσταση. Έτσι ο κύριος ρόλος 
της ταξινόμησης είναι η πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων και συμπεριφορών. 
Χαρακτηρίζεται ως μια επιτηρούμενη τεχνική μάθησης, σε αντίθεση με την ανάλυση 
κατά συστάδες, καθώς χρησιμοποιείται ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης που περιέχει 
τη μεταβλητή βάσει της οποίας τα δεδομένα ταξινομούνται σε ομάδες και ορίζεται και το 
χαρακτηριστικό της ομάδας. Πάντως η ταξινόμηση μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά και σε πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων.  

Γενικά η διαδικασία της ταξινόμησης αποτελείται από δύο βήματα. Το πρώτο είναι η 

τροφοδότηση του συστήματος με δεδομένα εκπαίδευσης που είναι ήδη 

κατηγοριοποιημένα ή τους έχουν αποδοθεί ετικέτες (labeled data), έτσι ώστε να είναι 

κατανοητές από πριν οι διάφορες κατηγορίες. Στο δεύτερο, το σύστημα τροφοδοτείται με 

άγνωστα, αλλά παρόμοια στοιχεία για ταξινόμηση και βασισμένο στα αποτελέσματα που 

δημιουργήθηκαν από τα δεδομένα εκπαίδευσης, ο αλγόριθμος κατατάσσει τα δεδομένα 

που δεν έχουν επισημανθεί με ετικέτες (unlabeled data) (Erl Thomas et al., 2015). 

Ένα κλασσικό μοντέλο ταξινόμησης αποτελείται κάποια επιμέρους στοιχεία. Το πρώτο 

είναι οι κλάσεις (ομάδες), όπου πρόκειται για ένα σύνολο από m διαφορετικές κλάσεις 
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(ομάδες) αντικειμένων-στοιχείων στις οποίες θα τοποθετηθούν τα αντικείμενα. Αυτές 

είναι γνωστές είτε από κάποια περιγραφή που υπάρχει, είτε μέσα από κάποια 

παραδείγματα που είναι γνωστά για κάθε κλάση. Όταν πρόκειται για παράδειγμα για 

ταξινόμηση χαρακτήρων, υπάρχει είτε περιγραφή της εμφάνισης του κάθε χαρακτήρα, 

είτε κάποια δείγματα από τον καθένα. Εδώ υπάρχει και ο όρος reject class που 

αναφέρεται σε μια ομάδα που περιέχει όλα τα αντικείμενα που δεν μπόρεσαν να 

τοποθετηθούν σε κάποια άλλη από τις ομάδες που προέκυψαν (Shapiro, L., Stockman G. 

C., 2001).   

Επιπλέον υπάρχει ο αισθητήρας (sensor/transducer) που αναφέρεται σε κάποια 

συσκευή, η οποία λαμβάνει το σήμα από το φυσικό αντικείμενο και βγάζει ως 

αποτέλεσμα μια αναπαράστασή του σε μορφή έτοιμη για επεξεργασία από τον 

υπολογιστή.  

Ακόμη σημαντικό στοιχείο σε ένα μοντέλο ταξινόμησης παίζει και ο εξαγωγέας 

χαρακτηριστικών (feature extractor) που βγάζει πληροφορίες χρήσιμες και σχετικές 

για τη ταξινόμηση από τα δεδομένα που προέρχονται από τον σένσορα.  

Ο ταξινομητής (classifier) είναι ένα άλλο στοιχείο ενός μοντέλου, το οποίο  

χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν από τον εξαγωγέα ώστε να 

ταξινομήσει το κάθε ένα αντικείμενο σε μια από τις m κλάσεις που είχαν δημιουργηθεί 

στο ξεκίνημα 1 2 1, ,...., ,m m rC C C C C− =  όπου το rC  είναι η reject class (Shapiro, L., 

Stockman G. C., 2001).  .  

Τα παραπάνω παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως όμως παίζουν σημαντικό ρόλο και οι 

διάφορες διεργασίες που πρέπει να γίνουν ανάμεσα στις διάφορες φάσεις του μοντέλου. 

Έτσι λοιπόν ανάμεσα στον σένσορα και τον ταξινομητή πρέπει να γίνει ένα φιλτράρισμα 

και ένα καθάρισμα κάποιων σφαλμάτων. Επίσης πρέπει να γίνει μέτρηση του ρυθμού 

λάθους που είναι μια μετρική που δείχνει το πόσο καλά το σύστημα λύνει το πρόβλημα 

που του ανατέθηκε. Άλλες μετρικές είναι η ταχύτητα, που δείχνει πόσα αντικείμενα 

μπορούν να επεξεργαστούν ανά λεπτό, και το κόστος σε επίπεδο hardware, software και 

προγραμματιστικής ανάπτυξης. Η απόδοση μπορεί να μετρηθεί και από τα σφάλματα και 

από τις απορρίψεις. Αν για παράδειγμα τοποθετηθούν στο τέλος της διαδικασίας όλα τα 

στοιχεία σε μια rejection class, αυτό δείχνει αυτόματα ότι το σύστημα μπορεί να μην 

έκανε λάθη, αλλά από την άλλη είναι άχρηστο (Shapiro, L., Stockman G. C., 2001).  . 
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Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους αλγόριθμους της ταξινόμησης 

περιλαμβάνουν δέντρα αποφάσεων (decision trees), γενετικούς αλγόριθμους (genetic 

algorithms) και νευρωνικά δίκτυα (neural networks) (Erl Thomas et al., 2015).  

-Cluster Analysis (Ανάλυση κατά συστάδες). Σε αντίθεση με τη ταξινόμηση, η 

ανάλυση κατά συστάδες είναι μια μη επιβλεπόμενη τεχνική μηχανικής μάθησης όπου τα 

δεδομένα χωρίζονται σε διαφορετικές ομάδες έτσι ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχουν 

δεδομένα με παρόμοιες ιδιότητες. Δεν υπάρχει γνώση από πριν των κατηγοριών που 

απαιτούνται και τα δεδομένα ομαδοποιούνται με βάση την ομοιότητα που παρουσιάζουν 

μεταξύ τους. Επιπλέον το πως ομαδοποιούνται τα δεδομένα εξαρτάται από το τύπο του 

αλγόριθμου που χρησιμοποιείται καθώς ο κάθε αλγόριθμος χρησιμοποιεί διαφορετική 

τεχνική για να εντοπίσει τις συστάδες (Erl Thomas et al., 2015).  

Η διαδικασία της συσταδοποίησης αποτελείται από τέσσερα βήματα (Jain A.K. et al., 

1999). Το πρώτο είναι η επιλογή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (attributes), όπου 

επιλέγονται τα γνωρίσματα που θα συμπεριλάβουν τη πληροφορία που χρειάζεται. Στο 

δεύτερο βήμα γίνεται επιλογή του καταλληλότερου αλγόριθμου για τα συγκεκριμένα 

δεδομένα που θα συσταδοποιηθούν, ώστε να υπάρξει ένα καλό σχήμα συσταδοποίησης. 

Για την επιλογή του αλγόριθμου χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια, αυτό της γειτνίασης 

(proximity measure) και αυτό της συσταδοποίησης (clustering criterion). Το μέτρο της 

γειτνίασης ασχολείται με την ομοιότητα των δύο αντικειμένων ώστε να τοποθετηθούν 

στο ίδιο ή σε διαφορετικό cluster. Για τη διαδικασία αυτή επιλέγεται μια συνάρτηση 

απόστασης που ουσιαστικά ασχολείται με τα διανύσματα των γνωρισμάτων. Το κριτήριο 

συσταδοποίησης είναι ουσιαστικά μια συνάρτηση βάσει της οποίας επιλέγεται να γίνει η 

όλη διαδικασία της συσταδοποίησης. Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων και γίνεται ένας έλεγχος της ακρίβειας των τελικών αποτελεσμάτων με 

τη βοήθεια διάφορων κριτηρίων και μετρικών. Τέλος το τέταρτο βήμα περιλαμβάνει τη 

παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων ώστε να μπορέσουν να βγουν άμεσα 

χρήσιμα συμπεράσματα και να υπάρχει ορθή χρήση τους από άτομα ίσως όχι τόσο 

εξειδικευμένα (Jain A.K. et al., 1999).  

Το σημαντικό εδώ είναι ότι η συσταδοποίηση είναι μια διαδικασία με 

επανατροφοδότηση που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα επανατροφοδοτείται στο σύστημα. 

Έτσι μπορεί να υπάρξει ένας έλεγχος ανάμεσα στα αποτελέσματα και τις εισόδους και 

υπολογίζονται ξανά οι σχέσεις ομοιότητας με βάση τα διάφορα κριτήρια και γίνεται μια 

τελική ομαδοποίηση.  
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Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί αλγόριθμοι συσταδοποίησης με σχεδόν όλους βέβαια να 

έχουν το ίδιο σκεπτικό λειτουργίας δεχόμενοι ένα σύνολο από παραμέτρους που ίσως 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των συστάδων που θα δημιουργηθούν, διανύσματα 

αρχικοποίησης και άλλες παραμέτρους. 

Ο αλγόριθμος K-means αποτελεί έναν από τους αλγόριθμους συσταδοποίησης που 

εφαρμόζεται αρκετά συχνά και αποτελεί τη βάση για άλλους νέους που δημιουργούνται. 

Ο συγκεκριμένος παίρνει k τυχαία σημεία που ονομάζονται κεντροειδή της συστάδας και 

αποτελούν το κέντρο βάρους της. Το k εκφράζει και τον αριθμό των συστάδων που θα 

δημιουργήσει ο αλγόριθμος. Αποτελείται από δύο βήματα που εκτελούνται 

επαναληπτικά. Στο πρώτο εξετάζεται το κάθε δείγμα σε σχέση με τα κεντροειδή των 

συστάδων και γίνεται η ανάθεση του δείγματος στη συστάδα της οποίας το κεντροειδές 

είναι πιο κοντά ως προ το συγκεκριμένο δείγμα. Στο δεύτερο βήμα, υπολογίζεται ο 

μέσος όρος των δειγμάτων κάθε συστάδας και υπολογίζονται ξανά τα κεντροειδή ώστε 

να είναι πιο ακριβή σε σχέση με τη συστάδα που δημιουργήθηκε. Αυτά τα δύο βήματα 

εκτελούνται επαναληπτικά μέχρι τα κεντροειδή των συστάδων να αλλάζουν ελάχιστα σε 

σχέση με κάποια τιμή που έχει δοθεί ως όριο. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος έχει και 

μερικά μειονεκτήματα, με ένα από αυτά να είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος ο αριθμός k 

(αριθμός των συστάδων) να επιλεχθεί αυτόματα και βασίζεται αποκλειστικά στη γνώση 

και τη πείρα του χρήστη. Και επειδή αυτό είναι αρκετά θεωρητικό και αφαιρετικό, 

αρκετές φορές ίσως πρέπει να υπάρξει επεξεργασία των δεδομένων πιο μπροστά. 

Οι Ιεραρχικοί αλγόριθμοι συσταδοποίησης δημιουργούν μια ιεραρχία εμφωλιασμένων 

συσταδοποιήσεων κάτι που σημαίνει ότι κάποιες συστάδες περιέχουν μεμονωμένα 

στοιχεία και κάποιες άλλες μπορεί να περιέχουν άλλες μικρότερες συστάδες και με αυτό 

τον τρόπο δημιουργούνται επίπεδα ιεραρχίας. Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες, τους συσσωρευτικούς και τους διαιρετικούς (Manning Christopher et 

al.,2009).  

Στους συσσωρευτικούς αλγόριθμους, η αρχή γίνεται με n συστάδες για τα n διαφορετικά 

δείγματα που υπάρχουν. Σε κάθε βήμα του αλγόριθμου το πλήθος των συστάδων 

μειώνεται κάτα ένα, καθώς υπάρχει συγχώνευση των δύο πιο κοντινών συστάδων. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι όλα τα δείγματα n να βρίσκονται μέσα 

σε μια μοναδική συστάδα (Manning Christopher et al.,2009).  

Στους διαιρετικούς αλγόριθμους, αρχικά όλα τα δείγματα βρίσκονται σε μια κοινή 

συστάδα και σε κάθε βήμα μια ομάδα διασπάται σε δύο. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι 
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να υπάρξουν n ομάδες. Το δύσκολο κομμάτι εδώ είναι η επιλογή της βέλτιστης 

διάσπασης, ακόμη και για μικρό n (Manning Christopher et al.,2009). 

Και οι συσσωρευτικοί αλλά και οι διαιρετικοί αλγόριθμοι μπορούν να αναπαρασταθούν 

με ένα δενδρόγραμμα. 

Η συγκεκριμένη τεχνική της συσταδοποίησης συχνά χρησιμοποιείται στην εξόρυξη 

δεδομένων για να υπάρξει κατανόηση των ιδιοτήτων ενός συγκεκριμένου συνόλου 

δεδομένων. Μετά τη κατανόηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση για να γίνουν 

καλύτερες προβλέψεις για παρόμοια, αλλά άγνωστα σύνολα δεδομένων. Το clustering 

μπορει να εφαρμοστεί στη κατηγοριοποίηση των άγνωστων εγγράφων και στις 

εξατομικευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ ομαδοοποιώντας πελάτες με παρόμοια 

συμπεριφορά. 

-Association Rule Learning (Κανόνες συσχέτισης). Είναι μια τεχνική μηχανικής 

μάθησης που έχει ως στόχο να βρει πως μια μεταβλητή επηρεάζει μια άλλη, εξετάζοντας  

πόσο συχνά εμφανίζονται μαζί ορισμένα στοιχεία μέσα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται με τη χρήση δύο κριτηρίων που είναι η υποστήριξη (support) 

και η εμπιστοσύνη (confidence). Η υποστήριξη δηλώνει τη συχνότητα των εν λόγω 

στοιχείων ενώ η εμπιστοσύνη δείχνει πόσες φορές οι εν λόγω κανόνες είναι σωστοί μέσα 

σε ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων. Ένα παράδειγμα ενός κανόνα συσχέτισης θα 

μπορούσε να είναι το παρακάτω: ΄΄Το 90% των συναλλαγών που αγοράζουν ψωμί και 

βούτυρο, αγοράζουν επίσης και γάλα΄΄. Υπάρχουν αρκετές μετρικές που 

χρησιμοποιούνται και βοηθούν στη κατανόηση των κανόνων συσχέτισης (Erlandsson et 

al., (2016). Η πρώτη είναι όπως αναφέρθηκε η υποστήριξη, που δείχνει πόσο μεγάλο 

τμήμα του συνόλου {D} καλύπτουν το σετ των στοιχείων που επιλέχθηκαν προς 

εξέταση. Αυτό υπολογίζεται διαιρώντας τη συχνότητα του εν λόγω σετ στοιχείων, {F}, 

με το συνολικό αριθμό των συναλλαγών, {D}, ή τον αριθμό εμφανίσεων των στοιχείων 

πχ {Α,Β} με τον αριθμό των στοιχείων μέσα στο {D}. Άρα προκύπτει η εξίσωση 

(Erlandsson et al., (2016):  

{A,B}support({A, B})
D

=  

Η δεύτερη μετρική είναι η εμπιστοσύνη που όπως αναφέρθηκε πάνω δείχνει πόσες φορές 

ο κανόνας συσχέτισης είναι σωστός μέσα στο σύνολο δεδομένων. Πιο πρακτικά δείχνει 

τις αναλογίες των συναλλαγών που περιέχουν {A,B} και επίσης περιέχει C στο σύνολο 

των συναλλαγών μέσα στα δεδομένα {D}, έχοντας ως δεδομένο τον κανόνα 
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{A, B} C⇒ .  Η εμπιστοσύνη υπολογίζεται όπως φαίνεται στη παρακάτω εξίσωση 

(Erlandsson et al., (2016) :  

support({A, B,C})({ , } C)
support(A, B)

confidence A B ⇒ =  

Η τρίτη μετρική είναι το lift που δείχνει την αναλογία της αλληλεξάρτησης των 

παρατηρούμενων τιμών. Αν η τιμή της είναι 1, τότε ο κανόνας και τα στοιχεία είναι 

ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αν είναι >1, τότε δείχνει την εξάρτηση των στοιχείων. Η 

εξίσωση υπολογισμού είναι (Erlandsson et al., (2016):  

support({A, B,C})({A, B} C)
support({A, B}) support({C})

lift ⇒ =
×

 

Τέλος υπάρχει και το conviction (πεποίθηση) που είναι ο λόγος της αναμενόμενης 

στήριξης ότι  το {A,B} συμβαίνει χωρίς το C. Το conviction είναι άπειρο λόγω της 

διαίρεσης με το μηδέν όταν το confidence είναι 1. Υπολογίζεται με την εξίσωση 

(Erlandsson et al., (2016):  

1 support({A, B})({ , } C)
1 ({A, B} C)

conviction A B
confidence

−
⇒ =

− ⇒
 

 

-Outlier Detection (Εντοπισμός ακραίων τιμών). Είναι η διαδικασία για την εξεύρεση 
δεδομένων που είναι σημαντικά διαφορετικά ή ασυνεπή με τα υπόλοιπα δεδομένα ενός 
συνόλου δεδομένων. Αυτή η τεχνική μηχανικής μάθησης χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό ανωμαλιών, διαταραχών και αποκλίσεων που μπορεί να είναι επωφελείς 
(ευκαιρίες), ή δυσμενείς (κίνδυνοι). Οι ακραίες τιμές συνήθως προκύπτουν λόγω 
μηχανικών βλαβών, αλλαγών στη συμπεριφορά ενός συστήματος, ανθρώπινου λάθους, 
λάθους του όργανου μέτρησης ή απλά μέσω φυσικών αποκλίσεων σε πληθυσμούς. Η 
ανίχνευση είναι σημαντική καθώς τα σφάλματα μπορούν να εντοπιστούν πριν 
κλιμακωθούν με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες (Hodge, Austin, 2004). Ο 
εντοπισμός των ακραίων τιμών είναι στενά συνδεδεμένος με τη ταξινόμηση και την 
ανάλυση κατά συστάδες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αν και οι αλγόριθμοι του 
επικεντρώνονται στην εξεύρεση μη φυσιολογικών τιμών. Υπάρχουν αλγόριθμοι που 
βασίζονται και σε εποπτευόμενη και σε μη επιβλεπόμενη μάθηση.  
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Εικόνα 2-3 Ένα παράδειγμα ακραίων τιμών μετά την ανάλυση ενός δείγματος 

(Πηγή: http://academic.uprm.edu/wrolke/esma3102/outlier.htm) 

   
-Filtering (Φιλτράρισμα). Το φιλτράρισμα είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία 
εξεύρεσης σχετικών στοιχείων από ένα σύνολο στοιχείων. Τα στοιχεία μπορεί να 
φιλτράρονται με βάση τη συμπεριφορά ενός ή πολλών χρηστών.  Το φιλτράρισμα 
εφαρμόζεται μέσω δύο προσεγγίσεων που είναι το συνεργατικό φιλτράρισμα και το 
φιλτράρισμα με βάση το περιεχόμενο. Συνήθως η διαδικασία γίνεται μέσα από ένα 
κατάλληλο σύστημα. Το συνεργατικό φιλτράρισμα όπως προδίδει και το όνομά του 
βασίζεται στη συνεργασία ή συγχώνευση της παρελθούσας συμπεριφοράς ενός χρήστη 
με τις συμπεριφορές άλλων χρηστών. Για παράδειγμα οι αξιολογήσεις, το ιστορικό 
αγορών και τα σχόλια που έκανε στο παρελθόν ένας χρήστης συγχέονται με τα 
αντίστοιχα στοιχεία παρόμοιων χρηστών και έτσι με βάση την ομοιότητα της 
συμπεριφοράς τα σχοιχεία φιλτράρονται για τον στοχευμένο χρήστη. Βασίζεται λοιπόν 
καθαρά στην ομοιότητα της συμπεριφοράς των χρηστών και απαιτεί μεγάλη ποσότητα 
δεδομένων προκειμένου να γίνει ακριβές το φιλτράρισμα.  
Το φιλτράρισμα με βάση το περιεχόμενο επικεντρώνεται στην ομοιότητα μεταξύ 
χρηστών και αντικειμένων (στοιχείων). Δημιουργείται ένα προφίλ χρήστη βασισμένο 
στη παρελθούσα συμπεριφορά του όπως παραπάνω και οι ομοιότητες που εντοπίζονται 
μεταξύ του προφίλ του χρήστη και των διαφόρων ειδών αντικειμένων οδηγούν σε 
φιλτραρισμένα αντικείμενα ειδικά για τον κάθε χρήστη. Σε αντίθεση με το συνεργατικό 
φιλτράρισμα, αυτό αφοσιώνεται στις ατομικές προτιμήσεις και δεν απαιτεί δεδομένα 
σχετικά με άλλους χρήστες. Έτσι ένα σύστημα συστάσεων χρησιμοποιώντας είτε το 
συνεργατικό είτε το φιλτράρισμα με βάση το περιεχόμενο ή  ακόμη και ένα συνδυασμό 
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τους, προβλέπει τις προτιμήσεις του χρήστη και δημιουργεί ανάλογες προτάσεις για το 
κάθε χρήστη που αφορούν στοιχεία όπως ταινίες, βιβλία, τραγούδια, ιστοσελίδες και 
άτομα (στα κοινωνικά δίκτυα) (Erl Thomas et al., 2015).  
 

-Neural Networks (Νευρωνικά Δίκτυα). Είναι υπολογιστικά μοντέλα με έμπνευση από 
τη δομή και λειτουργία των βιολογικών νευρωνικών δικτύων εντός του ανθρώπινου 
εγκεφάλου που προσπαθούν να βρουν μοτίβα μέσα στα δεδομένα. Είναι κατάλληλα για 
την εύρεση μη γραμμικών μοτίβων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 
αναγνώριση προτύπων αλλά και για βελτιστοποίηση. Μερικές εφαρμογές τους είναι με 
επιβλεπόμενη μάθηση και άλλες με μη επιβλεπόμενη (McKinsey Global Institute, 2011).  

Ένα νευρωνικό δίκτυο απότελείται από υπολογιστικούς κόμβους που είναι 
διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους. Κάθε ένας από τους κόμβους, δέχεται ένα σύνολο από 
εισόδους από διαφορετικούς κόμβους, επιτελεί κάποιον υπολογισμό βασισμένο στις 
εισόδους και παράγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα, είτε τροφοδοτείται σε 
άλλους κόμβους ως έξοδος, είτε πηγαίνει στο περιβάλλον. Υπάρχουν τρία διαφορετικά 
είδη κόμβων που είναι οι κόμβοι εισόδου, εξόδου και υπολογιστικοί. Οι πρώτοι δεν 
κάνουν υπολογιστμούς και απλώς υπάρχουν ανάμεσα στο περιβάλλον και τους 
υπολογιστικούς κόμβους. Οι κόμβοι εξόδου είναι αυτοί που βγάζουν στο περιβάλλον τα 
τελικά αποτελέσματα του δικτύου. Τέλος οι υπολογιστικοί είναι αυτοί που 
πολλαπλασιάζουν κάθε στοιχείο εισόδου με ένα βάρος και υπολογίζουν το άθροισμα των 
γινομένων. Αυτό πηγαίνει μετά στη συνάρτηση ενεργοποίησης που έχει ο κάθε κόμβος 
με τη τιμή που λαμβάνει η συνάρτηση για τη κάθε είσοδο να είναι και το αποτέλεσμα 
του κόμβου. Η έξοδος του κόμβου ή αλλιώς νευρώνα δίνεται από την εξίσωση: 

0
( )

n

k ki ki
i

y x wϕ
=

= ∑  , όπου kix  η i-οστή είσοδος του k κόμβου, kiw  το i-οστό βάρος του 

νευρώνα k και φ η συνάρτηση ενεργοποίησης του νευρωνικού δικτύου. 
 

 2.5  Visualization Approaches (Τεχνικές Οπτικοποίησης) 

Πρόκειται για τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πινάκων, εικόνων, 

διαγραμμάτων και άλλων διαισθητικών τρόπων απεικόνισης που βοηθούν στη 

κατανόηση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας (McKinsey Global Institute, 2011). Η 

οπτικοποίηση των Big Data δεν είναι τόσο εύκολη όσο αυτή των παραδοσιακών σχετικά 

μικρών συνόλων δεδομένων εξαιτίας των 5 Vs που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Για αυτό τον 

λόγο απαιτείται μια επέκταση των παραδοσιακών προσεγγίσεων απεικόνισης. Έχουν 

γίνει κάποια βήματα, αλλά ακόμη υπάρχει αρκετός χώρος βελτίωσης. Στην οπτικοποίηση 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν μια γεωμετρική 

μοντελοποίηση και εξαγωγή χαρακτηριστικών για να μειώσουν σημαντικά το μέγεθος 
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των δεδομένων πριν από την πραγματική απόδοση. Στη προσπάθεια απεικόνισης των 

Big Data, σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του σωστού δείγματος δεδομένων που θα 

εκπροσωπήσει το σύνολο των δεδομένων (Chen & Zhang, 2014). 

-Heat Maps (Χάρτες Θερμότητας). Οι χάρτες θερμότητας είναι μια αρκετά 

αποτελεσματική τεχνική οπτικής ανάλυσης για την έκφραση μοτίβων, συνθέσεις 

δεδομένων μέσω μερικών ή ολικών σχέσεων και γεωγραφικής κατανομής δεδομένων. 

Διευκολύνουν επίσης τον εντοπισμό των περιοχών ενδιαφέροντος και την ανακάλυψη 

των ακραίων τιμών μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων. Ο χάρτης θερμότητας είναι μια 

οπτική, κωδικοποιημένη με βάση το χρώμα αναπαράσταση των τιμών των δεδομένων. 

Κάθε τιμή παίρνει ένα χρώμα σύμφωνα με τον τύπο ή τη περιοχή που εμπίπτει. Για 

παράδειγμα ένας χάρτης μπορεί για τις τιμές από 0 ως 3 να αντιστοιχεί το κόκκινο 

χρώμα, από 4 ως 6 το πορτοκαλί και από 7 ως 10 το πράσινο. Ένας χάρτης θερμότητας 

μπορεί να είναι στη μορφή γραφήματος ή  χάρτη. Ένα διάγραμμα αντιπροσωπεύει ένα 

πίνακα τιμών στον οποίο κάθε κελί είναι χρωματικά κωδικοποιημένο ανάλογα με τη 

τιμή. Μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει ιεραρχικές τιμές χρησιμοποιώντας ένθετα 

ορθογώνια χρωματικού κώδικα (Erl Thomas et al., 2015). 

 
Εικόνα 2-4 Παράδειγμα heat map για τις τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ (Πηγή: 

http://gisuser.com, http://gisuser.com/2015/01/wheres-the-cheap-gas-the-gasbuddy-

heatmap-can-tell-you/) 
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-Time Series Plots (Διαγράμματα χρονοσειρών). Επιτρέπουν την ανάλυση των 

δεδομένων που καταγράφονται σε περιοδικά χρονικά διαστήματα. Αυτό το είδος της 

ανάλυσης χρησιμοποιεί τις χρονοσειρές που είναι μια χρονικά διατεταγμένη συλλογή 

τιμών που καταγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ένα παράδειγμα είναι μια 

χρονοσειρά που περιέχει στοιχεία για τις πωλήσεις που καταγράφονται στο τέλος κάθε 

μήνα. Η ανάλυση χρονοσειρών βοηθά στην ανακάλυψη χρονικά εξαρτώμενων μοτίβων 

μέσα στα δεδομένα. Μετά τον εντοπισμό του, το μοτίβο μπορεί να προεκταθεί και στις 

μελλοντικές προβλέψεις. Οι αναλύσεις χρονοσειρών χρησιμοποιούνται συνήθως για 

πρόβλεψη εντοπίζοντας μακροπρόθεσμες τάσεις, εποχικά περιοδικά μοτίβα και 

ακανόνιστες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στο σύνολο των δεδομένων. Σε αντίθεση με 

άλλες αναλύσεις και τεχνικές, εδώ η μεταβλητή σύγκρισης είναι πάντα ο χρόνος και τα 

δεδομένα που συλλέγονται είναι εξαρτώμενα από αυτόν (Erl Thomas et al., 2015). 

-Spatial Data Mapping (χαρτογράφηση χωρικών δεδομένων). Τα χωρικά ή 

γεωχωρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται συνήθως για το προσδιορισμό της γεωγραφικής 

θέσης μεμονωμένων οντοτήτων που μπορούν στη συνέχεια να χαρτογραφηθούν. Η 

χωρική ανάλυση δεδομένων επικεντρώνεται στην ανάλυση δεδομένων βασισμένα στη 

τοποθεσία ώστε να βρεθούν διαφορετικές γεωγραφικές σχέσεις και μοτίβα. Ο χειρισμός 

των γεωγραφικών δεδομένων γίνεται μέσω ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών 

(GIS) που απεικονίζει τα χωρικά δεδομένα σε χάρτη χρησιμοποιώντας τις γενικές 

συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Το σύστημα παρέχει και εργαλεία που 

επιτρέπουν τη διαδραστική εξερεύνηση των χωρικών δεδομένων όπως για παράδειγμα η 

μέτρηση απόστασης ανάμεσα σε δύο σημεία ή ο ορισμός της περιοχής γύρω από ένα 

σημείο ως ένα κύκλο με ορισμένη ακτίνα βάσει απόστασης. Ο αριθμός των δεδομένων 

θέσης αυξάνεται συνεχώς μέσα από τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή 

αισθητήρων και δίνεται η δυνατότητα ανάλυσής τους με στόχο την απόκτηση γνώσης 

μέσα από αυτά. Τα χωρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες logistics, σε 

περιβαλλοντικές επιστήμες και στον προγραμματισμό των υποδομών (Hameurlain A. et 

al., 2015). 
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Εικόνα 2-5 Το πλαίσιο ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων από κοινωνικά μέσα 

(Πηγή: Hameurlain, A. et al., 2015, σελ. 223) 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία περιέχουν είτε ακριβείς τοποθεσίες 

όπως το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, είτε πληροφορίες που απαιτούνται για τον 

υπολογισμό περιοχών, όπως είναι οι ταχυδρομικοί κώδικες ή οι διευθύνσεις IP. Επιπλέον 

τα χωρικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για στοχευμένες καμπάνιες 

μάρκετινγκ με βάση την ακτίνα απόστασης των πελατών ή των δυνητικών πελατών από 

την επιχείρηση. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να εξετάζονται για παράδειγμα οι 

γεωγραφικές θέσεις από τις οποίες προέρχονται τα μηνύματα και οι αλληλεπιδράσεις 

των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα έτσι ώστε να υπάρχουν εξατομικευμένες προσφορές 

με βάση την εγγύτητα στην επιχείρηση (Hameurlain A. et al., 2015). 

 2.6  Network Analysis (Ανάλυση Δικτύου) 
Αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν σχέσεις και 

συνδέσεις μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου ή γραφήματος. Η πιο γνωστή τεχνική εδώ 

είναι η ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Social Network Analysis (SNA)), όπου οι κόμβοι 

του δικτύου είναι μεμονωμένοι ΄΄δράστες΄΄. Αποτελεί βασική τεχνική στη σύγχρονη 

κοινωνιολογία και κερδίζει έδαφος και στην ανθρωπολογία, τη βιολογία, τις 

επικοινωνίες, την οικονομία, τη γεωγραφία, την ιστορία και τη πληροφορική. 
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Περιλαμβάνει το σχεδιασμό του κοινωνικού συστήματος, τη μοντελοποίηση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, την οπτικοποίηση των κοινωνικών δικτύων, την ανάλυση 

εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων και εξόρυξη δεδομένων (Chen & Zhang, 2014).  Με 

την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων μπορούν να περιγραφούν και να αναλυθούν οι 

σχέσεις ανάμεσα στα άτομα ενός συγκεκριμένου δικτύου που μπορεί να είναι για 

παράδειγμα μια κοινότητα ή ένας οργανισμός. Συχνά χρησιμοποιείται για τη περιγραφή 

των ροών των πληροφοριών και της επικοινωνίας σε μια επιχείρηση κάτι που βοηθά και 

στη διαχείριση της γνώσης (Abraham, Hassanien & Snâaésel, 2010).  

 2.7  Semantic Analysis (Σημασιολογική Ανάλυση) 
Ένα κομμάτι των δεδομένων κειμένου ή ομιλίας μπορεί να περιέχει πολλές διαφορετικές 

σημασίες σε διαφορετικά πλαίσια. Για να μπορέσουν τα μηχανήματα να εξάγουν 

πολύτιμες πληροφορίες, τα δεδομένα κειμένου και ομιλίας ή ακόμη και βίντεο 

(συνδυασμός εικόνας και ομιλίας) πρέπει να είναι κατανοητά από αυτά με τον τρόπο που 

τα κατανοούν και οι άνθρωποι. Η σημασιολογική ανάλυση αντιπροσωπεύει πρακτικές 

και τεχνικές για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από τα παραπάνω είδη δεδομένων. 

 

-Natural Language Processing (Επεξεργασία φυσικής γλώσσας). Είναι μια σειρά από 

τεχνικές από μια υποομάδα της επιστήμης των υπολογιστών (μέσα στη τεχνητή 

νοημοσύνη) και της γλωσσολογίας που χρησιμοποιεί αλγορίθμους υπολογιστών για την 

ανάλυση της φυσικής (ανθρώπινης) γλώσσας. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η ικανότητα του 

υπολογιστή να κατανοεί την ανθρώπινη ομιλία και κείμενο. Αυτό τους επιτρέπει να 

εκτελούν μια ποικιλία από χρήσιμες εργασίες. Όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν 

τόσο σωστότερα μπορεί ο υπολογιστής να αποκρυπτογραφήσει την ανθρώπινη ομιλία 

και κείμενο.  Όσον αφορά στην ομιλία, το σύστημα προσπαθεί να την κατανοήσει και 

στη συνέχεια εκτελεί μια ενέργεια απομαγνητοφώνησης του κειμένου (Erl Thomas et al., 

2015).   

 

-Text Analytics (Ανάλυση κειμένου). Αναφέρεται στη διαδικασία ανάλυσης του 

αδόμητου κειμένου με στόχο την εξαγωγή σχετικών πληροφοριών. Μερικά 

παραδείγματα δεδομένων κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς είναι οι 

ροές ανατροφοδότησης από τα κοινωνικά δίκτυα (social network feeds), τα emails, τα 

blogs, τα διαδικτυακά φόρουμς, οι απαντήσεις σε έρευνες, τα εταιρικά έγγραφα, τα 
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γεγονότα και αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών κέντρων. Η διαδικασία ανάλυσης και 

εξαγωγής στην ανάλυση κειμένου χρησιμοποιεί πολλά μοντέλα και τεχνικές από τη 

στατιστική ανάλυση, την υπολογιστική γλωσσολογία και τη μηχανική μάθηση. Στη 

πορεία ακολουθούν μέθοδοι ανάλυσης κειμένου.  

 

Οι τεχνικές εξαγωγής πληροφοριών (Ιnformation extraction IE) χρησιμοποιούνται για 

την εξαγωγή δομημένων δεδομένων από αδόμητο κείμενο για παράδειγμα το όνομα και 

η δόση ενός φαρμάκου και η συχνότητα λήψης του μέσα από ιατρικές συνταγές. Στην 

εξαγωγή πληροφοριών υπάρχουν δύο υποεργασίες με τη πρώτη να είναι η αναγνώριση 

οντοτήτων (βρίσκει ονόματα στο κείμενο και τα κατατάσσει σε προκαθορισμένες 

κατηγορίες όπως άτομα, τοποθεσίες, ημερομηνίες και οργανισμοί). Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται στη πρώτη αυτή υποεργασία είναι επιτηρούμενες, ημιεπιτηρούμενες 

και μη επιτηρούμενες. Η δεύτερη υποεργασία είναι η εξαγωγή σχέσης ( βρίσκονται και 

εξάγονται σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων) και χρησιμοποιεί διάφορες 

μεθόδους με επιτηρούμεη και ημίεπιτηρούμενη προσέγγιση. Αυτές οι τεχνικές 

παρουσιάζουν περιληπτικά το κείμενο και ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις η 

εξορυκτική και η αφαιρετική προσέγγιση. Στη πρώτη η περίληψη είναι ένα υποσύνολο 

του αρχικού εγγράφου καθώς δημιουργείται από τα κομμάτια του αρχικού κειμένου που 

αξιολογούνται αναλύοντας τη θέση και τη συχνότητα τους μέσα στο κείμενο. Στην 

αφαιρετική προσέγγιση οι περιλήψεις δεν προέρχονται κατ’ ανάγκη από τμήματα του 

αρχικού κειμένου  και χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές ανάλυσης φυσικής 

γλώσσας. Η δεύτερη χρησιμοποιείται από τα συστήματα για τη παραγωγή περισσότερο 

συνεκτικών περιλήψεων (Vashisht, Gupta,  2015).  

 

Οι τεχνικές απάντησης ερωτημάτων (Question Answering  QA) σχεδιάστηκαν για να 

δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που γίνονται σε φυσική γλώσσα όπως η Siri της Apple 

και η Watson της IBM. Μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες με τη πρώτη να 

είναι βασισμένη σε μια προσέγγιση ανάκτησης πληροφοριών (Information Retrieval – 

based approach), τη δεύτερη σε μια προσέγγιση που βασίζεται στη γνώση (Knowledge – 

based approach) και η τρίτη είναι μια υβριδική προσέγγιση.   

 

Η πρώτη κατηγορία έχει τρεις υποσυνιστώσες με τη πρώτη να είναι οι λεπτομέρειες του 

τύπου του ερωτήματος και της απάντησης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του 
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ερωτήματος, η δεύτερη είναι η συντακτική ανάλυση του κειμένου  με στόχο την 

ανάκτηση των σχετικών προκαθορισμένων αποσπασμάτων από το σύνολο των 

υφιστάμενων εγγράφων και στο τέλος υπάρχει η διαδικασία της δημιουργίας της 

απάντησης, όπου οι πιθανές απαντήσεις  προέρχονται από τις προηγούμενες 

παρατηρήσεις, κατατάσσονται, και αυτή με την υψηλότερη θέση επιστρέφεται από το 

σύστημα ως η απάντηση. Τα συστήματα απάντησης ερωτημάτων δημιουργούν μια 

σημασιολογική περιγραφή του ερωτήματος που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την 

αναζήτηση δομημένων πόρων. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε τομείς με μεγάλες 

ποσότητες εγγράφων όπως ο τουρισμός, η ιατρική κτλ (Vashisht, Gupta,  2015).  

 

-Sentiment Analysis (Ανάλυση Κλίματος). Η ανάλυση κλίματος ή εξόρυξη γνώμης 

περιλαμβάνει τη καταγραφή των δεδομένων γύρω από τη γνώμη του χρήστη και την 

ανάλυσή τους για την εύρεση κριτικών σχετικών με οντότητες όπως προϊόντα, 

οργανισμοί, ιδιώτες  και γεγονότα. Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιείται ευρέως σε 

τομείς όπως το μάρκετινγκ, η οικονομία και  γενικώς οι κοινωνικό-πολιτικές επιστήμες. 

Ταξινομείται στο  επίπεδο εγγράφου  όπου ολόκληρο το έγγραφο που υποτίθεται ότι 

εκφράζει κάποιες γνώμες για μια οντότητα παρουσιάζει αρνητική ή θετική άποψη ή 

παραπάνω απόψεις. Υπάρχει το επίπεδο της πρότασης που εκφράζει τη πολικότητα μιας 

άποψης για μια γνωστή οντότητα σε μια μεμονομένη φράση ή πρόταση. Τέλος υπάρχει 

και το επίπεδο όπου αναγνωρίζονται όλες οι απόψεις – συναισθήματα μέσα σε ένα 

έγγραφο και εντοπίζονται όλα τα χαρακτηριστικά μιας οντότητας (Vashisht, Gupta,  

2015). 

 2.8  Crowdsourcing (Πληθοπορισμός) 
Μπορεί να αναφερθεί και ως μια τεχνική για τη συλλογή δεδομένων που δημιουργεί ή 

επεξεργάζεται ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων ή μια κοινότητα. Πρακτικά ο όρος έχει τη 

σημασία της εξωτερικής ανάθεσης μιας εργασίας ή μέρους καθηκόντων από μια 

επιχείρηση ή οργανισμό σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή κοινότητα μέσα από μια 

ανοιχτή πρόσκληση (open call) που γίνεται συνήθως μέσω δικτυακών μέσων όπως είναι 

το διαδίκτυο.  

Ο όρος προήρθε από το γνωστό outsourcing, όπου εταιρείες αναθέτουν σε ειδικές 

εταιρείες μέρος των διεργασιών τους ή ακόμη και ολόκληρα τμήματά τους (πχ το τμήμα 

ανρθώπινου δυναμικού) (Benedek A. et al., 2015).  
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Τα κύρια χαρακτηριστικά του crowdsourcing είναι (Benedek A. et al., 2015): 

1. Ένας οργανισμός που χρειάζεται να επιτελέσει μια διαδικασία 

2. Μια κοινότητα (crowd) που είναι διαθέσιμη να αναλάβει τη διαδικασία 

(εθελοντικά) 

3. Ένα κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον – πλατφόρμα που επιτρέπει την εξέλιξη 

της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας μια διαρκή αλληλεπίδραση ανάμεσα στη 

κοινότητα και τον οργανισμό 

4. Μελλοντικά οφέλη για τον οργανισμό αλλά και για τη κοινότητα 

Υπάρχουν τέσσερα κυρίαρχα διαφορετικά ήδη crowdsourcing βασισμένα στο πρόβλημα 

που επιλύει το καθένα. Υπάρχει ο τύπος ανακάλυψης και διαχείρησης γνώσης 

(knowledge discovery and management), η εκπομπή αναζήτησης (broadcast search), η 

ελενγμένη από τα μέλη δημιουργική παραγωγη (peer-vetted creative production) και η 

κατανεμημένη ανθρώπινη νοημοσύνη (distributed human intelligence) (Benedek A. et 

al., 2015). 

 

Τύπος Πως Δουλεύει Χρήση 

Knowledge discovery and 

management 

Εύρεση και περισυλλογή 

πληροφοριών σε μια κοινή 

θέση ή μορφή 

Συλλογή πληροφοριών, 

οργάνωση και αναφορά 

προβλημάτων, δημιουργία 

συλλογικών πόρων 

Broadcast search 
Επίλυση εμπειρικών 

προβλημάτων 

Προβλήματα με εμπειρικά 

αποδείξιμες λύσεις, όπως 

επιστημονικά θέματα 

Peer-vetted creative 

production 

Δημιουργία και επιλογή 

δημιουργικών ιδεών 

Προβλήματα όπου οι λύσεις 

αφορούν θέματα γνώσης ή 

στήριξης της αγοράς 

Distributed human 

intelligence tasking 

Ανάλυση μεγάλων 

ποσοτήτων πληροφοριών 

Ανάλυση δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας όπου η ανθρώπινη 

νοημοσύνη, η ανθρώπινη 

υπολογιστική είναι πιο 

αποτελεσματική ή χρήσιμη από 

την ανάλυση του υπολογιστή 

 

Πίνακας 2-1 Οι τύποι του Crowdsourcing (Πηγή: Benedek A. et al., 2015) 
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Πλέον, πέρα από το να αποτελεί μια τεχνική για τη συλλογή δεδομένων και δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας που δημιουργούνται από το κοινό, μπορεί να αποτελέσει και μια 

τεχνική για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας με το λεγόμενο intelligent 

outsourcing να είναι γεγονός. Το intelligent crowdsourcing, χρησιμοποιεί ένα δίκτυο 

εξειδικευμένων ατόμων ώς πλήθος, σε αντίθεση με το παραδοσιακό που χρησιμοποιεί το 

γενικό πληθυσμό ως βάση. Έτσι έχουν δημιουργηθεί κάποιες πλατφόρμες που όταν 

έχουν κάποια αδόμητα συνήθως δεδομένα, εξασφαλίζουν, μέσα από μια βιβλιοθήκη 

προεπιλογής που έχει δημιουργηθεί,  ότι κάθε συγκεκριμένο πρότζεκτ θα το αναλάβει το 

κατάλληλο πρόσωπο.  

Το crowdsourcing έχει άμεση σχέση με τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας και αποτελεί 

τεχνική συλλογής και επεξεργασίας τους. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι η ανάλυση 

κλιματος (sentiment analysis) που έχει να κάνει με την ανάλυση σύνθετων μηνυμάτων 

που δημιουργούν οι χρήστες στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθεί να 

βγάλει χρήσιμες πληροφορίες από αυτά για προβλέψεις, γνώμεις αλλά και προτιμήσεις.  
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 3  Εργαλεία Διαχείρισης, Επεξεργασίας και ανάλυσης 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας που αναφέρθηκε παραπάνω και τον αυξημένο όγκο 

δεδομένων που ρέουν μέσα και έξω από τους οργανισμούς καθημερινά, είναι μεγάλη η 

ανάγκη ύπαρξης γρηγορότερων και πιο αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης αυτών των 

δεδομένων. Απλώς η κατοχή μεγάλου όγκου δεδομένων δεν αρκεί για να οδηγήσει σε 

σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο. Τέτοια σύνολα δεδομένων όμως δεν μπορούν 

πλέον να αναλυθούν εύκολα με τη χρήση των παραδοσιακών τεχνικών και υποδομών.  

Για αυτό υπάρχει η ανάγκη για νέα εργαλεία, νέες μεθόδους και κατάλληλες 

αρχιτεκτονικές πιο εξειδικευμένες στο κομμάτι της αποθήκευσης και διαχείρισης αυτών 

των δεδομένων. Έτσι λοιπόν η εμφάνιση των big data έχει επιπτώσεις εκτός από τα ίδια 

τα δεδομένα και στο κομμάτι της συλλογής, της επεξεργασίας και της τελικής εξαγωγής 

αποφάσεων μέσα από αυτά. 

 3.1  Συστήματα Αποθήκευσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας 
Τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων (MySQL, Oracle, 

PostgreSQL)  αποτελούν τη πιο σταθερή λύση εδώ και χρόνια σε ότι έχει να κάνει με 

διαχείριση και ανάκτηση δεδομένων. Έχει γίνει αρκετή έρευνα και προσπάθειες 

ανάπτυξης ώστε να δίνουν λύση σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών τομέων. Βέβαια οι 

αυξανόμενες ανάγκες και οι νέες απαιτήσεις δημιούργησαν νέες προκλήσεις για τα 

παραδοσιακά συστήματα. Η συνεχής αύξηση των δεδομένων που δημιουργούνται και 

καθογηδούνται από τους χρήστες οδηγούν όπως αναφέρθηκε σε τεράστια αύξηση των 

τύπων και του όγκου των δεδομένων που παράγονται, αποθηκεύονται και αναλύονται 

(Madden, S., 2012). Γενικά οι δομές δεδομένων ταξινομούνται σε τέσσερις βασικούς 

τύπους που είναι: 

Δομημένων Δεδομένων (Structured Data): Έχουν καθορισμένη μορφή και δομή όπως 

στις παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

Ημιδομημένων Δεδομένων (Semi-structured): κειμενικά αρχεία δεδομένων που έχουν 

ευέλικτη δομή που μπορεί όμως να αναλυθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αρχεία 

XML που αυτοπεριγράφονται. 
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Σχεδόν δομημένων Δεδομένων (Quasi-structured data): Κειμενικά δεδομένα με 

ακανόνιστη μορφή όπως για παράδειγμα οι ροές από το διαδίκτυο που μπορεί να 

περιέχουν ανακολουθίες σε τιμές και μορφές δεδομένων. 

Αδόμητων Δεδομένων (Unstructured Data): Δεδομένα που δεν έχουν κάποια 

συγκεκριμένη μορφή όπως οι φωτογραφίες ή τα βίντεος. 

Αυτή η συνεχής αύξηση των τύπων που έχουν τα δεδομένα έκανε τις παραδοσιακές 

τεχνικές διαχείρισης δεδομένων να είναι ανεπαρκείς σε πολλές περιπτώσεις και έκανε 

ορατή την ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επεκτάσιμων συστημάτων 

αποθήκευσης δεδομένων που ονομάζεται NoSQL (Not Only SQL). Αυτά τα νέα 

συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κύριους τύπους: 

Κλειδιού – τιμής: Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν το απλούστερο μοντέλο 

δεδομένων που είναι μια συλλογή αντικειμένων στην οποία το κάθε αντικείμενο έχει ένα 

μοναδικό κλειδί και ένα σύνολο από ζεύγη χαρακτηριστικού - τιμής. 

Επεκτάσιμων εγγραφών: Αυτά παρέχουν πίνακες μεταβλητού πλάτους που μπορούν να 

κατανέμονται κάθετα και οριζόντια σε πολλούς servers. 

Εγγράφων: Εδώ το μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων αποτελείται από αντικείμενα με 

μεταβλητό αριθμό χαρακτηριστικών με τη δυνατότητα εμφωλευμένων αντικειμένων. 

Γραφημάτων: Το μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων χρησιμοποιεί γραφήματα ως δομές 

που έχουν κόμβους, άκρες και ιδιότητες για τη μοντελοποίηση και αποθήκευση 

δεδομένων. 

Η επεκταστιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός συστήματος να αυξάνει την 

απόδοσή του μέσω της αύξησης των διατεθιμένων πόρων ώστε να μπορεί να χειριστεί 

τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας (Sakr, S., 2014). Στη πράξη η επεκτασιμότητα 

επιτυγχάνεται είτε μέσα από τη παροχή επιπλέον πόρων για τη κάλυψη των 

αυξανόμενων αναγκών (vertical scalability), είτε ομαδοποιώντας μια συστάδα μηχανών 

ώστε να ενεργούν ως μια ενιαία μονάδα (horizontal scalability). 
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Εικόνα 3-1 Κατακόρυφη και Οριζόντια κλιμάκωση (Vertical and Horizontal  

scalability) (Πηγή: pc-freak.net, http://www.pc-freak.net/blog/vertical-horizontal-

server-services-scaling-vertical-horizontal-hardware-scaling/) 

Η κατακόρυφη κλιμάκωση (vertical scalability) είναι τις περισσότερες φορές ιδιόκτητη 

και ακριβή λύση και έχει συνήθως ένα ανώτατο όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί όσοι 

πόροι και να προστεθούν και όσα χρήματα και αν δαπανηθούν. Αντίθετα, η οριζόντια 

κλιμάκωση μπορεί να πραγματοποιηθεί απλώς με τη προσθήκη περισσότερων κόμβων 

για τη διαχείριση του επιπλέον φόρτου εργασίας, κάτι που ταιριάζει με τη pay-as-you-go 

τιμολογιακή φιλοσοφία στο cloud computing. Επιπλέον το σύστημα αποθήκευσης 

γίνεται πιο ανθεκτικό στις διακυμάνσεις του φόρτου εργασίας καθώς  οι διάφορες 

αιτήσεις δεν έχουν να ανταγωνιστούν για κοινούς πόρους hardware.  

Στη πράξη υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στα συστήματα NoSQL καθώς το κάθε 

ένα έχει το δικό του μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών και αξίας (Sakr, S., et al., 2011). 

Τα συστήματα της κατηγορίας κλειδιού – τιμής είναι το απλούστερο μοντέλο 

συστημάτων NoSQL όπου τα ζεύγη κλειδιών σε τιμές λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο 

όπως ένας πίνακας κατακερματισμού και δουλεύουν σε όλες τις τυπικές γλώσσες 

προγραμματισμού. Πολλά συστήματα αποθήκευσης όπως το Redis, το Memcached και 

το Riak χρησιμοποιούν αυτή τη κατηγορία της NoSQL.  

Οι βάσεις που είναι προσανατολισμένες σε στήλες, είναι ένας ακόμη τύπος της NoSQL 

και βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα παραδοσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων και τη  

κατηγορία κλειδιού – τιμής. Σε αυτά, τα δεδομένα από μια συγκεκριμένη στήλη, 

αποθηκεύονται μαζί σε αντίθεση με τα σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων που 

είναι προσανατολισμένα στις γραμμές και κρατούν μαζί τα δεδομένα της κάθε γραμμής. 

Η προσθήκη νέων στηλών είναι αρκετά εύκολη και κάθε σειρά μπορεί να έχει ένα 
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διαφορετικό σύνολο στηλών, κάτι που επιτρέπει στους πίνακες να είναι αραιοί χωρίς την 

ανάγκη για πρόσθετη αποθήκευση μηδενικών τιμών. Το πιο δημοφιλές, ανοιχτού κώδικα 

σύστημα σε αυτή τη κατηγορία  είναι το Apache HBase.  

Στη κατηγορία αποθήκευσης που είναι προσανατολισμένη στα έγγραφα, το έγγραφο έχει 

ένα πεδίο με μοναδικό αναγνωριστικό και τιμές που μπορεί να είναι οποιουδήποτε 

τύπου. Τα έγγραφα μπορούν να περιέχουν εμφωλευμένες δομές και αυτό τα κάνει 

αρκετά ευέλικτα και ικάνα να βρίσκονται σε μεταβλητές περιοχές. Στη συγκεκριμένη 

κατηγορία πιο γνωστά παραδείγματα συστημάτων είναι το MongoDB και το CouchDB. 

Στη περίπτωση που το μοντέλο χρησιμοποιεί γραφήματα ως δομές, η βάση αποτελείται 

από κόμβους και σχέσεις μεταξύ τους όπου και οι κόβμοι και οι σχέσεις μπορούν να 

περιγραφούν με τη χρήση περιγραφικών πληροφοριών και ιδιοτήτων (ζεύγη τιμής – 

κλειδιού). Το κυριότερο πλεονέκτημα εδώ είναι ότι πάρεχουν εύκολες λειτουργίες 

διάσχισης των κόμβων του γραφήματος ακολουθώντας απλώς τις σχέσεις που υπάρχουν 

μεταξύ τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή τη κατηγορία είναι το Neo4J. 

 3.2  Συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας 
Για να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταποκριθεί σε αυτή την αλλαγή με την έλευση των 

μεγάλων δεδομένων, πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στην τεχνολογική της υποδομή 

καθώς πλέον τα παραδοσιακά μοντέλα αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων στις 

παραδοσιακές βάσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο. Τα νέα 

μοντέλα φέρνουν νέες προκλήσεις καθώς οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφασίσουν ποιες 

αλλαγές θα κάνουν καθώς αυτά τα νέα μοντέλα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια 

ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα τρέχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, στις στρατηγικές 

δεδομένων και στις δικτυακές υποδομές. Συνήθως δύο δομικές μονάδες προστίθενται 

στις υποδομές των επιχειρήσεων για να φιλοξενήσουν τα μεγάλα δεδομένα (Cisco, 

2014).  

Το Hadoop που παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης μέσω ενός κοινόχρηστου, 

κατανεμημένου συστήματος αρχείων και τη δυνατότητα ανάλυσης μέσα από το 

MapReduce. 

H NoSQL που παρέχει τη δυνατότητα της καταγραφής, του διαβάσματος και της 

ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των μεγάλων εισροών αδόμητων δεδομένων. 
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Εικόνα 3-2 Επιχειρησιακό Μοντέλο Big Data (Πηγή: Cisco, 2014) 

 3.2.1 Συστήματα επεξεργασίας γενικού σκοπού 

 3.2.1.1 Μap/reduce 

Το Map/Reduce ήταν μια σκέψη της Google που τελικά αναπτύχθηκε από τη Yahoo, και 

είναι ένα απλό και ισχυρό προγραμματιστικό μοντέλο που επιτρέπει την εύκολη 

ανάπτυξη κλιμακούμενων και παράλληλων εφαρμογών για την επεξεργασία δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας σε μεγάλες συστάδες εμπορικών μηχανημάτων. Ειδικότερα είναι 

σχεδιασμένο για να πετύχει μεγάλες επιδόσεις σε μεγάλες συστάδες εμπορικών 

υπολογιστών. Βασίζεται στη μέθοδο του διαίρει και βασίλευε και λειτουργεί αναδρομικά 

διασπώντας ένα σύνθετο πρόβλημα σε πολλά υποπροβλήματα μέχρι που αυτά τα 

υποπροβλήματα είναι επιλύσιμα άμεσα. Στη συνέχεια τα υποπροβλήματα εκχωρούνται 

σε ένα κόμβο-εργάτη και επιλύονται ξεχωριστά και παράλληλα. Τελικά οι λύσεις τους 

συνδυάζονται και δίνουν μια ολοκληρωμένη λύση στο αρχικό πρόβλημα.  

Μια τυπική εργασία του Map/Reduce αποτελείται από τρεις φάσεις που είναι το map, το 

shuffle και το reduce παίρνοντας μια λίστα από ζεύγη κλειδιού-τιμής ως είσοδο. Στη 

πρώτη φάση, τη map, κάθε ζεύγος εισόδου εκτελείται μέσα από την λειτουργία map, και 

μηδέν ή περισσότερα νέα ζεύγη κλειδιού-τιμής είναι το αποτέλεσμα εξόδου. Στη shuffle 

φάση, το πλαίσιο ταξινομεί τις εξόδους της πρώτης φάσης, ομαδοποιώντας τα ζεύγη με 

βάση τα κλειδιά πριν στείλει το καθένα από αυτά στην επόμενη φάση. Στη φάση reduce, 
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κάθε ομάδα τιμών επεξεργάζεται και το αποτελέσμα είναι μια λίστα από νέες τιμές που 

συλλέγονται. Μια εργασία στο MapReduce δηλαδή, παίρνει μια λίστα με ζεύγη 

κλειδιού-τιμής ως είσοδο και εξάγει μια λίστα τιμών. Οι χρήστες χρειάζεται μόνο να 

εφαρμόσουν τις διεπαφές των λειτουργιών map και reduce  και μπορούν να αφήσουν στο 

σύστημα που υιοθετεί το MapReduce να διαχειριστεί όλες τις επικοινωνίες δεδομένων 

και την παράλληλη επεξεργασία (Foster Ian et al., 2017).  

Το θετικότερο κομμάτι του MapReduce είναι η απλότητά του, καθώς επιτρέπει τη 

παράλληλη εκτέλεση και επανεκτέλεση μεγάλων υπολογισμών έχοντας μάλιστα μεγάλη 

ανοχή στα σφάλματα. Αυτό έφερε πολλούς μη εξειδικευμένους χρήστες στο χώρο της 

ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Η αρχιτεκτονική του είναι αρκετά απλή και 

αυτό παρακίνησε και αρκετούς προγραμματιστές να αναπτύξουν προηγμένες ικανότητες 

όπως η υποστήριξη κατανεμημένων συστημάτων, η κατάτμηση των δεδομένων και η 

επεξεργασία των ροών ((Sakr, S., 2016) ,(Foster Ian et al., 2017)).  

Αρκετές φορές τα ονόματα MapReduce και Hadoop χρησιμοποιούνται σαν να έχουν την 

ίδια σημασία, αλλά αυτό δεν είναι σωστό καθώς  είναι δύο διαφορετικές έννοιες όπου το 

MapReduce είναι απλά ένα προγραμματιστικό πρότυπο – παράδειγμα με μια αφαιρετική 

έννοια που δείχνει πως ένα σύνολο από μονάδες επεξεργασίας δεδομένων θα 

πραγματοποιήσει μια διεργασία χωρίς όμως να λέει πως ακριβώς θα εκτελεσθεί. Το 

MapReduce υποδεικνύει ποια κατηγορία δομής δεδομένων και μετασχηματισμού 

δεδομένων υποστηρίζει, αλλά δεν αναφέρει πως ακριβώς πρέπει να εφαρμοστεί το 

πλαίσιο. Για παράδειγμα δεν καθορίζει πως θα πρέπει να αποθηκεύονται τα δεδομένα ή 

πως θα πρέπει να γίνει ο παραλληλισμός για να εκτελεστούν οι υπολογισμοί (Foster Ian 

et al., 2017). 
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Εικόνα 3-3 Ένα παράδειγμα με τα βήματα εκτέλεσης χρησιμοποιώντας του 

πλαισίου MapReduce (Πηγή: hazelcast.org/documentation) 

 

Το Hadoop από την άλλη είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή του προτύπου MapReduce 

με ακριβείς προδιαγραφές για το πως πρέπει να αντιμετωπιστούν τα δεδομένα και οι 

υπολογισμοί εντός του συστήματος. 

 

 3.2.1.2 Apache Hadoop 

Το Hadoop είναι ένα πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για αποθήκευση και επεξεργασία 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας που είναι συμβατό με εμπορικό hardware. Είναι μια από 

τις πιο καθιερωμένες πλατφόρμες λογισμικού που υποστηρίζει κατανεμημένες 

εφαρμογές για μεγάλης κλίμακας δεδομένα. Πάρεχει το πλαίσιο για το χειρισμό 

τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων είτε για μετατροπή τους σε μια πιο εύχρηστη δομή και 

μορφή, είτε για ανάλυση και εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών από αυτά (Cisco,2012). 

Σχεδιάστηκε με αρχικό στόχο την επεξεργασία δεδομένων σε δέσμες (batch data 

processing) με δυνατότητα κλιμάκωσης και τρεξίματος σε περιβάλλοντα με χιλιάδες 

μηχανήματα. Υποστηρίζοντας τόσο μεγάλα υπολογιστικά περιβάλλοντα έχει να 

αντιμετωπίσει και πολλά πιθανά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και μια πιθανή 
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αποτυχία των υπολογιστικών κόμβων, έχοντας τόσο μεγάλο αριθμό μηχανών σε ένα 

περιβάλλον. 

Η στρατηγική του διαίρει και βασίλευε είναι αρκετά αποτελεσματική για διάφορα είδη 

φορτίων εργασίας που ασχολούνται με τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Ένα μεγάλο 

ενιαίο φορτίο εργασίας μπορεί όμως να διαιρεθεί ή χαρτογραφηθεί σε μικρότερα 

υποφορτία και τα αποτελέσματα αυτών να συγνωνευθούν, συμπυκνωθούν και να 

μειωθούν ώστε να παρθεί το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό θέλει να εκμεταλλευθεί και το 

Hadoop και να εκχωρήσει μικρότερα φορτία εργασίας σε ένα μεγάλο σύμπλεγμα από 

κόβμους δομημένους από hardware γενικού σκοπού, αντί για κάτι ακριβό, και ανεκτικό 

στα σφάλματα. Επιπλέον ο χειρισμός τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων απαιτεί και την 

αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων. Το Hadoop έχει ένα κατανεμημένο σύστημα 

αρχείων (HDFS) που βοηθάει στην αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων 

(Cisco,2012). 

Το κατανεμημένο σύστημα αρχείων του Hadoop (HDFS) είναι η βασική δομική μονάδα 

του. Για την αποτελεσματική επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων ήταν 

σημαντικό η υπολογιστική δύναμη να πάει εκεί που είναι τα δεδομένα χρησιμοποιώντας 

ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων, παρά ένα κεντρικό  σύστημα για τα δεδομένα. Ένα 

μεγάλο μεμονομένο αρχείο διασπάται σε blocks και τα blocks διαμοιράζονται στους 

κόβμους του Hadoop. Τα blocks που χρησιμοποιούνται είναι μεγάλα σε σύγκριση με τα 

μικρά που υπάρχουν στα παραδοσιακά συστήματα αρχείων, χωρίς να χρειάζεται το 

σύστημα να αυξάνει το μέγεθος και τη πολυπλοκότητα των μεταδεδομένων του HDFS. 

 
Εικόνα 3-4 Εικόνα 3.4: Η αρχιτεκτονική του HDFS (Πηγή: hadoop.apache.org, 

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html) 
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Τα δεδομένα εισόδου ρέουν ή φορτώνονται στο HDFS και επεξεργάζονται από το 

πλαίσιο του MapReduce και ό,τι αποτελέσματα προκύψουν αποθηκεύονται πάλι πίσω 

στο HDFS. Τα αρχικά δεδομένα εισόδου δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους στο HDFS. Για να αυξηθεί η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα των δεδομένων στο 

HDFS, τα δεδομένα που έχουν εκχωρηθεί σε ένα κόμβο αναπαράγονται μεταξύ των 

άλλων κόμβων κάτι που βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να επιβιώσουν από 

πιθανή αποτυχία ή μη διαθεσιμότητα κάποιου κόμβου.  

 

 
Εικόνα 3-5 Αντιγραφή του κάθε Μπλοκ σε διαφορετικούς κόμβους για διασφάλιση 

από αστοχίες ή σφάλματα ( Πηγή: hadoop.apache.org, 

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html) 

 

Οι κόμβοι σε ένα σύστημα Hadoop είναι είτε Name nodes είτε Data nodes. Οι Name 

nodes αποτελούν τον εγκέφαλο του HDFS και είναι υπεύθυνοι για τη παρακολούθηση 

των αρχείων μεταδεδομένων του συστήματος. Διατηρούν μια λίστα με τους κόμβους που 

είναι στο δικό τους block.  

Οι Data nodes είναι ένα σύνολο από κατανεμημένους υπολογιστές που μπορούν να 

εκτελέσουν τις διάφορες διεργασίες. Αυτοί είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο και 

συνήθως είναι κατασκευασμένοι από hardware γενικής χρήσης αποθηκεύοντας τα block 

δεδομένων της διεργασίας στο HDFS (Cisco,2012). 

Ουσιαστικά λοιπόν το Hadoop είναι μια βελτιωμένη εφαργμογή του MapReduce με 

υποστήριξη στην ανοχή λαθών, κατανεμημένη αποθήκευση και παραλληλισμό των 

δεδομένων μέσα από τα δύο χαρακτηριστικά κλειδιά που προστέθηκαν. Το πρώτο είναι 
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το κατανεμημένο σύστημα αρχείων Hadoop (HDFS) και το δεύτερο είναι η στρατηγική 

κατανομή των δεδομένων που επιτρέπει την υπολογιστική ισχύ να μεταφερθεί στα 

δεδομένα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. 

Μια πλατφόρμα Hadoop αποτελείται από τον πυρήνα Hadoop, το Map/Reduce και το 

HDFS, καθώς επίσης και έναν αριθμό από σχετικά εργαλεία όπως είναι για παράδειγμα 

το Apache Hive και το Apache HBase.  

 

Το οικοσύστημα του Hadoop 

Στο σύστημα του Hadoop υπάρχουν και μερικά εργαλεία που αποτελούν μέρος της 

υποδομής του και το βοηθούν να επιτελέσεις διάφορες διεργασίες. 

Hive: Βοηθά το Hadoop να διαχειριστεί ερωτήματα βασισμένα στη γλώσσα SQL που 

έχουν να κάνουν με γνωστές ενέργειες γύρω από πίνακες και στήλες. Ουσιαστικά 

μεταφράζει αυτά τα ερωτήματα σε εργασίες για το Hadoop. 

Impala: Είναι ένα εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα για μαζική παράλληλη 

επεξεργασία SQL ερωτημάτων χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα τμήματα της 

υποδομής του Hadoop και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει ερωτήματα για 

δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο HDFS. 

Mahoot: Είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει αλγόριθμους μηχανικής μάθησης με στόχο 

την εξόρυξη δεδομένων. Στόχος του είναι μέσα από κοινά πρότυπα που βρίσκει στα 

δεδομένα, να τα ομαδοποιεί και να κάνει πιο εύκολη την εξόρυξη δεδομένων. 

Apache Giraph: Είναι ένα συστατικό ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει επεξεργασία 

γραφημάτων μεγάλης κλίμακας και χρησιμοποιεί το HDFS για την είσοδο και έξοδο των 

δεδομένων. 

Apache Hama: Είναι ένα εργαλείο παρόμοιο με το Giraph που εκτός από γραφήματα, 

επικεντρώνεται κυρίως σε γενικούς μαζικούς σύγχρονους και παράλληλους 

υπολογισμούς. 

 3.2.1.3 Yarn (Yet Another Resource Negotiator) 

To Yarn αναπτύχθηκε με στόχο να λύσει κάποια μειονεκτήματα που είχε το αρχικό 

Hadoop. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το περιορισμό της επεκτασιμότητας του 

MapReduce σε cluster με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κόμβων και τη χαμηλή απόδοση των 

διεργασιών επειδή το σύστημα JobTracker εκτελεί παράλληλα καθήκοντα 
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προγραμματισμού και παρακολούθησης των εργασιών αλλά και των υπολογιστικών 

πόρων (Apache Hadoop).  

Το Yarn, διαχωρίζει τις λειτουργίες διαχείρισης των πόρων από το μοντέλο 

προγραμματισμού. Τα καθήκοντα του JobTracker μοιράζονται μεταξύ του διαχειριστή 

πόρων που διαχειρίζεται τους πόρους του cluster και του Application Master. Επίσης, 

χρησιμοποιεί  το ΝοdeManager αντί για το TaskTracker του Hadoop για να 

αντικαταστήσει το μηχανισμό σταθερού χρόνου. O NodeManager δημιουργεί τα 

containers της εφαρμογής, επιβλέπει τη χρήση πόρων από κάθε εφαρμογή και αναφέρει 

στο διαχειριστή πόρων.  O Application Master προσπαθεί να βλέπει τη θέση των 

containers και την εξέλιξη που έχουν (Apache Hadoop). 

 

 3.2.1.4 Spark 

Το πλαίσιο του Hadoop ενώ ήταν κάτι το πρωτοπόρο στο κομμάτι των συστημάτων 

επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας γενικού σκοπού, έχει αρκετούς 

περιορισμούς απόδοσης καθώς υλοποιεί τα ενδιάμεσα αποτελέσματα πριν από κάθε 

βήμα. Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν μερικά συστήματα με στόχο να δώσουν λύση σε 

αυτό το πρόβλημα απόδοσης. Το Spark είναι ένα από αυτά και αναπτύχθηκε ως μια 

μεγάλη μηχανή επεξεργασίας δεδομένων γενικής χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Σχεδιάστηκε αρχικά για να έχει καλή απόδοση σε 

διαδραστικά ερωτήματα, επαναληπτικούς αλγόριθμους και επεξεργασία δεδομένων 

συνεχούς ροής, κάτι που δεν υποστηριζόταν καλά από το MapReduce. Αποτελεί μια από 

τις νέες μηχανές ροής δεδομένων που αναπτύχθηκε για να ξεπεράσει το πλαίσιο του 

MapReduce.  

To Spark πάει ένα βήμα παραπέρα από το Hadoop φορτώνοντας τα δεδομένα σε μια 

κατανεμημένη μνήμη και βασίζοντας σε λιγότερο δαπανηρές, από πλευράς απόδοσης, 

αναδιοργανώσεις των δεδομένων κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας. Η θεμελιώδης 

προγραμματιστική αφαίρεση του Spark ονομάζεται  Resilient Distributed Datasets 

(RDD) και αντιπροσωπεύει μια λογική συλλογή δεδομένων κατανεμημένη σε όλο το 

φάσμα των μηχανών που δημιουργούνται από τις αναφορές των συνόλων δεδομένων σε 

εξωτερικά συστήματα αποθήκευσης ή εφαρμόζοντας διάφορους μετασχηματισμούς σε 

υπάρχοντα RDD. Εφαρμόζει μια συνάρτηση μετασχηματισμού σε κάθε στοιχείο στο 
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εισαγωγικό RDD και επιστρέφει ως αποτέλεσμα ένα νέο RDD με τα στοιχεία του 

μετασχηματισμού (Zaharia, M. et al., 2016).  

Ο μετασχηματισμός φίλτρου, εφαρμόζει ένα κατηγόρημα φιλτραρίσματος στα στοιχεία 

του RDD και επιστρέφει ένα νέο RDD που έχει μόνο τα στοιχεία που ικανοποιούν τις 

συνθήκες του κατηγορήματος, ένω  ο μετασχηματισμός ένωσης επιστρέφει όλα τα 

στοιχεία από δύο RDD σε ένα καινούριο. Γενικά, το Spark έχοντας τα RDD ώς δομή 

δεδομένων στη μνήμη δίνει τη δυνατότητα στα προγράμματα των χρηστών να 

φορτώνουν δεδομένα σε μια συστάδα της μνήμης συνεχόμενα. Τα RDD είναι 

διαχειρίσιμα με ενέργειες όπως το Map, το Filter και το Reduce που λαμβάνουν 

λειτουργίες σε γλώσσα προγραμματισμού και τα αποστέλλουν στους κόμβους της 

συστάδας. Αυτό απλοποιεί τη προγραμματιστική πολυπλοκότητα, επειδή ο τρόπος με 

τον οποίο οι εφαρμογές διαχειρίζονται τα RDD είναι παρόμοιος με αυτό που 

διαχειρίζονται τοπικές συλλογές δεδομένων (Zaharia, M. et al., 2016).  

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, το Spark ακολουθεί ένα χαλαρό μηχανισμό για την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος, όπου τα RDD δεν υλοποιούνται 

πάντα αμέσως. Αντίθετα, τα δεδομένα σε αυτό δεν υπόκεινται επεξεργασία και δεν 

υλοποιούνται στη μνήμη μέχρι να εκτελεστεί σε αυτά μια συνάρτηση δράσης. Τότε η 

μηχανή αρχίζει την υλοποίηση του νέου RDD. 

Με τα RDD το Spark θυμάται την ακολουθία των ενεργειών που έγιναν για να 

οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Με αυτό το τρόπο έχει μεγάλη 

ανοχή σφαλμάτων και ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να ανακατασκευαστεί σε 

περίπτωση που χαθεί. Αν λοιπόν ένα τμήμα από κάποιο RDD χαθεί, το συγκεκριμένο 

RDD έχει αρκετές πληροφορίες για το πως προήλθε από άλλα RDD και μπορεί να το 

ξαναφτιάξει.  

Το Spark είναι χτισμένο πάνω σε ένα λειτουργικό σύστημα διασποράς που επιτρέπει σε 

πολλά παράλληλα πλαίσια να μοιράζονται ένα cluster με αρμονικό τρόπο, το Mesos, και 

παρέχει και ένα API (Application Program Interface) για να μπορούν οι εφαρμογές να 

ξεκινήσουν διεργασίες σε ένα cluster. To Mesos χρησιμοποιεί τα tasks και τα slots με τα 

πρώτα να αντιπροσωπεύουν μια μονάδα εργασίας και τα δεύτερα ένα υπολογιστικό πόρο 

στον οποίο μπορεί το πλαίσιο να τρέξει ένα task. Επίσης έχει μηχανισμό 

προγραμματισμού δύο επιπέδων. Στο πρώτο, διαθέτει slots ανάμεσα στα πλαίσια με 

δίκαιη κατανομή και στο δεύτερο κάθε πλαίσιο είναι υπεύθυνο να διαιρεί τις εργασίες 

του σε tasks επιλέγοντας ποια tasks θα τρέξει σε κάθε slot (Sakr, S., 2016).  
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Αυτό που κάνει το Spark να ξεχωρίζει είναι το caching και είναι η δυνατότητα που 

παρέχει στις εφαρμογές να αποθηκεύουν ενδιάμεσα αποτελέσματα στη κύρια μνήμη των 

κόμβων ενός cluster. Αντίθετα σε άλλα μοντέλα επιτρέπεται μόνο η διατήρηση 

δεδομένων στη κύρια μνήμη και μόνο όταν αυτά επεξεργάζονται από κάποια διεργασία, 

διαφορετικά πρέπει τα δεδομένα να έρθουν από τον δίσκο κάτι  που καθυστερεί όλη τη 

διαδικασία επεξεργασίας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται καθόλου ο 

δίσκος του κάθε κόμβου για αποθήκευση κάθως όταν τα δεδομένα ξεπερνούν το μέγεθος 

της μνήμης, τo Spark επιλέγει να γράψει κάποια από αυτά στον δίσκο. 

Για να το χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές το Spark πρέπει να γράψουν ένα 

πρόγραμμα οδήγησης που υλοποιεί τον έλεγχο ροής της εφαρμογής σε υψηλό επίπεδο 

και τρέχει διάφορες διαδικασίες παράλληλα. Για παράλληλο προγραμματισμό 

χρησιμοποιεί ελαστικά σύνολα δεδομένων που διανέμονται εύκολα και παράλληλες 

διεργασίες αυτών των συνόλων. 

 

Το oικοσύστημα του Spark 

Το Spark έχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας και για αυτό το λόγο 

υποστηρίζει και κάποια άλλα εργαλεία γύρω από τον πυρήνα του που εκπροσωπούν 

διαφορετικά είδη επεξεργασίας. Ουσιαστικά με αυτό το τρόπο έχει ο χρήστης τη 

δυνατότητα χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύστημα, να τρέχει μέσω αυτών των εργαλείων 

που βρίσκονται στο οικοσύστημα του Spark, διαφορετικά μοντέλα επεξεργασίας. Τα 

στοιχεία που αποτελούν το οικοσύστημα του Spark είναι:  

Spark Core: Πρόκειται για τον πυρήνα του Spark με τις βασικές λειτουργίες που έχει 

ότι απαιτείται για τη ρύθμιση του χρονοπρογραμματισμού εργασιών, την αποκατάσταση 

βλαβών, τη διαχείριση της μνήμης και άλλα. 

Spark SQL: Υποστηρίζει τη γλώσσα ερωτημάτων SQL για βάσεις δεδομένων, αλλά και 

της HiveQL που εξετάζεται παρακάτω.  

Spark Streaming: Είναι ένα εργαλείο για την επεξεργασία ροής δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο. 

MLlib: Είναι ένα εργαλείο που έχει να κάνει με συναρτήσεις μηχανικής μάθησης 

παρέχοντας και διάφορους συνηθισμένους αλγόριθμους. 

GraphX: Τέλος το GraphX είναι μια βιβλιοθήκη και βοηθά το Spark να διαχειρίζεται 

γράφους με ότι αυτό συνεπάγεται (παράλληλη εκτέλεση, επεξεργασία κτλ). 
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 3.2.2 Big Data SQL Systems 

 3.2.2.1 Hive 

Το Hive είναι μια λύση αποθήκευσης δεδομένων, ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε 

πάνω σε περιβάλλον Hadoop από την ομάδα υποδομής δεδομένων του Facebook. Κύριο 

μέλημά του είναι να φέρει τα γνωστά σχεσιακά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων και 

ένα υποσύνολο της SQL στο αδόμητο χώρο του Hadoop διατηρώντας την 

επεκτασιμότητα και την ευελιξία που αυτό παρέχει.  

Υποστηρίζει όλους τους κύριους τύπους δεδομένων (όπως οι ακέραιοι, αλφαριθμητικά 

κτλ) αλλά και πιο σύνθετους (όπως οι χάρτες, λίστες κτλ). Επίσης υποστηρίζει 

ερωτήματα εκφρασμένα σε μια γλώσσα παρόμοια της δηλωτικής SQL, τη HiveQL, και 

έτσι είναι κατανοητή σε όποιον είναι εξοικειωμένος με την SQL. Αυτά τα ερωτήματα 

μεταγλωτίζονται σε διεργασίες MapReduce που εκτελούνται με τη χρήση του Hadoop 

(Hive, 2017).  

Η HiveQL υποστηρίζει Data Definition Language (DDL) δηλώσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία, τη διαγραφή και τη τροποποίηση πινάκων σε μια 

βάση δεδομένων. Επιτρέπει στους χρήστες να φορτώσουν δεδομένα από εξωτερικές 

πηγές και να εισάγουν αποτελέσματα από ερωτήματα σε πίνακες του Hive  μέσα από τη 

χρήση της Data Manipulation Language (DML).  

Μέχρι στιγμής δεν υποστηρίζει την ενημέρωση και τη διαγραφή γραμμών σε υπάρχοντες 

πίνακες ( δηλαδή INSERT INTO, UPDATE και DELETE) που επιτρέπει τη χρήση 

απλών μηχανισμών για την αντιμετώπιση διαδικασιών ταυτόχρονης ανάγνωσης και 

εγγραφής  χωρίς την εφαρμογή πολύπλοκων πρωροκόλλων κλειδώματος (Hive, 2017).  

H αρχιτεκτονική του συστήματος Hive  αποτελείται από το στοιχείο Drive που 

μετατρέπει το εισερχόμενο ερώτημα σε μια αναπαράσταση δέντρων. Ο Compiler 

λαμβάνει το ερώτημα στη μορφή που του το δίνει ο Driver και χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες του καταλόγου που έχει για να αναλύσει το ερώτημα. Αυτός ο κατάλογος 

διατηρείται  χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

(RDBMS), το PostgreSQL.  

Το αποτέλεσμα του Compiler είναι ένα κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα από 

διαδικασίες MapReduce που υποβάλλεται στη μηχανή επεξεργασίας δεδομένων για 

εκτέλεση. To Metastore είναι ο κατάλογος του Hive που αποθηκεύει τα μεταδεδομένα 
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για τον υποκείμενο πίνακα που καθορίζονται κατά τη δημιουργία του πίνακα και 

επαναχρησιμοποιούνται κάθε φορά που αναφέρεται ο πίνακας στο HiveQL (Hive, 2017). 

 
Εικόνα 3-6 Η αρχιτεκτονική του Hive(Πηγή: cwiki.apache.org, Διαθέσιμο στο:     

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/Design?preview=/27362072/477432

99/system_architecture.png) 

 

 3.2.2.2  ΙΒΜ Big SQL 

To Big SQL είναι η διεπαφή SQL για τη πλατφόρμα επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων 

της IBM και είναι χτισμένη πάνω στο πλαίσιο του Hadoop. Παρέχει πρόσβαση SQL σε 

δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη InfoSphere BigInsights πλατφόρμα και 

χρησιμοποιεί το Hadoop για πολύπλοκα σύνολα δεδομένων και απευθείας πρόσβαση σε 

μικρότερα ερωτήματα. Σχεδιάστηκε για να αποσυνθέτει τα ερωτήματα σε SQL σε μια 

σειρά από διεργασίες για το πλαίσιο Hadoop. Για διαδραστικά ερωτήματα στηρίζεται σε 

ένα ενσωματωμένο μετατροπέα που ξαναγράφει το ερώτημα της εισόδου ως μια τοπική 

διεργασία για να βοηθήσει τα λάθη, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς δυναμικού 

προγραμματισμού του Hadoop (IBM, 2016).  

Η πρόσφατη έκδοση της μηχανής Big SQL έχει εφαρμοστεί με την υιοθέτηση μιας 

παράλληλης αρχιτεκτονικής στην οποία αντικαθιστά το πλαίσιο Hadoop με μια μαζικά 

παράλληλη μηχανή επεξεργασίας SQL που έχει αναπτυχθεί απευθείας στο φυσικό 

σύστημα κατανεμημένων αρχείων του Hadoop. Έτσι υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα 

από όλα τα εργαλεία του οικοσυστήματος του Hadoop (IBM, 2016).  
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Η υποδομή του συστήματος παρέχει μια λογική άποψη των δεδομένων μέσω της 

αποθήκευσης και της διαχείρισης των πληροφοριών των μεταδεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας πίνακας είναι μια όψη που ορίζεται πάνω από τα αποθηκευμένα 

δεδομένα στο HDFS (IBM, 2016).  

 
Εικόνα 3-7 Τοποθέτηση του IBM SQL σε περιβάλλον BigInsights της IBM     

(Πηγή: ibm.com,   Διαθέσιμο στο : http://www.ibm.com/support/knowledgecenter 

/SSPT3X_2.1.2/com.ibm.swg.im.infosphere.biginsights.analyze.doc/doc/bigsql_tools

_interfaces.html) 

 

 3.2.3 Big Data Graph Processing Tools 

 3.2.3.1 GraphX 

Το GraphX είναι μια κατανεμημένη μηχανή για γράφους που ανήκει στο οικοσύστημα 

τoυ Spark όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Εκτείνει την αφαίρεση RDD και εισάγει το 

Resilient Distributed Graph (RDG) που συνδέει αρχεία με κορυφές και ακμές σε ένα 

γράφο. Το GraphX RDG εκμεταλλεύεται τη δομή των γράφων και ελαχιστοποιεί την 

επικοινωνία και την αποθήκευση. Τo API που δημιουργεί επιτρέπει τη σύνθεση γράφων 

με αδόμητα και σε μορφή πίνακα δεδομένα και επιτρέπει επίσης τα ίδια φυσικά 

δεδομένα να είναι εμφανή και ως ένας γράφος αλλά και ως συλλογές χωρίς κίνηση 

δεδομένων. Βασίζεται σε ένα ευέλικτο διαχωρισμό για τη κωδικοποίηση των γράφων ως 
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οριζόντιες κατανεμημένες συλλογές. Με την αξιοποίηση της μη μεταβολής των 

δεδομένων, επαναχρησιμοποιεί τα ευρετήρια σε ένα γράφο για πολλές επαναλήψεις 

μειώνοντας έτσι την ανάγκη για μνήμη, βελτιώνοντας με αυτό το τρόπο την απόδοση του 

συστήματος. 

 
 

Εικόνα 3-8 Ενιαία αναπαράσταση των γράφων στο GraphX (Πηγή: Sakr, S., 2016) 

 3.2.4 Stream Processing Big Data Tools 

 3.2.4.1 Storm 

Το Storm είναι ένα κατανεμημένο και ανεκτικό στα σφάλματα σύστημα επεξεργασίας 

ροής δεδομένων (stream processing) που παρουσιάστηκε από το Twitter. Κυκλοφόρησε 

ως open source και είναι δωρεάν για επιπλέον διαφοροποιήσεις. Έχει σχεδιαστεί ειδικά 

για την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, σε αντίθεση με το Hadoop που αναπτύχθηκε 

για επεξεργασία σε δεσμίδες (batch processing). Είναι αρκετά εύκολο στην εγκατάσταση 

και τη λειτουργία και εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα θα υποβληθούν επεξεργασία. Είναι 

επίσης επεκτάσιμο και ανεκτικό στα σφάλματα κάτι που το βοηθά να παρέχει 

ανταγωνιστικές επιδόσεις. Μπορεί να επεξεργαστεί πάνω από ένα εκατομμύριο πλειάδες 

(tuples) ανά δευτερόλεπτο ανά κόμβο (Storm, 2012).  

Επιπλέον έχει αρκετές εφαρμογές όπως είναι η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, 

διαδραστικό σύστημα λειτουργίας, διαδικτυακή μηχανική μάθηση, συνεχή υπολογισμό 

και κατανεμημένη Remote Procedure Call  (RPC, εκκίνηση αυτόματα μιας διαδικασίας 

προς εκτέλεση (υπορουτίνας) σε άλλο χώρο πχ έναν άλλο υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο, 

χωρίς τη παρέμβαση του προγραμματιστή) και Extraction, Transformation and Loading 

(ETL, κύριες λειτουργικότητες στο κομμάτι των λύσεων αποθήκευσης δεδομένων) 

(Awad, M. M., & Abdullah, M. S., 2010).  

Ο πυρήνας άντλησης στο Storm είναι η ροή (stream). Μια ροή είναι μια απεριόριστη 

ακολουθία πλειάδων (tuples). Πάρχει τα αρχέτυπα για τη μετατροπή μιας ροής σε μια 

νέα ροή μέσα από ένα κατανεμημένο και αξιόπιστο τρόπο. Τα βασικά αρχέτυπα που 

παρέχει το Storm για την εκτέλεση μετασχηματισμών ροών είναι τα spouts (κρουνός) και 
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bolts (κεραυνός). To spout είναι μια πηγή ροής ενώ ένα bolt καταναλώνει οποιοδήποτε 

αριθμό ροών εισόδου, εκτελεί κάποια επεξεργασία και ενδεχομένως βγάζει νέες ροές. 

Πολύπλοκες μετατροπές ροών όπως ο υπολογισμός μιας ροής από δημοφιλή θέματα από 

μια ροή από tweets, απαιτεί πολλαπλά βήματα και πολλαπλά bolts (Sakr, S., 2016).  

Η τοπολογία είναι ένα γράφημα μετατροπών ροών δεδομένων όπου κάθε κόμβος είναι 

είτε ένα spout είτε ένα bolt. Οι άκρες στο γράφημα δείχνουν με ποιες ροές έχει σχέση το 

κάθε bolt. Όταν ένα spout (κρουνός)  ή bolt (αστραπή) εκλύει μια πλειάδα σε μια ροή, 

στέλνει τη πλειάδα σε κάθε bolt που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη ροή. Οι σύνδεσμοι 

μεταξύ των κόμβων σε μια τοπολογία δείχνουν πως οι πλειάδες πρέπει να περάσουν. 

Κάθε κόμβος σε μια τοπολογία του Storm εκτελεί παράλληλα. Σε κάθε τοπολογία, 

μπορεί να καθοριστεί πόσος παραλληλισμός χρειάζεται για κάθε κόμβο και στη συνέχεια 

το Storm θα αναπαράγει τον αριθμό των νημάτων (threads) σε ολόκληρη τη συστάδα για 

να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση (Sakr, S., 2016).  

 
Εικόνα 3-9 Αναπαράσταση μιας τυχαίας τοπολογίας στο Storm 

 

Το Storm στηρίζεται στην έννοια της ομαδοποίησης των ροών για να καθορίσει το πως 

στέλνονται οι πλειάδες μέσα στα διάφορα τμήματα της επεξεργασίας. Καθορίζει δηλαδή 

το τρόπο που η ροή πρέπει να κατανεμηθεί στα καθήκοντα των bolts. Το συγκεκριμένο 

εργαλείο υποστηρίζει διάφορους τύπους ομαδοποίησης των ροών (Sakr, S., 2016):  

• Shuffle grouping (Τυχαία ομαδοποίηση), όπου οι πλειάδες ροών κατανέμονται 

τυχαία ώστε κάθε bolt είναι σίγουρο ότι θα πάρει έναν ίσο αριθμό πλειάδων 
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• Fields grouping (ομαδοποίηση κατά πεδία), όπου οι πλειάδες κατανέμονται από 

τα πεδία που προσδιορίζονται στην ομαδοποίηση 

• All grouping, όπου οι πλειάδες αναπαράγονται σε όλα τα bolts 

• Global grouping, όπου ολόκληρη η ροή πηγαίνει σε ένα μεμονομένο bolt 

Μια συστάδα στο Storm αποτελείται από δύο είδη κόμβων εργασίας. Έχει μόνο ένα 

κύριο κόμβο και αρκετούς κόμβους ΄΄εργάτες΄΄. Οι κύριοι κόμβοι και οι εργάτες 

εφαρμόζουν δύο είδη daemons (προγράμματα που τρέχουν σαν διαδικασίες στο 

παρασκήνιο):  Nimbus και Supervisor αντίστοιχα. To Nimbus διανέμει τον κώδικα κατά 

μήκος της συστάδας, προγραμματίζοντας εργασίες, αναθέτοντας έργα και καθήκοντα 

στους κόμβους εργάτες, παρακολουθώντας ολόκληρο το σύστημα. Αν υπάρχει κάποιο 

σφάλμα στη συστάδα, το Nimbus το εντοπίζει και εκτελεί πάλι την αντίστοιχη εργασία 

(Storm, 2012)..  

To Supervisor, ασχολείται με έργα που αναθέτει το Nimbus και ξεκινά και 

σταματά τις διαδικασίες των ΄΄εργατών΄΄ ανάλογα με τις ανάγκες βασιζόμενο στις 

οδηγίες που παίρνει από το Nimbus. Τέλος υπάρχει ένα άλλο είδος daemon που 

ονομάζεται Zookeeper και παίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό του συστήματος, 

καταγράφοντας όλες τις κινήσεις των Nimbus και Supervisors στον τοπικό δίσκο, 

βοηθώντας τα να λειτουργούν αποτελεσματικά ολοκληρώνοντας με μεγάλη ταχύτητα και 

λίγα σφάλματα όλες τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται (Storm, 2012). 

 

 3.2.4.2 S4 

Το S4 είναι ένα απλό με δυνατότητα επέκτασης πρόγραμμα επεξεργασίας ροής 

δεδομένων γενικής χρήσης. Είναι ανοιχτού κώδικα και αναπτύχθηκε από τη Yahoo. 

Επιτρέπει την επεξεργασία απεριόριστων συνεχών ροών δεδομένων. Το μοντέλο 

επεξεργασίας του είναι εμπνευσμένο από το MapReduce και το το System S της IBM και 

χρησιμοποιεί το βασικό προγραμματιστικό μοντέλο. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται 

από τα στοιχεία επεξεργασίας και τα μηνύματα που μεταδίδονται ανάμεσα σε αυτά σε 

μορφή γεγονότων δεδομένων (Singh, M. P. et al., 2016).  

Επιτρέπει στον προγραμματιστή τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών επεξεργασίας 

ροών δεδομένων. Η αρχιτεκτονική του προσφέρει διαφάνεια θέσης και ενθυλάκωσης 

επιτρέποντας έτσι στις εφαρμογές να είναι ταυτόχρονες  παρέχοντας παράλληλα ένα 

απλό προγραμματιστικό μοντέλο στους προγραμματιστές. Στο S4 τα στοιχεία 
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επεξεργασίας είναι οι βασικές υπολογιστικές μονάδες και τα σημαντικά γεγονότα 

δεδομένων δρομολογούνται με προτίμηση στα στοιχεία επεξεργασίας, τα οποία 

καταναλώνουν τα γεγονότα και είτε εκπέμπουν ένα ή περισσότερα γεγονότα που 

μπορούν να καταναλωθούν από άλλα στοιχεία επεξεργασίας, είτε δημοσιεύουν τα 

αποτελέσματα (Sakr, S., 2016). 

Όλοι οι κόμβοι της συστάδας – συμπλέγματος είναι πανομοιότυποι και δεν υπάρχει 

κεντρικός έλεγχος. Τα στοιχεία επεξεργασίας στο συγκεκριμένο σύστημα ανατίθενται 

στους κόμβους επεξεργασίας που αποδέχονται τα εισερχόμενα γεγονότα και στη 

συνέχεια τα αποστέλλουν σε στοιχεία επεξεργασίας που τρέχουν πάνω σε αυτά. Τα 

γεγονότα στο S4 κατευθύνονται στους κόμβους επεξεργασίας κάνοντας μια συνάρτηση 

κατακερματισμού στο γνώρισμα κλειδί των τιμών των γεγονότων. Έτσι γεγονότα με την 

ίδια τιμή για σημαντικά χαρακτηριστικά δρομολογούνται πάντα στον ίδιο κόμβο 

επεξεργασίας. Ο συντονισμός μεταξύ των κόμβων επεξεργασίας και η επικοινωνία 

μεταξύ των κόμβων γίνεται μέσα από ένα στρώμα επεξεργασίας που διαχειρίζεται το 

Apache Zookeeper (Sakr, S., 2016).  

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς του χρόνου εκτέλεσης του S4 είναι η 

έλλειψη αξιόπιστης παράδοσης δεδομένων που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για 

αρκετούς τύπους εφαρμογών. Στο S4 οι εφαρμογές είναι γραμμένες σε μικρές μονάδες 

εκτέλεσης που σχεδιάζονται για να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, γενικές και 

παραμετροποιήσιμες έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορες 

εφαρμογές (Sakr, S., 2016). 

 3.2.4.3  InfoSphere Streams 

To InfoSphere Streams αποτελεί κομμάτι της πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας της IBM που επιτρέπει σε εφαρμογές που είναι ανεπτυγμένες από το χρήστη 

να καταναλώνουν, να αναλύουν και να συσχετίζουν τις πληροφορίες όπως αυτές 

φτάνουν από χιλιάδες πηγές ροών δεδομένων. Πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 2008 και 

από τότε έχει μετατραπεί σε ένα στιβαρό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εμπορικά για ανάλυση κειμένου σε πραγματικό χρόνο, εξαγωγή δεδομένων, ανάλυση 

οικονομικων πληροφοριών και χρονοσειρών (Protsenko, V. I. et al., 2016).  

Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να διαχειριστεί μερικά εκατομμύρια γεγονότα ή 

μηνύματα το δευτερόλεπτο, κάτι που το κάνει αρκετά ισχυρό σε σχέση με τους 

υπόλοιπους εμπορικούς ανταγωνιστές του. Παρέχει έχει ένα μοντέλο προγραμματισμού 
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και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development environment, 

IDE) για τον καθορισμό των πηγών δεδομένων και των μονάδων λογισμικού για την 

ανάλυση που ονομάζονται operators και συγχωνεύονται σε μονάδες εκτέλεσης 

επεξεργασίας. Τα κύρια στοιχεία της πλατφόρμας είναι το περιβάλλον εκτέλεσης 

(runtime environment), το μοντέλο προγραμματισμού (programming model) και τα 

εργαλεία παρακολούθησης και διοικητικές διεπαφές (monitoring tools and administrative 

interfaces) (Sakr, S., 2013).  

To περιβάλλον εκτέλεσης περιλαμβάνει υπηρεσίες πλατφόρμας και ένα προγραμματιστή 

για την ανάπτυξη και παρακολούθηση των εφαρμογών σε έναν ή περισσότερους 

κεντρικούς υπολογιστές.  

Το μοντέλο προγραμματισμού δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών ροών 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα επεξεργασίας ροών (Streams Processing Language, SPL). 

Η συγκεκριμένη γλώσσα χρησιμοποιείται για να δηλώσει ο χρήστης ότι επιθυμεί και το 

περιβάλλον εκτέλεσης αναλαμβάνει την ευθύνη να καθορίσει τον καλύτερο τρόπο για να 

διεκπεραιώσει το αίτημα. Σε αυτό το μοντέλο οι εφαρμογές των ροών αναπαρίστανται 

ως ένα γράφημα που αποτελείται από τους χειριστές (operators) και τις ροές (stream) 

που τα συνδέουν.  

Τα εργαλεία παρακολούθησης και οι διοικητικές διεπαφές στο InfoSphere σε αντίθεση 

με τα κοινά εργαλεία παρακολούθησης, μπορούν να διαχειριστούν τις υψηλές ταχύτητες 

επεξεργασίας που υπάρχουν στις εφαρμογές ροών δεδομένων. 

Η γλώσσα επεξεργασίας ροών στο InfoSphere είναι επεκτάσιμη και πλήρως εξοπλισμένη 

και υποστηρίζει τύπους δεδομένων καθορισμένους από το χρήστη. Μια συνεχής 

εφαρμογή του InfoSphere Streams περιγράφει ένα κατευθυνόμενο γράφημα 

αποτελούμενο από μεμονωμένους χειριστές που διασυνδέονται και λειτουργούν σε 

πολλάπλές ροές δεδομένων, οι οποίες μπορεί να προέρχονται εκτός συστήματος ή να 

παράγονται εσωτερικά ως κομμάτι της εφαρμογής (Sakr, S., 2013).  

Τα βασικά δομικά στοιχεία ενός προγράμματος με τη συγκεκριμένη γλώσσα είναι      

(Sakr, S., 2013): 

 

Η ροή (stream): Πρόκειται για μια άπειρη ακολουθία δομημένων πλειάδων. Μπορεί να 

επεξεργαστούν από τους operators, είτε πλειάδα κατά πλειάδα με τη σειρά, είτε ως ένα 

σύνολο. 
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Η πλειάδα (tuple): είναι μια δομημένη λίστα των χαρακτηριστικών και των τύπων τους. 

Κάθε πλειάδα σε μια ροή έχει μια μορφή που καθορίζεται από το τύπο της ροής. 

Ο τύπος της ροής (stream type): Καθορίζει το όνομα και τον τύπο των δεδομένων του 

κάθε χαρακτηριστικού μέσα στη πλειάδα. 

 
 

Εικόνα 3-10 Παράδειγμα διαδικασίας εκτέλεσης στο InfoSphere (Πηγή: IBM) 

 

Το παράθυρο (Window): Είναι μια πεπερασμένη ομάδα διαδοχικών πλειάδων. Μπορεί 

να γίνεται ο διαχωρισμός με βάση τη καταμέτρηση, το χρόνο, τη τιμή του 

χαρακτηριστικού ή τα σημεία στίξης.  

Ο χειριστής (operator): Αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό της γλώσσας 

επεξεργασίας ροών (SPL) και επεξεργάζεται δεδομένα από τις ροές και μπορεί να 

παράγει νέες ροές. 

Το στοιχείο επεξεργασίας (Processing element, PE): Είναι η βασική μονάδα εκτέλεσης 

και μπορεί να ενσωματώσει ένα μεμονωμένο ή πολλούς συγχωνευμένους operators. 

Η εργασία (Job): Είναι μια αναπτυγμένη εφαρμογή ροών προς εκτέλεση. Αποτελείται 

από ένα ή περισσότερα στοιχεία επεξεργασίας (PEs). Ο compiler δημιουργεί επίσης ένα 

αρχείο περιγραφής της γλώσσας εφαρμογής (Application Description Language) που 

περιγράφει τη δομή της εφαρμογής. Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά 

με το κάθε στοιχείο επεξεργασίας όπως το πιο δυαδικό αρχείο πρέπει να φορτώσει και να 

εκτελέσει, χρονικούς περιορισμούς, μορφές των ροών και ένα εσωτερικό γράφημα ροής 

δεδομένων. 
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 4  To Υπολογιστικό Νέφος 

 4.1  Η ερμηνεία του Υπολογιστικού Νέφους 
Το cloud computing ή υπολογιστικό νέφος στα ελληνικά, είναι ένα μοντέλο που 

επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε κοινόχρηστους και προσαρμόσιμους υπολογιστικούς 

πόρους (δίκτυα, servers, εφαρμογές) που μπορούν εύκολα να παραμετροποιηθούν είτε 

από τον χρήστη είτε από τον εκάστοτε πάροχο (David S. Linthicum, 2010). Όπως 

χρησιμοποιείται ο όρος, τις περισσότερες φορές αναφέρεται στην αποθήκευση 

δεδομένων σε απομακρυσμένους servers έξω από μια επιχείρηση και όχι τοπικά σε 

αυτόυς που είναι διαθέσιμοι στο εσωτερικό της. Λειτουργεί με δομές αντίστοιχες του 

Ίντερνετ καθώς οι πόροι είναι καθολικά προσβάσιμοι σε αντίθεση με την αποθήκευση σε 

τοπικούς υπολογιστές. Βέβαια καθώς πρόκειται για μια έννοια δεν υπάρχει ένας ακριβής 

ορισμός (Velte Α. et al., 2010). Σύμφωνα με την IBM το cloud είναι η κατά παραγγελία 

παροχή υπολογιστικών πόρων από τις εφαρμογές μέχρι τα κέντρα δεδομένων μέσω 

διαδικτύου με τον χρήστη να αναλαμβάνει την πληρωμή του παρόχου.  

Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από τις άλλες 

υπολογιστικές μεθόδους. Ένα από αυτά είναι ότι παρέχει ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο. 

Επίσης οι διάφοροι πόροι που είναι διαθέσιμοι από τον πάροχο μπορούν να εξυπηρετούν 

ταυτόχρονα πολλούς χρήστες.  

 4.2  Βασικά Χαρακτηριστικά του Υπολογιστικού νέφους 
On-demand self-service: Ο τελικός χρήστης αποκτά πρόσβαση στους διάφορους 

υπολογιστικούς πόρους (αποθηκευτικό χώρο ή υπολογιστική ισχύ) όταν το χρειάζεται 

και χωρίς την ανάγκη παρέμβασης του παρόχου της υπηρεσίας. 

Broad Network Access: Οι απαιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud είναι 

συγκεκριμένες και ελάχιστες. Η πιο βασική από αυτές είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Resource pooling: Οι τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται από τους 

παρόχους υπηρεσιών cloud, βασίζονται στη χρήση πολλαπλών συστοιχιών πόρων. Αυτοί 

τις περισσότερες φορές διαμοιράζονται εικονικά και δυναμικά κάτι που επιτρέπει την 

εκχώρηση και άλλων πόρων όταν είναι απαραίτητο. Αυτό γίνεται με αυτόματο τρόπο και 

μεγάλη ταχύτητα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα για τον χρήστη. 
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Measured Service: Μπορεί να γίνεται παρακολούθηση της χρήσης πόρων ανά σύστημα 

και ανά πελάτη μέσα από τα συστήματα του παρόχου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον 

πελάτη να πληρώνει ανάλογα με τη χρήση που κάνει και στον πάροχο να βλέπει αν έχει 

διαθέσιμους πόρους σε περίπτωση που χρειαστούν για εκχώρηση σε άλλο χρήστη. 

 

 4.3  Η αρχιτεκτονική και τα είδη υπηρεσιών του Cloud Computing 
Η αρχιτεκτονική ενός περιβάλλοντος cloud computing αποτελείται από τέσσερα επίπεδα 

όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.1 (Zhang et al., 2010). 

  

  

Εικόνα 4-1 Τα μοντέλα υπηρεσιών του cloud computing (Πηγή: Zhang et al., 2010) 

 

Στο πρώτο επίπεδο έχουμε το Hardware που αναφέρεται στους φυσικούς πόρους που 

απαιτεί το cloud(servers, routers, switches). Το επίπεδο του Infrastructure είναι επίσης 

γνωστό και και με τον όρο Virtualization καθώς χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες 

virtualization έτσι ώστε μέσα από τον κατακερματισμό-κατανομή των φυσικών πόρων 

να δημιουργηθεί μια δεξαμενή αποθήκευσης και υπολογιστικών πόρων.  

Στο επίπεδο του Platform στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση μέσα από την 

εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων και των πλαισίων εφαρμογών απευθείας σε 

VM containers. Τέλος στο επίπεδο Application που βρίσκεται στη κορυφή, έχουμε όλες 

τις πραγματικές cloud εφαρμογές. 
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Τώρα όσον αφορά στα είδη των υπηρεσιών του cloud computing, αυτά είναι τρία: SaaS 

(Software as a Service), PaasS (Platform as a Service) και IAAS (Infrastructure as a 

Service). 

• SaaS (Software as a Service): Στη συγκεκριμένη υπηρεσία, το λογισμικό 

βρίσκεται σε ένα δίκτυο απο servers και διατίθεται ως υπηρεσία από τον πάροχο 

μέσω διαδικτύου στους πελάτες. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

εφαρμογή από οπουδήποτε. Οι πελάτες αντί για την αγορά ή την άδεια χρήσης 

του λογισμικού πληρώνουν ένα ποσό που ορίζεται από τον πάροχο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος για την εκάστοτε επιχείρηση καθώς 

αποφεύγει να δαπανήσει μεγάλα ποσά με σκοπό να αγοράσει άδειες για 

εφαρμογές που στο μέλλον μπορεί να μην την ικανοποιήσουν και να θελήσει να 

τις αντικαταστήσει με άλλες. Τέλος ο πάροχος είναι αυτός που αναλαμβάνει την 

συντήρηση και την αναβάθμιση της εφαρμογής με τον τελικό χρήστη να έχει 

μόνο τη χρήση της. 

 

Εικόνα 4-2 Μια πιθανή δομή υπηρεσίας SaaS 

 

• PaaS (Platform as a Service): Πρόκειται για ένα περιβάλλον ανάπτυξης, 

εγκατάστασης και διανομής λογισμικού που παρέχεται ως υπηρεσία σε 

προγραμματιστές μέσω διαδικτύου. Έτσι οι προγραμματιστές μπορούν να 

δημιουργήσουν εφαρμογές διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν 
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κανένα εργαλείο τοπικά στον υπολογιστή τους. Αυτό μειώνει το κόστος και τη 

προσπάθεια που θα γινόταν διαφορετικά για τη διαχείριση της υποδομής (Shshil 

B. et al., 2010). 

 

Εικόνα 4-3  Απεικόνιση του PaaS (Πηγή: qubole.com, 

https://www.qubole.com/blog/big-data/big-data-as-a-service-company/) 

 

• IaaS (Infrastructure as a Service): Στη συγκεκριμένη υπηρεσία η εταιρεία ή ο 

ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να υπενοικιάσει την υποδομή (υπολογιστική και 

δικτυακή) από τον πάροχο, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει τη συγκεκριμένη 

στιγμή. Έτσι αντί να αγοράσει τις υποδομές ή να συνάψει κάποιο συμβόλαιο για 

αυτές, που σημαίνει μεγάλο κόστος, πληρώνει για τον χρόνο που τις χρησιμοποιεί 

(Pay as you go). 

 

Εικόνα 4-4 Η δομή μιας cloud εγκατάστασης με υπηρεσία ΙaaS 
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 4.4  Τα διαφορετικά μοντέλα του Cloud Computing 
Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το cloud computing ορίζονται και κάποια 

μοντέλα που είναι το public cloud, το private cloud, το hybrid cloud και το community 

cloud. 

• Public cloud: Στο συγκεκριμένο μοντέλο οι υπολογιστικοί πόροι προσφέρονται 

από τον πάροχο και γίνονται διαθέσιμοι μέσω διαδικτύου στον χρήστη. Ο 

χρήστης πληρώνει συνήθως ανάλογα με την χρήση (pay as you go). Το θετικό 

εδώ είναι ότι η εξυπηρέτηση είναι άμεση και προσαρμόζεται εύκολα ανάλογα με 

τις ανάγκες του πελάτη. Ο πάροχος είναι αυτός που αναλαμβάνει τη συντήρηση 

και την αναβάθμιση. 

• Private cloud: Στο συγκεκριμένο μοντέλο η παροχή cloud είναι για την 

αποκλειστική χρήση ενός πελάτη. Μερικές φορές αποτελεί και ιδιοκτησία του 

πελάτη. Ο πάροχος όμως είναι αυτός που αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη 

λειτουργία, τη συντήρηση και μια ενδεχόμενη αναβάθμιση. Οι φυσικοί πόροι 

είναι δυνατόν να βρίσκονται είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη είτε στου 

παρόχου (Zhang et al., 2010). Εδώ έχουμε και το εικονικό ιδιωτικό νέφος (virtual 

private cloud)  όπου δεσμεύονται φυσικές υποδομές από ένα δημόσιο 

υπολογιστικό νέφος αποκλειστικά για ένα πελάτη. Εδώ ο πελάτης έχει μια 

σιγουριά ότι τα δεδομένα και η επεξεργασία τους γίνεται μόνο σε αυτούς τους 

αποκλειστικά δεσμευμένους για αυτόν servers (Staten James, 2009). 

• Community cloud: Στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε τους πελάτες που έχουν 

παρόμοιες ανάγκες και αποφασίζουν για διάφορους λόγους να μοιραστούν τις 

φυσικές υποδομές (εγκαταστάσεις, servers κτλ). Επιπλέον αναλαμβάνουν και την 

πλήρη διαχείριση και παραμετροποίηση είτε από μέλη εντός της κοινότητας είτε 

από εξουσιοδοτημένα άτομα εκτός κοινότητας (Marinos, Gerard, 2009). 

• Hybrid cloud: Αναφέρεται στον οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω 

μοντέλων cloud computing. 

 

 4.5  Τα πλεονεκτήματα του Cloud Computing 
Το cloud computing αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο της πληροφορικής και μπορεί να 

προσφέρει αρκετά θετικά στους χρήστες του. Οι χρήστες του μπορούν να έχουν 
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πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε και μέσω 

οποιασδήποτε συσκευής. Αυτό συμβαίνει καθώς τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε ένα 

περιορισμένο ως προς την πρόσβαση σκληρό δίσκο στον υπολογιστή ενός χρήστη ή σε 

ένα ιδιωτικό εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισμού ή επιχείρησης. 

Το κόστος για αναβαθμίσεις μειώνεται. Η παροχή υπηρεσιών cloud μειώνει το κόστος 

για σύγχρονο και τελευταίας γενιάς υλικό. Δεν χρειάζονται καινούριοι υπολογιστές με 

μεγάλη μνήμη γιατί αυτά τα αναλαμβάνει η υποδομή του παρόχου. Έτσι λοιπόν το μόνο 

που απαιτείται είναι μια συσκευή που να μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Χρειάζεται να έχει επεξεργαστική ισχύ και μνήμη τόση ώστε να τρέχουν οι εφαρμογές 

πρόσβασης στις υπηρεσίες του cloud (Sosinsky Barrie, 2011) (Marston et al., 2011). 

Είναι γνωστό ότι εταιρείες και οργανισμοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 

λογισμικό που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό επηρεάζει την αποδοτικότητά τους και 

προσφέρει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όμως η αγορά λογισμικού απαιτεί πολλά 

χρήματα όπως επίσης και οι άδειες χρήσης για κάθε υπολογιστή. Επιπλέον πρέπει να 

γίνονται οι αναβαθμίσεις ώστε να μπορεί να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία. Όλα αυτά 

απαιτούν επιπλέον χρήματα και χρόνο. Στο cloud όμως μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να 

υπάρχει διαθέσιμο το λογισμικό με τις απαιτούμενες άδειες μετά από ενέργειες του 

παρόχου που είναι υπεύθυνος. Επιπλέον η εταιρεία χρεώνεται ένα ποσό ανά μήνα 

συνήθως ή σε διαφορετική περίπτωση πληρώνει ανάλογα με τη χρήση που κάνει στο 

λογισμικό (pay as you go). Επίσης η τεχνική υποστήριξη αναλαμβάνεται από τον πάροχο 

κάτι που περιλαμβάνει και τις αναβαθμίσεις (Rhoton John, 2009). 

Αρκετές φορές υπάρχουν ανάγκες για περισσότερο υλικό και λογισμικό για μικρό 

χρονικό διάστημα. Δεν συμφέρει μια εταιρεία να τα αγοράσει όλα αυτά, από τη στιγμη 

που τα χρειάζεται μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι στο Cloud computing ο 

πάροχος με μια επιπλέον χρέωση αναλαμβάνει να εκχωρήσει περισσότερους 

υπολογιστικούς πόρους (Grossman, R. L., 2009). 

Στην περίπτωση του cloud επειδή ο εξοπλισμός είναι του παρόχου, δεν υπάρχουν 

επιπλέον έξοδα για τη συντήρησή του όπως το ρεύμα ή το ενοίκιο για έναν επιπλέον 

χώρο στον οποίο θα βρίσκονται οι servers. 

Τέλος μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την επεξεργαστική ισχύ και τη μνήμη όλου του 

δικτύου για να μειώσουμε τον χρόνο σε περίπλοκες εργασίες ή έρευνες που πέρνανε 
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αρκετές μέρες για να ολοκληρωθούν αν μιλάμε για ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια 

(Rhoton John, 2009). 

 4.6  Τα μειονεκτήματα του Cloud Computing 
Πέρα από τα πολλά θετικά που έχει το cloud computing έχει σίγουρα και κάποια 

μειονεκτήματα που ίσως μερικές φορές αποτελούν τροχοπέδη για τη μετάβαση των 

επιχειρήσεων από τη συμβατική τεχνολογία. Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι υπάρχουν 

θέματα ασφάλειας καθώς τα δεδομένα του χρήστη βρίσκονται όλα στον server του 

παρόχου με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για υποκλοπή ή καταστροφή τους ειδικά αν 

πρόκειται για έναν οργανισμό που έχει να κάνει με τη διαχείριση ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον το αρχικό  κόστος για τη μετάβαση από μια 

συμβατική τεχνολογία σε cloud computing είναι αρκετά μεγάλο (Grossman, R. L., 

2009). 

Τέλος είναι μια υπηρεσία που απαιτεί συνεχή σύνδεση στο ίντερνετ με καλή ταχύτητα 

και χωρίς προβλήματα κάτι που σημαίνει ότι μια βλάβη στη παροχή ίντερνετ μπορεί να 

βγάλει εκτός λειτουργίας μια ολόκληρη επιχείρηση. 
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 5 Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας και Υπολογιστικό Νέφος 

Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια το cloud computing και τα δεδομένα μεγάλης 

κλίμακας συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Τα Big Data παρέχουν στους χρήστες τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν εμπορικούς υπολογιστικούς πόρους για να επεξεργαστούν 

κατανεμημένα ερωτήματα σε πολλαπλά σύνολα δεδομένων και να παίρνουν 

αποτελέσματα σε εγκαίρο χρονικό διάστημα. Το cloud computing από την άλλη παρέχει 

βασικά, υπολογιστική ισχύ και τον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης και πολλές φορές 

έτοιμα αποτελέσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων. Τα Big Data χρησιμοποιούν 

τεχνολογία κατανεμημένης αποθήκευσης βασισμένη πολλές φορές στο υπολογιστικό 

νέφος παρά σε τοπικούς αποθηκευτικούς χώρους σε έναν υπολογιστή ή μια ηλεκτρονική 

συσκευή. Συνεχώς αναπτύσσονται νέες εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας βασισμένες σε cloud περιβάλλοντα κάτι που κάνει πλέον το υπολογιστικό 

νέφος να χρησιμεύει, πέρα από τις παροχές υπολογιστικών και αποθηκευτικών χώρων, 

ως μια υπηρεσία επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγής αποτελεσμάτων (Hashem, I. A. 

T. et al., 2015) .  

 

 
 

Εικόνα 5-1 Η χρήση του υπολογιστικού νέφους στα Big Data (Πηγή: Hashem, I. A. 

T. et al., 2015) 
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Το υπολογιστικό νέφος παρέχει μια νέα δυνατότητα στην επεξεργασία και αποθήκευση 

δεδομένων και πολλές τεχνολογίες που βασίζονται στο cloud έχουν γίνει αρκετά 

περίπλοκες. Πλέον πρέπει και όλα τα πλαίσια που παρουσιάστηκαν πιο πριν και 

προσφέρουν τρόπους χειρισμού και επεξεργασίας των δεδομένων να προσαρμοστούν σε 

περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους. Ένα καλό παράδειγμα είναι το πλαίσιο 

MapReduce και το Hadoop (Hashem, I. A. T. et al., 2015). 

 

 5.1  Τρέχουσα κατάσταση αντιμετώπισης ζητημάτων Big Data με 

χρήση του Cloud Computing   

Παραπάνω αναφέρθηκαν αρκετές τεχνολογίες που βοηθούν στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων των Big Data, αλλά το υπολογιστικό νέφος παίζει και αυτό πλέον ένα πάρα 

πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την αντιμετώπιση. Σε αυτή την ενότητα θα εξεταστεί η 

κατάσταση χρήσης του cloud computing για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις και το πως αυτές 

αντιμετωπίζονται μέχρι στιγμής από το cloud computing. 

 5.1.1 Παροχή πόρων κατά απαίτηση (on – demand) 
Ο όγκος και η ταχύτητα παραγωγής των δεδομένων μεγάλης κλίμακας απαιτούν τη 

δημιουργία εικονικών μηχανών κατά απαίτηση, καθώς οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης 

μπορεί να αλλάζουν τακτικά. Είναι σημαντική η αυτόνομη ανίχνευση της ταχύτητας για 

την τροφοδότηση των εικονικών μηχανών και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το 

βέλτιστο κόστος, αλλά και η υψηλή αποτελεσματικότητα εκτέλεσης μιας εργασίας. Το 

υπολογιστικό νέφος δίνει τη δυνατότητα απαίτησης πόρων ανάλογα με τις ανάγκες μιας 

συγκεκριμένης εργασίας και ανάλογα με την ανάπτυξη μιας εταιρείας. Αυτό δίνει μια 

λύση σε πιθανά προβλήματα ανάπτυξης μιας επιχείρησης όπου θα έπρεπε να προστεθούν 

νέα μηχανήματα στην υπάρχουσα υποδομή, κάτι που απαιτεί έξοδα, γνώση και τεράστια 

προσοχή από πλευράς προσωπικού της εταιρείας. Το cloud δίνει τη δυνατότητα για 

απαίτηση πόρων ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς τη δέσμευση αγοράς μηχανημάτων που 

ίσως στο μέλλον δεν είναι χρήσιμα (Chaowei Yang et al., 2016). 
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 5.1.2 Προγραμματισμός εργασιών 
Ο προργαμματισμός εργασιών κατανέμει αποτελεσματικά τους υπολογιστικούς πόρους 

σε μια σειρά από διαφορετικές εργασίες. Ο σωστός προγραμματισμός είναι μια 

πρόκληση για την αυτόματη και δυναμική παροχή πόρων στα Big Data. Στο Cloud 

υπάρχει η δυνατότητα για παράλληλο και κατανεμημένο προγραμματισμό πραγματικού 

χρόνου και μεγάλης κλίμακας (Chaowei Yang et al., 2016). 

 5.1.3 Επεκτασιμότητα 
Η επεκτασιμότητα σε κατανεμημένους και εικονικούς επεξεργαστές αποτελεί ίσως ένα 

μικρό μειονέκτημα της χρήσης του cloud computing για την επεξεγασία Big Data. 

Υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη επιπλέον μηχανών επεξεργασίας σε περιβάλλον 

cloud και στο μυαλό των περισσότερων επικρατεί η σκέψη ότι όσο περισσότερες είναι οι 

μηχανές επεξεργασίας, εικονικές και μη, τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα υπάρχει. 

Σύμφωνα με τους Feller, Ramakrishnan και Morin συνυπάρχουσες εικονικές μηχανές 

μειώνουν την απόδοση του δίσκου. Επιπλέον βρήκαν ότι η απόδοση σε φυσικά cluster 

είναι αισθητά καλύτερη από αυτή σε εικονικά, ότι η υποβάθιση της απόδοσης εξαιτίας 

διαχωρισμού των υπηρεσιών εξαρτάται από την αναλογία δεδομένων προς υπολογιστική 

ισχύ και τέλος ότι η πρόοδος ολοκλήρωσης σχετίζεται με την κατανάλωση ενέργειας, η 

οποία είναι συγκεκριμένη (Chaowei Yang et al., 2016). 

Πολλές  αξιολογήσεις των επιδόσεων των υπολογιστικών νεφών απέδειξαν ότι η 

εξισορρόπηση του αριθμού και του μεγέθους των εικονικών μηχανών ως συνάρτηση των 

ειδικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, είναι σημαντική για τη βέλτιστη 

επεκτασιμότητα. Το υβριδικό υπολογιστικό νέφος ίσως είναι μια λύση σε αυτό το θέμα, 

χρησιμοποιώντας ιδανικά τα διαφορετικά clouds που υπάρχουν διαθέσιμα (Chaowei 

Yang et al., 2016).  

 5.1.4 Τοποθεσία δεδομένων 
Η τοποθεσία που θα βρίσκονται τα δεδομένα συνιστά ίσως ένα πρόβλημα για 

επεξεργασία των Big Data σε περιβάλλον cloud, ιδίως όταν αυτά είναι διάσπαρτα  σε 

πολλά μέρη (άλλα αποθηκευμένα τοπικά, άλλα στο cloud, άλλα στο cloud και σε 

διαφορετικούς servers). Το πιο σημαντικό εδώ είναι, είτε τα δεδομένα να μεταφερθούν 

στους υπολογιστικούς πόρους είτε το αντίθετο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα 

εισόδου είναι γεωγραφικά διάσπαρτα ανάμεσα στα κέντρα δεδομένων και η μετακίνηση 

όλων αυτών σε ένα ενιαίο κέντρο πριν από την επεξεργασία είναι πολλές φορές 



 

71 

απαγορευτική. Για αυτό το λόγο η μετακίνηση των δεδομένων είναι σημαντικό να 

αποφεύγεται όσο είναι δυνατό για να αποφευχθεί και ο κορεσμός του δικτύου κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας (Chaowei Yang et al., 2016).  

 5.1.5 Το cloud computing για ροές δεδομένων και δεδομένα από social media 
Η ποικιλία (variety) και η ορθότητα (veracity) των δεδομένων από τα κοινωνικά μέσα 

και άλλες ροές δεδομένων βάζει νέες προκλήσεις στα σύγχρονα πλαίσια και 

αρχιτεκτονικές επεξεργασίας δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε, για τη διαχείρισή τους 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν πολλές νέες μέθοδοι αρκετά διαφορετικές από τις 

παραδοσιακές όπως είναι η NoSQL.  Πολύ συχνά, αντί για τις παραδοσιακές βάσεις με 

τους σχεσιακούς πίνακες, χρησιμοποιούνται οι βάσεις NoSQL όπως η Hive ή η 

MongoDB. Για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που έχουν να κάνουν με τα 

παραπάνω, χρησιμοποιούνται συχνά επεκτάσιμα κατανεμημένα υπολογιστικά 

περιβάλλοντα που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος. Επιπλέον, τα δεδομένα 

πολυμέσων συνεχούς ροής δημιουργούνται με μεγάλες ταχύτητες, έχοντας μάλιστα και 

μεγάλη ποικιλία στη μορφή τους. Για αυτό το λόγο υπάρχει εκμετάλλευση των 

υπολογιστικών δυνατοτήτων που παρέχονται στο υπολογιστικό νέφος και 

αναπτύσσονται διάφορες εφαρμογές που τα επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο 

(Chaowei Yang et al., 2016). 

 5.1.6 Ποιότητα των υπηρεσιών 
Η ποιότητα των υπηρεσιών (Quality of Service, Qos) περιγράφει τη συνολική απόδοση 

και είναι σημαντική για τις εφαρμογές των Big Data και του υπολογιστικού νέφους στο 

προγραμματισμό σε ένα κατανεμημένο cloud. Ειδικά μάλιστα αν οι υπηρεσίες 

δεδομένων και τα κέντρα του υπολογιστικού νέφους είναι γεωγραφικά κατανεμημένα, 

είναι σημαντικό να υπάρχει παρακολούθηση της ποιότητας για την εφαρμογή των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας και του cloud computing. Πολλές προσπάθειες γίνονται 

για ανάπτυξη ενός πλαισιού που θα βοηθάει στη παρακολούθηση της ποιότητας 

(Chaowei Yang et al., 2016).  

 5.1.7 Διαφορετικότητα και διαλειτουργικότητα 
Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των Big Data σε διαφορετικά συστήματα δημιουργεί 

προβλήματα ετερογένειας και διαλειτουργικότητας η οποία πρέπει να διασφαλιστεί. Από 

τη στιγμή μάλιστα που οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους βασίζονται σε 
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διαφορετικές υπηρεσίες, πρέπει να αναπτυχθούν σχετικά πρότυπα για να μην υπάρχουν 

προβλήματα διαλειτουργικότητας. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να προσεχθεί 

ανάμεσα στα δεδομένα μεγάλης κλίμακας και το cloud computing. Επίσης πρέπει να 

διασφαλίζεται από τους παρόχους ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση που οι 

πελάτες θέλουν να αλλάξουν πάροχο (Chaowei Yang et al., 2016). 

 

 5.2  Συστατικά του Big Data computing σε υπολογιστικά νέφη 
Σε αυτό το κομμάτι παρουσιάζονται τα συστατικά του Big Data computing σύμφωνα με 

τους Kune, R. et al., (2016). 

 
Big Data Infrastructure Services (BDIS): Αυτό το συστατικό παρέχει βασικές υπηρεσίες 

όπως οι υπολογιστικοί πόροι και οι αποθηκευτικοί πόροι και υπηρεσίες δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας. Εδώ παρέχονται: 

• Βασικές υπηρεσίες αποθήκευσης: Παροχή βασικών υπηρεσιών για παράδοση 

δεδομένων που οργανώνεται σε φυσική ή εικονική υποδομή και υποστηρίζει 

διάφορες λειτουργίες όπως η δημιουργία, διαγραφή, τροποποίηση και ενημέρωση 

με ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων που υποστηρίζει αρκετούς διαφορετικούς 

τύπους. 

• Οργάνωση δεδομένων και υπηρεσίες πρόσβασης: Προσφέρει τη διαχείριση και 

τη τοποθεσία των αποθηκευτικών πόρων για όλα τα είδη δεδομένων και 

επιλογών, μετατροπή αιτημάτων, συγκέντρωση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των ερωτημάτων, και σημασιολογικά ερωτήματα για την επιλογή 

μόνο των δεδομένων που ενδιαφέρουν άμεσα. 

• Υπηρεσίες επεξεργασίας: Είναι ένας μηχανισμός για τη πρόσβαση των 

δεδομένων που ενδιαφέρουν άμεσα, για τη μεταφορά τους στον κόμβο 

επεξεργασίας, τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της επεξεργασίας, των 

προγραμματιστικών μεθόδων και διάφορα εργαλεία και τεχνικές για τη 

διαχείριση των διαφορετικών τύπων δεδομένων. 

Big Data Platform Services (BDPS): προσφέρει μηχανισμούς προγραμματισμού των 

εργασιών, μηχανισμούς ερωτημάτων για ανάκτηση δεδομένων, μοντέλα εντατικού 

προγραμματισμού δεδομένων για την αντιμετώπιση των διάφορων ζητημάτων ανάλυσης 

και επεξεργασίας των δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 
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Big Data Analytics Services (BDAS): Εδώ προσφέρονται εργαλεία ανάλυσης των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε επιχειρήσεις βασισμένα στις ανάγκες του πελάτη και τη 

συμφωνία που έχει γίνει με τον πάροχο με βάση τη ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

 
 

Εικόνα 5-2 Συστατικά του Big Data computing σε υπολογιστικά νέφη (Πηγή:  

Kune, R. et al., 2016) 

 

 

 5.3  Παράδειγμα προτεινόμενης αρχιτεκτονικής Υλοποίησης του 

Hadoop σε Cloud 
Ο Adnan et al. (2014) πρότειναν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική σε περιβάλλον 

υπολογιστικού νέφους που βασίζεται στο Hadoop, για να μπορέσουν οι εταιρείες να 

πετύχουν καλύτερη υπολογιστική απόδοση και αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

χωρητικότητας των εισερχόμενων απαιτήσεων των χρηστών και πρόετρεψαν τις 

επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν το Hadoop σε υπολογιστικό νέφος. 

 

 



 

74 

Master Cloud (κύριο υπολογιστικό νέφος) 

Πρώτα από όλα ένας οργανισμός θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα master cloud για να 

πετύχει καλύτερες αποδόσεις απέναντι στις απαιτήσεις των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας. Όλα τα διερχόμενα αιτήματα των χρηστών υποβάλλονται στο master cloud 

που αναλύει το μέγεθος του καθενός και εξετάζει τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων 

slave clouds σύμφωνα με τη προτεραιότητα που υπάρχει στον cloud table. Το master 

cloud προωθεί το εισερχόμενο αίτημα έξυπνα στα slave clouds που έχουν μεγαλύτερο 

μέγεθος συστάδων και μπορούν σε μικρότερο χρόνο να το εκπληρώσουν. 

 

Stack of slave clouds (στοίβα από υπολογιστικά νέφη σκλάβους) 

Για να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση, ο οργανισμός πρέπει να έχει μια στοίβα από 

slave clouds μαζί με το master cloud. Αυτά μπορούν να είναι είτε ιδιωτικά είτε δημόσια. 

Ένα slave cloud μπορεί να έχει ένα ισχυρό μηχάνημα ή να περιέχει μια συστάδα από 

ισχυρές μηχανές. Η απόδοση και η χωρητικότητα αυξάνονται όσο μεγαλώνει το μέγεθος 

της στοίβας των slave clouds και ο αριθμός των μηχανών που έχει το κάθε ένα από αυτά. 

Αυτά τα clouds θα ήταν καλό να βασίζονται σε αρχιτεκτονική Hadoop για να έχουν 

βέλτιστες αποδόσεις.  

 

Cloud Table (πίνακας υπολογιστικών νεφών) 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση απαιτεί ένα πίνακα cloud που διατηρεί ο master cloud και 

αποτελείται από έξι πεδία. Το πρώτο πεδίο αντιπροσωπεύει μια λίστα από εγγεγραμμένα 

σύννεφα στο εσωτερικό της υποδομής του οργανισμού. Η επιχείρηση μπορεί επίσης να 

προσθέσει ή να αφαιρέσει όποιο cloud επιθυμεί στη συγκεκριμένη λίστα. Στο δεύτερο 

παεδίο φαίνεται η δυναμική προτεραιότητα του κάθε cloud. Σύμφωνα με αυτό, ο master 

cloud προωθεί τα εισερχόμενα αιτήματα στα clouds με την υψηλότερη προτεραιότητα. Η 

προτεραιότητα που έχει το κάθε cloud ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο:  

 

Προτεραιότητα = Χωρητικότητα – Τρέχοντα Αιτήματα + Αριθμός των κόμβων 

 

Το τρίτο πεδίο είναι ο αριθμός των κόμβων που περιέχει τον αριθμό των μηχανών που 

υπάρχουν σε ένα cloud. Το τέταρτο είναι ο τρέχοντας αριθμός αιτημάτων που 

επεξεργάζονται από το συγκεκριμένο cloud τη συγκεκριμένη στιγμή. Το πέμπτο πεδίο 

δείχνει τη χωρητικότητα και αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό αιτημάτων που μπορεί 
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να επεξεργαστεί το κάθε cloud. Τέλος το έκτο πεδίο περιέχει τη τρέχουσα κατάσταση 

του cloud. Μπορεί να έχει δύο τιμές είτε free είτε busy.  

Αν η κατάσταση του είναι free τότε το master cloud αναθέτει το αίτημα στο 

συγκεκριμένο cloud. Διαφορετικά δεν μπορεί να εκχωρήσει επιπλέον αιτήματα και 

αναζητά το επόμενο cloud που είναι διαθέσιμο. 

 

 
Εικόνα 5.3: Ο cloud table, ένας δυναμικός πίνακας που διατηρείται από το Master Cloud 

(Πηγή: Adnan et al., 2014) 

 

Εφαρμογή του Hadoop στα slave clouds 

Η αρχιτεκτονική του Hadoop πρέπει να υλοποιηθεί στα slave clouds που υπάρχουν. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, στο Hadoop μια εργασία χωρίζεται σε 

μικρότερα όμοια καθήκοντα που μπορούν να εκτελεστούν πιο κοντά στο κόμβο των 

δεδομένων σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η map, όπου κάθε task διανέμεται και 

παραλληλοποιείται. Μετά από αυτή, έχουμε τη φάση Reduce, όπου όλα τα ενδιάμεσα 

αποτελέσματα συνδυάζονται σε ένα αποτέλεσμα.  

Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση που περιγράφηκε, το master cloud λαμβάνει όλα τα 

εισερχόμενα αιτήματα μεγάλων δεδομένων και τα διαβιβάζει έξυπνα στα κατάλληλα 

slave clouds σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη προτεραιότητα του κάθε slave cloud. 

Το σχήμα παρακάτω απεικονίζει αυτή τη πρόταση. 
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Εικόνα 5-3 Προσέγγιση βασισμένη στο υπολογιστικό νέφος με αρχιτεκτονική 

Hadoop στα slave clouds (Πηγή: Adnan et al., 2014) 
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 6 Big Data As a Service 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μέχρι τώρα είχαμε γνωστά μοντέλα του 

υπολογιστικού νέφους τα SaaS (Software as a Service), PaasS (Platform as a Service) και 

IAAS (Infrastructure as a Service). Πλέον, συνδυάζοντάς  τα  αυτά μεταξύ τους και με 

την αυξημένη ποσότητα δεδομένων που εμπλέκονται, έχουμε φτάσει σε μια νέα 

υπηρεσία που αποκαλείται ως Big Data as a Service (BDaaS).  

Δεν είναι ένας όρος αρκετά γνωστός ακόμη, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι 

περιγράφει τη προσφορά υπηρεσιών ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους από κάποιες εταιρείες παρόχους προς 

κάποιους οργανισμούς με στόχο να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν όποια προβλήματα 

έχουν με την επεξεργασία δεδομένων και είναι είτε η έλλειψη αποθηκευτικού χώρου, 

είτε η έλλειψη υπολογιστικής ισχύος (Xinhua et al., 2016).  

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να κυμανθούν απλά από την παροχή δεδομένων, μέχρι τη 

παροχή εργαλείων ανάλυσης με τα οποία γίνεται η ανάλυση τους μέσα από ένα ταμπλό ή 

διεπεπιφάνεια χρήστη και παρουσίαση έτοιμων εκθέσεων με τα αποτελέσματα των 

επεξεργασμένων δεδομένων. 

Το Big Data as a Service προσπαθεί να προσφέρει διάφορα εργαλεία και δυνατότητα για 

διάφορους τύπους αναλύσεων των μεγάλων δεδομένων. Με τη προσφορά αυτών των 

υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και 

εγκατάσταση των εργαλείων και γενικά της υποδομής. Αυτό βοηθάει στη παροχή 

ευέλικτων υπηρεσιών που λειτουργούν σωστά, αν και οι επιχειρήσεις δεν έχουν άμεσο 

έλεγχο πολλών θέσεων στις οποίες βρίσκονται τα δεδομένα τους. 

Το πλαίσιο του Hadoop έδωσε τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αναλύουν τεράστιες 

ποσότητες δεδομένων χρησιμοποιώντας απλό hardware και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, 

αλλά τα κόστη εγκατάστασης παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα ειδικά για τις μικρότερες σε 

μέγεθος εταιρείες που ουσιαστικά τις άφηναν εκτός δυνατότητας επεξεργασίας των 

τεράστιων όγκων δεδομένων τους, έχοντας έτσι ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των 

μεγαλύτερων που μπορούσαν να δαπανήσουν αυτά τα ποσά. Εκτός από τα κόστη 

εγκατάστασης, τα έξοδα από άποψη χρόνου και επιχειρησιακών πόρων είναι αρκετά 

υψηλά. Σε αντίθεση με μια τοπική εγκατάσταση, το BDaaS επιτρέπει στους οργανισμούς 

να αναθέσουν σε εξωτερικούς παρόχους αρκετές λειτουργίες σχετικές με τα δεδομένα σε 

περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους και απλώς να επιβαρύνονται ανάλογα με την 
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υπολογιστική ισχύ που απαιτούν. Έτσι ουσιαστικά οι οργανισμοί επικεντρώνονται μόνο 

στην απόκτηση γνώσης από τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας χωρίς να ενδιαφέρονται για 

την υποδομή (Xinhua et al., 2016).  

Αυτό που μένει, είναι η επιλογή του σωστού παρόχου ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης και τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε εταιρεία πάροχο.  

 
Εικόνα 6-1 Το γενικό πλαίσιο του Big Data as a Service (Πηγή: Yunkon Kim et al., 

2015) 

 6.1  Οι τύποι BdaaS 
Μέχρι στιγμής ουσιαστικά υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές που παρέχονται από 

τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Chen et al., 2016). Αυτές είναι: 

Core BDaaS: Στη συγκεκριμένη επιλογή παρέχεται μια πλατφόρμα Hadoop με το Yarn 

και το HDFS και μερικές ακόμη υπηρεσίες από το οικοσύστημα του Hadoop όπως είναι 

το Hive. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι της Amazon το Elastic Map Reduce (EMC), που 

ενσωματώνει άμεσα το DynamoDB (εργαλείο NoSQL), το εργαλείο αποθήκευσης S3 

και άλλες υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να 

συνδυάζουν και άλλες υπηρεσίες και να χτίζουν ότι αυτές επιθυμούν.  

Performance BDaaS: Η συγκεκριμένη υπηρεσία επικεντρώνεται στη παροχή βοήθειας σε 

εταιρείες που ήδη εργάζονται με το Hadoop με στόχο να ευθυγραμμίσει τις υποδομές 

τους και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του Hadoop. Αυτή η υπηρεσία είναι ιδανική 

για εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα και δυσκολεύονται λόγω των νέων 

απαιτούμενων αναγκών για υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικούς πόρους, και 

παράλληλα διστάζουν να δημιουργήσουν τη δική τους αρχιτεκτονική. Έτσι με την 

ανάθεση των υποδομών και της πλατφόρμας σε ένα πάροχο, επικεντρώνονται σε άλλες 

διαδικασίες που προσθέτουν αξία. 
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Feature BDaaS: Αναφέρεται σε εταιρείες που επιθυμούν πρόσθετες λειτουργίες πέρα από 

αυτές που βρίσκονται στο οικοσύστημα του Hadoop. Το Feature BDaaS εστιάζει στη 

παραγωγικότητα και σχεδιάζεται για να δώσει ταχύτητα στα μεγάλα δεδομένα με εύκολο 

και οικονομικό τρόπο. Πολλές φορές αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προγραμματιστικές 

διεπαφές και προσαρμογείς βάσεων δεδομένων που βάζουν σε δεύτερη μοίρα τις 

τεχνολογίες του Hadoop, αυξάνοντας και σταματώντας τις υπολογιστικές συστάδες του 

Hadoop όπως απαιτεί ο φόρτος εργασίας. 

 6.2  Διαφορές ανάμεσα στο BDaaS, τα παραδοσιακά Big Data 

και τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων 

Οι διαφορές ανάμεσα στα μεγάλα δεδομένα ως υπηρεσία υπολογιστικού νέφους και των 

παραδοσιακών τρόπων διαχείρισης δεδομένων εντός μιας επιχείρησης με δομημένη 

αρχιτεκτονική είναι αρκετές. Κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στις 

παραδοσιακές αρχιτεκτονικές τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα από πλευράς πόρων, 

είτε είναι υπολογιστικοί, είτε αποθηκευτικοί. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει αυτές τις 

διαφορές (Chen et al., 2016). 

BDaaS Παραδοσιακά Big Data Παραδοσιακές Βάσεις 

Δεδομένων 

Επεκτασιμότητα ανάλογα 

με τη ζήτηση μέσω ενός 

συνδυασμού του 

υπολογιστικού νέφους και 

της κατανεμημένης 

αρχιτεκτονικής 

Επεκτασιμότητα στην 

επεργαστική ισχύ και 

αποθηκευτική ικανότητα 

μέσα από τη 

κατανεμημένη 

αρχιτεκτονική που υπάρχει 

Έλλειψη πόρων όπως η 

υπολογιστική ισχύ και η 

αποθηκευτική ικανότητα 

Εικονική αποθήκευση 

δεδομένων σε μια 

κατανεμημένη πλατφόρμα 

Αποθήκευση δεδομένων 

σε HDFS ή σε 

κατανεμημένη πλατφόρμα 

Ολοκληρωμένη 

αποθήκευση σε 

παραδοσιακούς δίσκους 

Δομημένα και αδόμητα 

δεδομένα σε περιβάλλον 

cloud 

Δομημένα και αδόμητα 

δεδομένα 
Δομημένα Δεδομένα 

Εξελιγμένες λειτουργίες 

ανάλυσης με υπολογιστική 

Προηγμένες λειτουργίες 

ανάλυσης 

Αναφορά 

χρησιμοποιώντας εργαλεία 



 

80 

ισχύ κατ’ απαίτηση όπως OLAP 

Καθολική 

προσβασιμότητα 

Περιορισμένη 

προσβασιμότητα 

Περιορισμένη 

Προσβασιμότητα 

Ικανότητα ανάλυσης μέσα 

από έτοιμους αλγόριθμους 

Ικανότητα ανάλυσης μέσα 

από ανάπτυξη 

προγραμματιστικού 

κώδικα 

Ικανότητα ανάλυσης μέσα 

από ανάπτυξη 

προγραμματιστικού 

κώδικα 

 

Πίνακας 6-1 Διαφορές ανάμεσα στο BDaaS, τα παραδοσιακά Big Data και τις 

παραδοσιακές βάσεις δεδομένων 

 

 6.3  Απαιτήσεις ενός πλαισίου BDaaS και προκλήσεις προς 

αντιμετώπιση στο σχεδιασμό του 

Σε αυτό το κομμάτι θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων ενός πλαισίου για υπηρεσία 

BDaaS από δύο οπτικά σημεία. Από τη μια πλευρά, ως μοντέλο υπολογιστικού νέφους, η 

πρώτη και πιο σημαντική απαίτηση από αυτό είναι να διατηρεί όλες τις ιδιότητες του 

υπολογιστικού νέφους στο οποίο η σβελτάδα και η ευελιξία είναι οι πιο σημαντικές. 

Όπως όμως σε κάθε πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι 

πρακτικός για εφαρμογή και χρήση. Από την άλλη πλευρά, αφού το συγκεκριμένο 

πλαίσιο έχει να κάνει και με την επεξεργασία δεδομένων, η ασφάλεια των δεδομένων 

είναι σημαντική και πρέπει να επισημανθεί. Το μέγεθος των δεδομένων είναι τεράστιο, 

οπότε είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας μηχανισμός που υποστηρίζει τη βελτιστοποίηση 

σε μια κατανομή εργασίας. Για αυτό το λόγο παρακάτω αναφέροντα μερικές από τις 

σημαντικές ιδιότητες (Vu, Q. H., & Asal, R., 2015). 

• Ταχύτητα προσαρμογής: Αναφέρεται στη δυνατότητα να παρέχεται δυναμική 

διαμόρφωση για την επέκταση και συρρίκνωση των συστάδων δεδομένων. Η 

συστάδα εκτός από τους αποθηκευτικούς πόρους, αναφέρεται και στους πόρους 

που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία. Πρόκληση: Όσον αφορά στη 

δυνατότητα προσαργμογής, δημιουργείται η πρόκληση του πως θα επεκταθούν οι 

υπολογιστικοί πόροι για την επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης είναι πρόκληση 

η σωστή αναδιανομή των εργασιών δεδομένων αποτελεσματικά όταν αυτά 

αυξάνονται ή μειώνονται. 
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• Ευελιξία: Επειδή υπάρχουν διαφορετικά είδη αποθήκευσης δεδομένων και 

διαφορετικά μοντέλα επεξεργασίας (MapReduce ή Spark) θα πρέπει να 

επιτρέπεται στο χρήστη να συνδέσει δεδομένα διαφορετικών αποθηκευτικών 

τύπων σε διαφορετικά μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων. Πρόκληση: Πρέπει να 

διευθετηθεί το πόσες στοίβες πρέπει να υπάρχουν μέσα στο μοντέλο BDaaS και 

που πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο υπολογιστικό νέφος καθώς και το πως θα 

συνδυαστούν και συνδεθούν τα διαφορετικά συστατικά των διάφορων στοιβών 

μεταξύ τους. 

• Ασφάλεια: Αναφέρεται στην υποστήριξη ασφάλειας και ανοχής σφαλμάτων για 

δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους (πχ δεδομένα σε ηρεμία στο 

χώρο αποθήκευσης και δεδομένα σε κίνηση όταν αυτά μεταφέρονται μεταξύ των 

κόμβων για επεξεργασία). Πρόκληση: Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

δεδομένων που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση και επεξεργασία. 

• Πρακτικότητα: Ο σχεδιασμός του πλαισίου πρέπει να παρέχει πλήρη υποστήριξη 

σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αναζήτηση και ανέυρεση υπηρεσιών που 

φιλοξενούνται στο πλαίσιο, διαφορετικά μοντέλα πληρωμής για τη χρήση των 

υπηρεσιών και διαχείρισης της ποιότητας της υπηρεσίας. Πρόκληση: Πως 

μπορούν να προσαρμοστούν αυτά τα μοντέλα πληρωμής και ποιότητας 

υπηρεσιών στα μοναδικά χαρακτηριστικά του BDaaS. 

• Αποδοτικότητα: Αναφέρεται κυρίως στη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού 

των πόρων σε συγκεκριμένες εργασίες επεξεργασίας. Βελτιστοποίηση πρέπει να 

επιτυγχάνεται και στη κατανάλωση των πόρων, αλλά και στη μεταφορά των 

δεδομένων. Πρόκληση: Πρέπει να εφαρμοστούν δύο τρόποι βελτιστοποίησης, ο 

στατικός και ο δυναμικός, με το δεύτερο να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση 

καθώς είναι πιο δύσκολος να επιτευχθεί, αλλά φέρνει και πιο εμφανή 

αποτελέσματα. 

 

 6.4  Η αρχιτεκτονική ενός γενικού πλαισίου του BDaaS 
Τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας έχουν συνήθως δύο βασικά 

επίπεδα που είναι το κατανεμημένο σύστημα αρχείων και η επεξεργασία των δεδομένων. 

Με δεδομένο ότι το επίπεδο επεξεργασίας περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες όπως το 

Map και Reduce σε ένα μοντέλο MapReduce, πολλές βιβλιοθήκες είναι τοποθετημένες 
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πάνω σε αυτό το επίπεδο. Για αυτό το λόγο, οι Vu & Asal (2015), στο γενικό πλαίσιο 

που προτείνουν, σχεδιάζουν μια στοίβα τριών επιπέδων στο οποίο οι δύο που βρίκονται 

κάτω είναι ίδιες με αυτές που υπάρχουν στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, 

δηλαδή η αποθήκευση δεδομένων και η μηχανή επεξεργασίας ενώ στη κορυφή 

βρίσκονται οι υποστηρικτικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων. Από τη 

πλευρά του cloud computing, αυτά τα τρία επίπεδα είναι παρόμοια με τις τρεις βασικές 

στοίβες μιας πλατφόρμας  υπολογιστικού νέφους, το Infrastructure as a Service (IaaS), 

το Platform as a Service (PaaS) και το Software as a Service (SaaS). Μαζί με τον 

προγραμματισμό των πόρων (resource scheduling), αυτές οι τρεις στοίβες αποτελούν τον 

πυρήνα του πλαισίου. Υποστηρικτικά σε αυτές τις στοίβες είναι άλλα τέσσερα 

συστατικα, το Service Description and Discovery (περιγραφή υπηρεσιών και 

εντοπισμός), το Payment Management (διαχείριση πληρωμών), το QoS Management 

(Διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών) και το Data Security and Fault-Tolerance 

(ασφάλεια δεδομένων και ανοχή σφαλμάτων). 

 

Data storage (Αποθήκευση δεδομένων) 

Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό η στοίβα της αποθήκευσης δεδομένων βρίσκεται στη 

στοίβα του IaaS του υπολογιστικού νέφους. Ένα αίτημα για αποθήκευση δεδομένων 

στην υπηρεσία είναι παρόμοιο με ένα αίτημα στη στοίβα IaaS. Η διαφορά βρίσκεται στο 

ότι το αίτημα στο IaaS συνδέεται μόνο με έναν αριθμό από εικονικές μηχανές, ένα 

αίτημα στο συγκεκριμένο πλαίσιο που προτείνεται συνδέεται με εικονικούς δίσκους που 

δουλεύουν ως αποθηκευτικοί χώροι για τα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, ένα αίτημα 

αποθήκευσης δεδομένων αποτελείται από δύο στοιχεία που είναι ένας αριθμός από 

εικονικούς δίσκους και ένας αριθμός από κόμβους επεξεργασίας δεδομένων (εικονικές 

μηχανές), όπου ο κάθε κόμβος συνδέεται με έναν αριθμό από εικονικούς χώρους 

αποθήκευσης. Επιπλέον οι χρήστες είναι σε θέση να προσδιορίσουν κάθε είδος 

αποθήκευσης που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο (πχ Hadoop file system or Cassandra 

database) και θα τους παρέχεται το συγκεκριμένο είδος (Vu & Asal, 2015). 
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Processing engine (Μηχανή Επεξεργασίας) 

Μια αίτηση από μια μηχανή επεξεργασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε μεμονομένα, 

είτε σε συνδυασμό με ένα αίτημα αποθήκευσης δεδομένων. Από τη μια πλευρά, όταν το 

αίτημα αντιμετωπίζεται μεμονομένα, το πλαίσιο παρέχει ένα σύνδεσμο για να συνδέσει 

τη μηχανή επεξεργασίας με τον υποκείμενο αποθηκευτικό χώρο. Είναι σημαντικό σε 

αυτή τη περίπτωση ότι το πλαίσιο ελέγχει τη συμβατότητα μεταξύ της μηχανής και του 

αποθηκευτικού χώρου καθώς μια συγκεκριμένη μηχανή επεξεργασίας μπορεί να 

δουλεύει με συγκεκριμένους μόνο αποθηκευτικούς πόρους. Όταν το ερώτημα 

συνδυάζεται με ένα ερώτημα αποθήκευσης, είναι παρόμοιο με ένα ερώτημα σε PaaS στο 

υπολογιστικό νέφος στο οποίο οι χρήστες δεν χρειάζεται να περιγράψουν τη σχέση 

μεταξύ αποθηκευτικού χώρου και μηχανής επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ο 

συνδυασμός ενός αιτήματος Hadoop MapReduce θα χρησιμοποιήσει ένα Hadoop cluster 

που περιλαμβάνει και MapReduce μηχανή επεξεργασίας και το κατανεμημένο σύστημα 

αρχείων του Hadoop (HDFS) (Vu & Asal, 2015). 

 

Supporting libraries and analytics services (Υποστηρικτικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες 

ανάλυσης) 

Εδώ είναι κάτι αντίστοιχο με το SaaS στο πλαίσιο του υπολογιστικού νέφους. Τα 

αιτήματα εξυπηρέτησης συχνά περιλαμβάνουν υποστηρικτικές βιβλιοθήκες και 

υπηρεσίες ανάλυσης τελικού χρήστη. Σκοπός είναι η παροχή στους προγραμματιστές της 

υπηρεσίας ένα τρόπο να παραδώσουν χρήσιμα προϊόντα σε τελικούς χρήστες. Η χρήση 

των υποστηρικτικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών ανάλυσης εξαρτάται από τη 

μηχανή επεξεργασίας και τον αποθηκευτικό χώρο στις χαμηλότερες στοίβες, όπως 

άλλωστε σε κάθε υπηρεσία SaaS, όπου οι χρήστες που χρησιμοποιούν αυτές τις 

υπηρεσίες δεν ενδιαφέρονται να ξέρουν τι επεξεργασίες γίνονται και τι αποθηκευτικές 

κινήσεις, καθώς είναι τελικοί χρήστες. Αντίθετα οι προγραμματιστές των υπηρεσιών 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλες τις δραστηρίοτητες στις παρακάτω στοιβάδες. Ένα 

παράδειγμα εδώ στις υπηρεσίες ανάλυσης ίσως είναι το Google Query και ως 

υποστηρικτική βιβλιοθήκη το Mahout που παρέχει αλγόριθμους για συσταδοποίηση, 

ταξινόμηση και φιλτράρισμα (Vu & Asal, 2015). 
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Resource scheduling  (Προγραμματισμός πόρων) 

Αυτός ο προγραμματισμός πόρων είναι διαφορετικός από το κομμάτι του εσωτερικού 

προγραμματισμού της εργασίας των μηχανών επεξεργασίας. Ενώ το δεύτερο 

αναλαμβάνει να προγραμματίσει καθήκοντα που έχουν οι μηχανές επεξεργασίας, ο 

συγκεκριμένος προγραμματισμός πόρων χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί και να 

προγραμματίσει εργασίες και δραστηριότητες σε όλες τις εικονικές μηχανές από 

διαφορετικές ομάδες δεδομένων. Υποστηρίζει και στατικό και δυναμικό 

προγραμματισμό. Στο δυναμικό, το πλαίσιο καταγράφει το φόρτο εργασίας των 

εικονικών μηχανών όπου οι μηχανές επεξεργασίας τρέχουν, και κάνει ανακατανομή των 

εργασιών αν είναι απαραίτητο. Αυτό γίνεται βασιζόμενο στην απόδοση των μηχανών και 

σε πληροφορίες για τη σύνδεση του δικτύου ανάμεσα στις ομάδες δεδομένων και τις 

μηχανές.  

 

Description and Discovery (Περιγραφή υπηρεσιών και εντοπισμός) 

Στόχος είναι το συγκεκριμένο εργαλείο να μπορέσει να περιγράψει ακριβώς όλες τις 

βασικές λεπτομέρειες του μοντέλου παροχής των δεδομένων μεγάλης κλίμακας ως 

υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθεί να αναφέρει τα πάντα 

γύρω από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του συγκεκριμένου μοντέλου BDaaS, τα εργαλεία 

που έχει, τα γενικά APIs που βοηθούν στη διευθέτηση ερωτημάτων σε ομάδες 

δεδομένων. Εδώ υιοθετείται κάποιο μοντέλο που ήδη υπάρχει για άλλες υπηρεσίες με τη 

διαφορά ότι υπάρχουν μερικές αλλαγές και προσαρμογή στο γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο πλαίσιο αναφέρεται σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Υπάρχουν τρία 

επίπεδα περιγραφής που είναι η αποθήκευση δεδομένων, η μηχανή επεξεργασίας και οι 

υπηρεσίες (Vu & Asal, 2015).  

 

Payment Management (Διαχείριση πληρωμών) 

Από τη στιγμή που αντιμετωπίζονται οι μηχανές αποθήκευσης και επεξεργασίας 

ξεχωριστά, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μοντέλα pay-as-you-go στις δύο στοίβες. 

Το ένα μοντέλο πληρωμής χρεώνει κόστος ανά κόμβο δεδομένων και μέγεθος 

δεδομένων των εικονικών δίσκων που συνδέουν στο κόμβο δεδομένων, ενώ το άλλο 

μοντέλο υπολογίζει το κόστος βασισμένο σε υπολογιστικούς πόρους που 

καταναλώνονται από τη μηχανή επεξεργασίας. Ακόμη αυτά τα δύο μοντέλα συνδέονται 

μεταξύ τους για να προσδιοριστεί το κόστος μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των κόμβων 
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και της μηχανής επεξεργασίας. Σε περιπτώσεις όπου το αίτημα έρχεται από την 

υψηλότερη στοίβα με τις υποστηρικτικές βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες ανάλυσης, το 

κόστος υπολογίζεται με βάση τα αιτήματα που ενεργοποιήθηκαν στη κάτω στοίβα 

αποθήκευσης και της μηχανής επεξεργασίας (Vu & Asal, 2015). 

 

QoS Management (Διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών) 

Στόχος είναι να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για 

μια συγκεκριμένη υπηρεσία, πρέπει  πρώτα να ληφθούν όλες οι ιδιότητες που 

αντανακλούν στην ποιότητα της υπηρεσίας. Με βάση τα αποτελέσματα, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο μπορεί να προσδιοριστεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Υπάρχει ένα 

σύνολο από επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ποιότητα, αλλά εδώ 

επιλέγεται μόνο μια σύνδεση με τη διαχείριση πληρωμών γιατί σε πολλές περιπτώσεις 

είναι προτιμότερο το κόστος χρήσης μιας υπηρεσίας να εξαρτάται από τη ποιότητά της 

(Vu & Asal, 2015).  

 

Data Security and Fault-Tolerance (Ασφάλεια δεδομένων και ανοχή σφαλμάτων) 

Για την ασφάλεια των δεδομένων, υπάρχουν μια σειρά από στρατηγικές. Πρώτα 

υπάρχουν αυστηρές πολιτικές ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και κρυπτογράφηση 

των δεδομένων που είναι απλά αρχειοθετημένα στο χώρο αποθήκευσης. Επιπλέον όταν 

τα δεδομένα στέλνονται στους κόμβους, χρησιμοποιείται ένα κωδικοποιημένο και 

ασφαλές κανάλι.  Τέλος χρησιμοποιούνται τεχνικές trusted computing για να παρέχονται 

αξιόπιστες μηχανές που διατηρούν υψηλούς βαθμούς ασφάλειας για την επεξεργασία 

δεδομένων. Εκτός από τη προστασία, παρέχεται και ανοχή στα σφάλματα που συνδέεται 

με τη ποιότητα των υπηρεσιών για πρόβλεψη πιθανών αστοχιών (Vu & Asal, 2015). 
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Εικόνα 6-2 Η αρχιτεκτονική του πλαισίου BDaaS (Πηγή: Vu & Asal, 2015) 
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 6.5  Παρουσίαση της υπηρεσίας Ε2Ε BDaaS της Google 

 

 Εικόνα 6-3 Η αρχιτεκτονική της ολοκληρωμένης λύσης διαχείρισης των Big Data 

από τη Google (Πηγή: cloud.google.com) 

 

H Google είναι η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής και της καινοτομίας 

και ουσιαστικά μέσα από τη περίφημη μηχανή αναζήτησης που ανέπτυξε αρχικά, πήρε 

τη δύναμη για να προσφέρει επαναστατικά εργαλεία και υπηρεσίες στους χρήστες. Έτσι 

και στο κομμάτι των Big Data, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση δοκιμασμένη και 

βασισμένη σε όλα αυτά τα χρόνια καινοτομίας. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει τη 

καταγραφή, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων μέσα από τη χρήση 

μιας ενιαίας πλατφόρμας. Μέσα λοιπόν από τη πλατφόρμα Google Cloud Platform ο 

χρήστης μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στο πως θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 

παίρνει από τα επεξεργασμένα δεδομένα και όχι στη διαχείριση της υποδομής 

επεξεργασίας που είναι αρκετά σύνθετη και απαιτεί γνώση, χρήμα και χρόνο. Ο 

συνδυασμός όλων των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες και προσφέρονται μέσω cloud 

περιβάλλοντος δημιουργεί ένα πλήρες πακέτο για επεξεργασία batch και stream μορφής 

δεδομένα. 

Στη συγκεκριμένη λύση που προσφέρει η Google, υπάρχει το Google BigQuery που 

είναι μια αποθήκη δεδομένων για analytics χαμηλού κόστους και χωρίς server. Δεν 

χρειάζεται διαχείριση καμίας υποδομής και δεν χρειάζεται μια εταιρεία να ασχολείται με 

τις απαιτούμενες χωρητικότητες και να υπάρχει και διαχειριστής της βάσης δεδομένων. 
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Δίνει την ευκαιρία για πλήρη επικέντρωση μόνο στην επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιώντας απλά την SQL και πληρώνοντας ανάλογα με τα bytes επεξεργασίας. 

Το θετικό είναι ότι αποτελεί μια λύση για όλους τους τύπους επιχειρήσεων από startups 

μέχρι και πολυεθνικές.  

Υπάρχει και το Google Cloud Dataflow που προσφέρει ένα ενιαίο μοντέλο 

προγραμματισμού και διαχείρισης υπηρεσιών για την εκτέλεση ενός μεγάλου εύρους 

από πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων όπως είναι οι ροές δεδομένων, το ETL (Extract, 

Transform, Load), το batch processing. Λύνει τα χέρια στους χρήστες καθώς τους 

απαλλάσσει από καθήκοντα όπως ο προγραμματισμός χωρητικότητας, η διαχείριση 

πόρων και η βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 

Το Google Cloud Dataproc είναι  μια διαχειριζόμενη υπηρεσία Spark και Hadoop, για 

την εύκολη διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 

ανοιχτού κώδικα από το περιβάλλον του Apache. Επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και 

διαχείριση των cluster και μάλιστα μπορεί κάποιος να τα απενεργοποιεί όταν δεν τα 

χρειάζεται, μειώνοντας έτσι το κόστος. Επιπλέον απαιτείται λιγότερος χρόνος και 

χρήματα στη διαχείριση. Τα πλεονεκτήματα του είναι αρκετά: 

• Χαμηλό κόστος: με μόλις 1 cent για κάθε εικονική CPU στο cluster σε μια ώρα 

επιπλέον από τους άλλους πόρους που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Επιπλέον η 

χρέωση γίνεται μόνο αν πραγματικά χρησιμοποιείται η υπηρεσία. 

• Μεγάλη ταχύτητα: χρειάζονται από πέντε μέχρι τριάντα λεπτά για να 

δημιουργηθούν τα clusters το Spark και του Hadoop. Επιπλέον υπάρχει μεγάλη 

ταχύτητα εκκίνησης και τερματισμού των clusters. 

• Ολοκληρωμένο: έχει ενσωματωμένη ενοποίηση με τις άλλες υπηρεσίες της cloud 

πλατφόρμας της Google όπως το BigQuery, το Cloud Storage, το Cloud Bigtable, 

το Stackdriver Logging κτλ, έχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

διαχείρισης δεδομένων.  

To Google Cloud Pub/Sub είναι μια υπηρεσία μηνυμάτων πραγματικού χρόνου, μεγάλης 

κλίμακας και χωρίς να απαιτεί server που επιτρέπει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων 

μεταξύ ανεξάρτητων εφαρμογών. Μπορεί να αποστείλει ένα μήνυμα για την 

αποσύνδεση συστημάτων που βρίσκονται είτε στη πλατφόρμα της Google είτε 

οπουδήποτε στο ίντερνετ.  
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Το Google Cloud Storage είναι μια ενοποιημένη αποθήκευση αντικειμένων για τους 

προγραμματιστές και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία, επαναπροσδιορίζει 

αυτό που μπορεί να περιμένει ο κλάδος από την online αποθήκευση καλύπτοντας ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Παρέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις ανά περιοχή για τις 

εφαρμογές που προσφέρονται στους χρήστες ανά τον κόσμο και ιδανικές για 

περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων. Για να το καταφέρει αυτό έχει δημιουργήσει τη 

δυνατότητα για δύο διαφορετικά είδη αποθήκευσης ανάλογα με το πότε σκοπεύει ο 

χρήστης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα. Είναι το coldline για δεδομένα που τα 

χρησιμοποιεί λιγότερο από μια φορά το χρόνο μια επιχείρηση και το nearline για 

δεδομένα που έχει πρόσβαση η επιχείρηση λιγότερο από μια φορά το μήνα. Βέβαια αν 

υπάρχει ανάγκη μπορεί να έχει άμεσα πρόσβαση σε αυτά. 

Το Google Bigtable είναι η υπηρεσία δεδομένων NoSQL της Google. Είναι η ίδια βάση 

δεδομένων στην οποία βασίζονται πολλές βασικές υπηρεσίες της Google όπως η μηχανή 

αναζήτησης, το Maps, το Gmail και το Google Analytics. Προσφέρει μικρό χρόνο 

αναμονής και μεγάλη απόδοση σε εφαρμογές οποιασδήποτε κλίμακας και τύπου. Μπορεί 

να χειριστεί ομαλά εκατομμύρια διεργασίες ανά δευτερόλεπτο χωρίς χρόνους διακοπής 

κατά τη διάρκεια της αναδιαμόρφωσης. 

 6.6  Παρουσίαση της υπηρεσίας Ε2Ε BDaaS της Microsoft 

 

Εικόνα 6-4 Η αρχιτεκτονική της Ε2Ε λύσης διαχείρισης των Big Data από τη 

Microsoft (Πηγή: gallery.cortanaintelligence.com) 
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H Microsoft ως κολοσσός στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και εφαρμογών 

πληροφορικής, όπως ήταν αναμενόμενο έχει μπει δυναμικά στο χώρο της παροχής 

υπηρεσιών στο κομμάτι των Big Data που βασίζονται στις δικές της υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους. Η εταιρεία αναγνώρισε την ανάγκη παροχής ενός 

ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που θα παρέχει ενεργές οπτικοποιήσεις, μετρήσεις 

πραγματικού χρόνου, μακροχρόνια αποθήκευση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων κατά 

δέσμες. Δημιούργησε τη Cortana Intelligence Suite που ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα 

που έχει ως στόχο να προσθέσει  επιχειρηματική ευφυΐα σε έναν οργανισμό 

χρησιμοποιώντας αρκετές υπηρεσίες από το Microsoft Azure. 

Χρησιμοποιείται το HD Insight που είναι μια υπηρεσία που υιοθετεί το Hadoop σε 

περιβάλλον υπολογιστικού νέφους και μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε ποσότητα 

δεδομένων, από terabytes σε petabytes και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με τον 

αριθμό και το μέγεθος των κόμβων. Επιπλέον περιλαμβάνει και Apache Spark για 

ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας στη μνήμη, Apache HBase για δυνατότητες 

συναλλαγών με NoSQL και το Αpache Storm για επεξεργασία ροών δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο. Το HD Insight μπορεί να επεξεργαστεί αδόμητα ή ημιδομημένα 

δεδομένα και έχει ισχυρές προγραμματιστικές επεκτάσεις για τις γλώσσες όπως η C#, η 

Java και η .Net. Οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Excel ή άλλα 

εργαλεία Business Intelligence για την οπτικοποίηση των δεδομένων.  

Χρησιμοποιείται το Azure Event Hub που είναι μια εξαιρετικά επεκτάσιμη πλατφόρμα 

ροής δεδομένων με δυνατότητα να δέχεται εκατομμύρια γεγονότα ανά δευτερόλεπτο. Τα 

δεδομένα που στέλνονται σε αυτό μπορούν να μετατραπούν και να αποθηκευτούν 

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πάροχο ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, είτε να πάνε για 

επιπλέον επξεργασία.  

Υπάρχει επίσης και το Azure Stream Analytics που επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση χαμηλού κόστους λύσεων για απόκτηση γνώσεων μέσα από συσκευές, 

αισθητήρες, υποδομές και εφαρμογές. Δημιουργεί ταμπλό πραγματικού χρόνου και 

ειδοποιήσεις για δεδομένα από συσκευές και εφαρμογές. Επιτρέπει τη χρήση γλώσσας 

παρόμοιας με την SQL για γρήγορη ανάπτυξη. 

Με το Azure Power BI μπορεί ο χρήστης να μετατρέψει τις προσπάθειες για επεξεργασία 

δεδομένων σε αναλύσεις και reports που παρέχουν γνώση πραγματικού χρόνου σε μια 
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επιχείρηση. Ανεξάρτητα αν η επεξεργασία είναι βασισμένη σε περιβάλλον cloud ή σε 

servers εντός επιχείρησης, το Power BI έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και 

εφαρμογής. 

 

 
Εικόνα 6-5 Το Power BI μετατρέπει τα δεδομένα σε μορφή άμεσα χρήσιμη για έναν 

οργανισμό (Πηγή: powerbi.microsoft.com, https://powerbi.microsoft.com/en-

us/documentation/powerbi-azure-and-power-bi/) 

 

Το Azure Blob Storage διαχειρίζεται όλα τα αδόμητα δεδομένα και τα αποθηκεύει σε 

περιβάλλον cloud ως αντεικείμενα, με δυνατότητα επεκτασιμότητας ανάλογα με τις 

ανάγκες του οργανισμού. Μπορεί να αποθηκεύσει οποιουδήποτε τύπου δεδομένα 

κειμένου ή δυαδικής μορφής, όπως είναι τα κείμενα και τα αρχεία πολυμέσων. Επιπλέον 

ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται κάποια δεδομένα, επιλέγεται η cold ή hot 

επιλογή αποθήκευσης. 

 

Το Azure ML είναι ένα συνεργατικό εργαλείο με ευκολη drag-and-drop χρήση που 

χρησιμοποιείται για την εύκολη δημιουργία, δοκιμή και ανάπτυξη προγνωστικών 

αναλύσεων βασισμένη στα δεδομένα του οργανισμού. Δημοσιεύει τα μοντέλα ως 

διαδικτυακές υπηρεσίες ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν προσαρμοσμένες 

εφαρμογές ή εργαλεία όπως το Εxcel. 
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Εικόνα 6-6 Στιγμιότυπο χρήσης του MI (Πηγή: https://azure.microsoft.com/en-

us/services/machine-learning/) 

 

To Azure SQL είναι μια υπηρεσία σχεσιακής βάσης δεδομένων σε cloud περιβάλλον με 

βάση τη μηχανή Microsoft SQL Server και μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμης σημασίας 

φόρτο εργασίας. Προσφέρει καλή απόδοση σε πολλά επίπεδα εξυπηρέτησης, δυναμική 

επεκτασιμότητα ανάλογα με τις ανάγκες και άμεση σύνδεση με τα υπόλοιπα εργαλεία 

ενός οργανισμού.  

Το Azure Data Factory είναι μια υπηρεσία που ενορχηστρώνει και αυτοματοποιεί τη 

διακίνηση των δεδομένων. Μπορεί να δημιουργήσει λύσεις ενοποίησης δεδομένων που 

μπορούν να περιέχουν δεδομένα από διάφορες αποθηκευτικές πηγές, διαδικασίες 

μετατροπής και επεξεργασίας, δημοσιοποιώντας τα αποτελέσματα σε όλα τα εργαλεία 

που συνεργάζεται. Επίσης μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να τρέξει τα δεδομένα 

κάποια συγκεκριμένη στιγμή. 

 

Τα δεδομένα συνεχούς ροής πηγαίνουν στο Εvent Hub και στη συνέχεια στο Azure 

Stream Analytics όπου διαχωρίζονται σε ζεστή και κρύα διαδρομή. Η ζεστή διαδρομή 

πηγαίνει στο Power BI όπου μπορεί να οπτικοποιηθεί για να υπάρχει παρακολούθηση 

της ζωντανής ροής δεδομένων. Η κρύα διαδρομή  πηγαίνει στο Blob Storage αρχικά, 
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όπου χρησιμοποιείται και το HD Insight με το Hadoop. Μετά από αυτό το Azure ML 

χρησιμοποιεί κάποιο από τα διαθέσιμα προεκπαιδευμένα μοντέλα βαθμολόγησης για να 

κάνει προβλέψεις με βάση τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, και η πρόβλεψη 

καταγράφεται στο Azure SQL Database και τελικά κατευθύνεται σε κάποιο Server είτε 

εντός, είτε εκτός της επιχείρησης. To Αzure Data Factory χρησιμοποιείται για να 

κατευθύνει τη ροή των δεδομένων στη κρύα διαδρομή. 

 

 6.7  Σύγκριση του τοπικού περιβάλλοντος και του υπολογιστικού 

νέφους για εφαρμογές δεδομένων μεγάλης κλίμακας 
Μπορεί το περιβάλλον υπολογιστικού νέφους να προσφέρει πολλές υπηρεσίες και να 

βοηθά σε μεγάλο βαθμό τους οργανισμούς, αλλά δεν παύει να έχει και κάποια τρωτά 

σημεία στα οποία αρχιτεκτονικές που είναι εγκατεστημένες σε τοπικό περιβάλλον και 

ιδιωτικές υποδομές υπερτερούν. Αυτό το κομμάτι της εργασίας θα προσπαθήσει να κάνει 

μια σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο περιβάλλοντα και να αναδείξει αδυναμίες και 

δυνατά σημεία και των δύο. 

Σίγουρα η υιοθέτηση υπηρεσιών που προσφέρονται από τους παρόχους cloud μπορούν 

να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε οργανισμούς που δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα και τον χρόνο που απαιτείται για να στήσουν δικές τους ιδιόκτητες 

υποδομές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι το ίδιο αποδοτικό αυτό το περιβάλλον και 

εκμεταλλεύσιμο στο έπακρο από εφαρμογές και συστήματα. 

Σίγουρα το να στήσει κάποιος το πλαίσιο του Hadoop σε cloud περιβάλλον έχει αρκετά 

θετικά σημεία. Σύμφωνα με την εταιρεία Forrester (Forrester, 2016) το Hadoop σε 

περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, προσφέρει πλεονεκτήματα όπως η οικονομικότερη 

ανάλυση δεδομένων με φθηνότερη υποδομή και η δυνατότητα για επκετασιμότητα μέσα 

σε λίγα λεπτά. Επίσης χρήστες που δεν ξέρουν προγραμματισμό, μπορούν να τρέχουν το 

Hadoop μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία που παρέχονται. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, όλη η διαδικασία υιοθέτησης των δεδομένων μεγάλης κλίμακας γίνεται 

γρηγορότερη χωρίς να χρειάζεται παράλληλα μεγάλη εκπαίδευση του προσωπικού.  
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Μπορεί να γίνει μια σύγκριση των δύο επιλογών αν εξεταστούν τομείς όπως η απόδοση, 

το συνολικό κόστος εγκατάστασης και το διάστημα απόσβεσης της επένδυσης καθώς και 

η ασφάλεια που παρέχεται στα δεδομένα.  

Όσον αφορά στην απόδοση, σύμφωνα με τους Feller, Ramakrishnan και Morin (Feller et 

al. 2015) στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους συνυπάρχουν πολλές εικονικές μηχανές 

(Virtual Machines, VM) στους servers για να βελτιώσουν την αξιοποίηση των 

υπολογιστικών πόρων. Αυτή η συνύπαρξη όμως δημιουργεί παρεμβολή ανάμεσα σε 

αυτές τις εικονικές μηχανές και δημιουργείται συμφόρηση σε διάφορα κοινά 

υποσυστήματα όπως είναι ο σκληρός δίσκος. Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των εικονικών μηχανών, μειώνεται η απόδοση ανάγνωσης και εγγραφής από το 

δίσκο με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής απόδοσης της κάθε εφαρμογής. 

Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το Hadoop σε εικονικές μηχανές έχει σημαντική πτώση 

απόδοσης σε αυξανόμενης κλίμακας δεδομένα και στην επεξεργασία αλλά και στη 

διαχείρισή τους. Γενικά ανέφεραν ότι η απόδοση σε φυσικές μονάδες επεξεργασίας είναι 

σημαντικά καλύτερη από ότι σε εικονικές μηχανές. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

εξισορρόπηση του αριθμού και του μεγέθους των εικονικών μηχανών ως συνάρτηση των 

εξειδικευμένων εφαρμογών, είναι σημαντική για την επίτευξη της βέλτιστης 

επεκτασιμότητας για εφαρμογές δεδομένων μεγάλης κλίμακας.  

Σημαντικό είναι πάντως πως οι Wei et al. (2016), σε σύγκριση που έκαναν ανάμεσα σε 

δύο διαφορετικά εργαλεία Big Data Analytics (Spark και GraphLab) σε τοπικό αλλά και 

σε cloud περιβάλλον, διαπίστωσαν ότι ο χρόνος εκτέλεσης του Spark, που είναι γενικής 

χρήσης πλατφόρμα, για αλγόριθμους γράφων σε εικονικές μηχανές σε περιβάλλον cloud, 

ανέβαινε σχεδόν 100% σε σύγκριση με την εκτέλεση σε τοπικές εικονικές μηχανές. 

Αντίθετα το GraphLab, είχε μια μείωση στους χρόνους επεξεργασίας μεγάλων σετ 

δεδομένων της τάξης του 20%. Σε γενικές γραμμές πάντως, και τα δύο εργαλεία έδειξαν 

καλή επεκτασιμότητα όταν αυξανόταν ο αριθμός των εικονικών μηχανών. Αρκετά 

σημαντικό είναι πως το Spark δεν εκτελεί κάποιες διεργασίες μεγάλου όγκου δεδομένων  

έχοντας μικρό αριθμό εικονικών μηχανών (όχι κάτω από οκτώ). Αυτό δείχνει ότι το 

Spark λειτουργεί καλύτερα σε περιβάλλοντα με μεγάλο αριθμό υπολογιστικών πόρων. 
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Εικόνα 6-7 Οι αυξημένοι χρόνοι εκτέλεσης του Spark για αλγόριθμους γράφων 

(Πηγή: Wei et al., 2016) 

 

Στο τοπικό περιβάλλον ο αριθμός των εικονικών μηχανών είναι σαφώς μειωμένος, οπότε 

αυτό ως ένα βαθμό μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα. Βέβαια από την άλλη 

πλευρά, για να έχει κάποιος υπολογιστικούς πόρους αντίστοιχους με αυτούς που 

προσφέρει ένας πάροχος cloud, πρέπει να δαπανήσει τεράστια ποσά. 

Οι Thakare et al. (2016) ασχολήθηκαν με τον αλγόριθμο PrePost που είναι ένας από τους 

πιο γνωστούς αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων που προσπαθεί να εξάγει μοτίβα μέσα 

στα δεδομένα, αλλά έχει πρόβλημα με την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Πρότειναν μια βελτιωμένη έκδοση του και την έτρεξαν σε Hadoop για να μετρήσουν την 

απόδοση που είχε και σε τοπικό και σε cloud περιβάλλον. Κατέληξαν στο ότι όταν ο 

αλγόριθμος είχε να επεξεργαστεί μεγάλα σετ δεδομένων σε περιβάλλον cloud της 

Amazon ήταν πιο ευέλικτος και επεκτάσιμος και είχε σαφώς καλύτερη απόδοση σε 

σχέση με το τοπικό περιβάλλον. 
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Εικόνα 6-8 Ο χρόνος εκτέλεσης του PrePost σε τοπικό και cloud περιβάλλον (Πηγή: 

Thakare et al., 2016) 

 

Οι Ohnaga et al. (2015), μελέτησαν την απόδοση του Hadoop σε υβριδικό cloud που 

αποτελούνταν από ένα cluster σε τοπικές εγκαταστάσεις και τρία cluster σε cloud 

περιβάλλον σε διαφορετικές τοποθεσίες (ένα εντός του ερευνητικού κέντρου και άλλα 

δύο σε servers της Amazon σε Ιαπωνία και Αμερική). Όταν το περιβάλλον αποτελούνταν 

από τοπικούς servers και τους servers της Amazon στην Ιαπωνία, η απόδοση μεγάλωνε . 

Αντίθετα όταν χρησιμοποιούνταν οι servers στην Αμερική, αν και ο χρόνος εκτέλεσης 

είχε μείωση, ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας αυξανόταν δραματικά με αποτέλεσμα τη 

μείωση της συνολικής απόδοσης. Διαπίστωσαν ότι η απόδοση του Hadoop στο υβριδικό 

αυτό περιβάλλον εξαρτάται από τον τύπο των εφαρμογών που εκτελούνται και μπορεί να 

υπάρχει ελπίδα για βελτίωση της απόδοσης μόνο αν χρησιμοποιείται αυτός ο 

συνδυασμός υποδομής για συγκεκριμένες εφαρμογές και μετά από επιλογή του σωστού 

παρόχου cloud ώστε να μειωθεί η επίδραση των χρόνων επικοινωνίας ανάμεσα στη φάση 

shuffle του Hadoop.  

Ακόμη επισημαίνουν ότι ο αριθμός των server στο cloud που θα επιλεχθεί παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο. Τέλος μέσα από τις μεγάλες αποκλίσεις στους χρόνους που είχαν 

εκτιμηθεί στην αρχή και τους χρόνους που τελικά χρειάστηκαν για να εκτελεστούν οι 

εφαρμογές, ειδικά στη φάση shuffle, δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην 
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εκτίμηση του χρόνου επικοινωνίας ανάμεσα στις πλατφόρμες τοπικού περιβάλλοντος και 

cloud. 

 

Εικόνα 6-9 Διαφορές ανάμεσα σε εκτιμώμενο και πραγματικό χρόνο, ειδικά στη 

φάση shuffle (Πηγή: Ohnaga et al., 2015) 

 

 

Οι Gohil et al. (2014) προσπάθησαν και αυτοί να μετρήσουν την αποδοτικότητα του 

Hadoop σε cloud περιβάλλον, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Elastic Cloud Computing 

(EC2) της Amazon και κάνοντας πειράματα με δύο διαφορετικά clusters αξιποιώντας το 

ένα ως NameNode και το άλλο ως DataNode. Μέτρησαν την απόδοση διαφορετικών 

εφαρμογών που ήταν το Wordcount, το Pi, το TeraSort και το Grep. Κατέληξαν στο ότι η 

προσθήκη περισσότερων κόμβων (υπολογιστών – υπολογιστικών πόρων) σε ένα cluster 

είναι αρκετά εύκολη υπόθεση σε περιβάλλον cloud και μπορεί πολύ εύκολα να ελεγθεί 

μέσα από μια διεπιφάνεια χρήστη. Όσον αφορά στην απόδοση, η προσθήκη επιπλέον 

κόμβων μειώνει το χρόνο εκτέλεσης μιας διεργασίας και αυξάνει την απόδοση. 
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Εικόνα 6-10 Οι χρόνοι εκτέλεσης της εφαρμογής  WordCount βελτιώνονται με τη 

προσθήκη κόμβων θεαματικά (Πηγή: Gohil et al., 2014) 

 

Οι  Muhammad et al. (2014), χρησιμοποίησαν το Openstack που είναι μια εφαρμογή η 

οποία επιτρέπει τη δημιουργία υπηρεσιών cloud σε τοπικό περιβάλλον μέσα στους 

ιδιωτικούς servers μιας επιχείρησης, ώστε να μπορέσουν να συγκρίνουν το Hadoop σε 

δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Παρατήρησαν ότι το Hadoop όταν τρέχει σε cloud έχει 

αρκετά πλεονεκτήματα όπως το χαμηλότερο κόστος και η ευκολία εγκατάστασης και 

χρήσης του καθώς και η επεκτασιμότητα, η αύξηση της απόδοσης και οι δυνατότητες 

αποθήκευσης και επαναφοράς δεδομένων. Επιπλέον με μια μόνο εικονική μηχανή, στο 

cloud είχε μεγαλύτερη απόδοση το Hadoop. 

Οι Ahmed et al. (2016) χρησιμοποίησαν πάλι το Openstack για να προσομοιώσουν 

συνθήκες cloud σε τοπικούς servers, για να συγκρίνουν αυτή τη φορά το Spark. Η 

σύγκριση έγινε μέσα από τη χρήση του προγράμματος benchmarking HiBench και 

προσπάθησαν να συγκρίνουν μέσα από διάφορες διεργασίες όπως είναι η αναζήτηση στο 

δίκτυο και το τρέξιμο αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (Bayesian ταξινόμηση). Σε 

γενικές γραμμές τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Spark σε cloud είναι πιο αποδοτικό και 

σε ταχύτητα και διεκπεραιωτική ικανότητα. Έδειξε επίσης ότι χρησιμοποίησε λιγότερο 

τη CPU και  δεν υπερφόρτωσε το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα στον αλγόριθμο 

μηχανικής μάθησης Bayesian, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά καθώς το Spark σε 

περιβάλλον cloud ήταν περίπου 2,3 φορές πιο γρήγορο από ότι σε τοπικό περιβάλλον 

(εικόνα 6-7).  
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Εικόνα 6-11 Σύγκριση της απόδοσης του Spark σε τοπικό και cloud περιβάλλον 

(Πηγή: Ahmed et al., 2016) 

 

Ένας άλλος λόγος που παίζει σημαντικό ρόλο είναι και η τοποθεσία των δεδομένων και 

των υπολογιστικών πόρων. Αν βρίσκονται κοντά και σε cloud περιβάλλον και τα δύο, 

τότε αυξάνεται και η απόδοση. Συνήθως όμως όταν είναι τα δεδομένα σε cloud και οι 

υπολογιστικοί πόροι τοπικά, υπάρχει μειωμένη απόδοση λόγω της μεσολάβησης του 

δικτύου που μειώνει τη ταχύτητα. Αλλά η εταιρεία Accenture (Accenture, 2014) 

αναφέρει πως όταν έκανε τα αντίστοιχα πειράματα για να μετρήσει την αποδοτικότητα 

του Hadoop, αποδείχθηκε ότι η απομακρυσμένη αποθήκευση των δεδομένων αύξησε την 

απόδοση σε σχέση με το HDFS σε τοπικό δίσκο που βασιζόταν στη τοπικότητα των 

δεδομένων. 

Οι Ma et al. (2016) δίνουν μεγάλη σημασία στη τοποθεσία των δεδομένων και θεωρούν 

ότι είναι μια σημαντική πρακτική για τη βελτίωση της επίδοσης του MapReduce. Όπως 

όμως τονίζουν, πολλές από τις συμβατικές προσπάθειες για τη βελτίωση της θέσης των 

δεδομένων, τελικά μπορεί να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε τυπικές εφαρμογές του 

MapReduce σε εικονικά clouds. Για αυτό τον λόγο προτείνουν το vLocality που απαιτεί 

αναθεώρηση της τοποθεσίας δεδομένων τριών επιπέδων όπως και του προγραμματισμού 

των εργασιών. Αποδείχθηκε ότι βελτιώνει σημαντικά όλες τις εφαρμογές που 

εκτελέστηκαν κατά τις δοκιμές με ποσοστό στη χειρότερη περίπτωση λίγο κάτω από το 

10%. 
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Το κομμάτι της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως ο σημαντικότερος λόγος 

που εταιρείες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το cloud και κάποια από τις υπηρεσίες 

του καθώς οι επιπτώσεις είναι άμεσες σε όλη την επιχείρηση. Προβλήματα ασφάλειας 

είναι συχνά σε επίπεδο δικτύου και έχουν να κάνουν με τα πρωτόκολλα του δικτύου 

μέσα από το οποίο μεταφέρονται τα δεδομένα είτε για επεξεργασία, είτε για 

αποθήκευση. Στα κοινά υπολογιστικά νέφη, τα δεδομένα είναι ουσιαστικά τα χέρια του 

κάθε πάροχου, οι περισσότεροι από τους οποίους βέβαια έχουν συμμορφωθεί με τα 

σύγχρονα πρωτόκολλα ασφάλειας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους όπως είναι η 

κρυπγράφηση των δεδομένων, αλλά πολλές φορές δεν είναι αρκετά. Επιπλέον στο 

κομμάτι της ταυτοποίησης υπάρχουν αρκετά προβλήματα όπου πρέπει η κρυπτογράφηση 

να γίνεται σε υψηλά επίπεδα ώστε να αποτρέπει τις όποιες επιθέσεις.  

Συνεχώς προτείνονται νέοι τρόποι με στόχο να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι 

Huang και Lu (Huang Cheng and Rongxing Lu, 2015), πρότειναν ένα πρωτόκολλο που 

είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό για τη προστασία της ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας εύρεσης κανόνων συσχέτισης σε περιβάλλον cloud. Το συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο έχει καλή απόδοση και δεν επιτρέπει σε κανέναν να έχει πρόσβαση και να 

διαβάσει τα δεδομένα του κάθε συμμετέχοντα (στο μοντέλο ορίζονται ως συμμετέχοντες 

οι εταιρείες που παρέχουν τα δεδομένα στο cloud).  

Βέβαια, πλέον είναι αρκετά δύσκολο για έναν οργανισμό να έχει όλα τα δεδομένα του σε 

απόλυτα τοπικό περιβάλλον και να μην έχουν επαφή με το διαδίκτυο. Αυτό κάνει 

αναγκαία και τη μεταφορά των υπολογιστικών χώρων στο ίδιο περιβάλλον για 

μεγιστοποίηση της απόδοσης. Συνολικά τα πλεονεκτήματα είναι τόσα πολλά πάντως, 

που μπορούν να κάνουν ακόμη και τους πιο επιφυλακτικούς οργανισμούς να 

χρησιμοποιήσουν το cloud (Dewangan & Negi, 2016). 

Τώρα, όσον αφορά στο συνολικό κόστος της επένδυσης και το διάστημα απόσβεσης, 

έχουν ενδιαφέρον τα αποτελέσματα που παρουσίασε η έρευνα της εταιρείας IDC (IDC, 

2015) σχετικά με τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του Hadoop μέσα από το Azure 

HD Insight σε cloud περιβάλλον σε σχέση με την υλοποίησή του σε servers εντός της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα υπολογίστηκε ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση του 

Hadoop σε τοπικό περιβάλλον ανέρχεται περίπου στις 212.000 δολλάρια για πέντε 

χρόνια ανά Terabyte, ενώ την ίδια στιγμή μέσα από την υιοθέτηση του HD Insight για το 
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ίδιο χρονικό διάστημα το συνολικό κόστος είναι 78.000 δολλάρια. Η διαφορά είναι 

τεράστια, ειδικά αν συνυπολογιστούν και τα παράπλευρα κέρδη που έχουν να κάνουν με 

την καλύτερη διαχείριση και του προσωπικού. Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα που 

έγινε μέσα από συνεντεύξεις με εταιρείες που είχαν υιοθετήσει τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο του Hadoop, το κόστος μόνο για την υποδομή σε πέντε χρόνια ανέρχεται στις 46 

χιλιάδες δολλάρια για τοπικό περιβάλλον και 21 χιλιάδες στο HDInsight. Το πιο μεγάλο 

μέρος αυτού του ποσού προέρχεται από την ανάγκη για αγορά και συντήρηση του 

hardware, κάτι που στο cloud computing αναλαμβάνει ο πάροχος. 

Συνοψίζοντας, γίνεται ξεκάθαρο ότι η υλοποίηση του Hadoop σε περιβάλλον 

υπολογιστικού νέφους, σε βάθος χρόνου αποδεικνύεται πιο κερδοφόρα κάτι που βοηθά 

τις εταιρείες να προσπεράσουν οποιαδήποτε αρνητικά στοιχεία έχει. Στο κομμάτι της 

απόδοσης, μπορεί να βασίζεται σε εικονικές μηχανές, αλλά η ισχύς των πόρων είναι 

τόσο μεγάλη που η απόδοση μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερη για μια μέση εταιρεία 

σε σχέση με την υλοποίηση σε ιδιωτική υποδομή. Από τη στιγμή μάλιστα που και τα 

δεδομένα μετακινούνται στο cloud, η μετακίνηση της επεξεργασίας στο ίδιο περιβάλλον 

κοντά στα δεδομένα, δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην απόδοση. Στο κομμάτι της 

ασφάλειας υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα, ειδικά για εταιρείες που διαχειρίζονται 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως τράπεζες και οργανισμοί υγείας, αλλά συνεχώς 

γίνονται βήματα προς τα μπροστά και ανταπτύσσονται διάφορα μοντέλα που 

συνδυάζουν το υβριδικό μοντέλο του cloud και αυξάνουν τα επίπεδα ασφάλειας μαζί με 

ένα πρωτόκολλα ασφάλειας που υιοθετούνται και προστατεύουν τα δεδομένα σε όλες τις 

φάσεις τους, από την αποθήκευση μέχρι τη μεταφορά και την επεξεργασία.  
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 7 Συμπεράσματα και μελλοντικός προσανατολισμός των 

υπηρεσιών 

 7.1  Συμπεράσματα 
Βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα δεδομένα δημιουργούνται με ραγδαίο ρυθμό ο οποίος 

αυξάνεται συνεχώς. Επιπλέον τα δεδομένα έχουν διαφορετικές μορφές και δομή κάτι 

που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επεξεργασία τους. Για αυτό τον λόγο είναι 

απαραίτητη η συνεχής προσπάθεια για εξεύρεση νέων τεχνικών ή εργαλείων ή ακόμη να 

υπάρξει βελτίωση των υφιστάμενων ώστε η διαχείριση να είναι αρκετά πιο εύκολη και 

γρήγορη. Η γνώση είναι δύναμη για κάθε οργανισμό και μπορεί πολλές φορές να του 

δώσει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κάθε οργανισμός πρέπει να βασίζει τις 

στρατηγικές του κινήσεις σε πληροφορίες που βγαίνουν από επεξεργασία μεγάλου όγκου 

δεδομένων. Για αυτό τον λόγο πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυτή 

τη νέα εποχή. 

Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, καθώς για να γίνει πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από 

σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό κάθε επιχείρησης. Η απόκτηση της γνώσης κοστίζει 

αρκετά και στο συγκεκριμένο κομμάτι περιλαμβάνονται τα έξοδα και για άψυχους αλλά 

και για έμψυχους πόρους. Οι υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν όλα αυτά τα 

δεδομένα και να τα επεξεργαστούν κοστίζουν ακριβά και αποτελούν επιλογή μερικών 

μόνο επιχειρήσεων. Επιπλέον το προσωπικό πρέπει να είναι άριστα ενημερωμένο για το 

πως θα στήσει ή θα διαχειριστεί όλη την υποδομή και απαιτείται να σπαταλήσει μεγάλο 

μέρος του χρόνου του στη διαδικασία χτισίματος και συντήρησης της όλης υποδομής. 

Ακόμη σημαντικό είναι το γεγονός ότι μιλάμε για μια διαδικασία που είναι συνεχής μέσα 

στο πέρασμα του χρόνου, καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται συνεχώς και απαιτεί 

τη προσθήκη νέων αποθηκευτικών και υπολογιστικών πόρων. 

Το υπολογιστικό νέφος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, 

προσφέροντας τη κατάλληλη αποθηκευτική και επεξεργαστική υποδομή με τη μορφή 

υπηρεσίας βοηθώντας τους οργανισμούς να μειώσουν τα έξοδα και πιο πολύ να 

επιτραπεί στο προσωπικό τους να ασχοληθεί με θέματα που μπορούν να προσδώσουν 

αξία στην επιχείρηση. Το υπολογιστικό νέφος πλέον οδηγείται στη παροχή 

ολοκληρωμένων λύσεων στο θέμα των δεδομένων μεγάλης κλίμακας,  αναλαμβάνοντας 

όλη τη διαδικασία επεξεργασίας και επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να λαμβάνουν 

τα αποτελέσματα σε μορφή πινάκων ή διαγραμμάτων με πολύ εύκολο τρόπο. Αυτό 
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οδηγεί στην επιχειρηματική ευφυϊα και βοηθά στην προσφορά πιο ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

Επιστήμονες αλλά και εταιρείες που διεξάγουν έρευνες έχουν πλέον καταλήξει στο 

γεγονός ότι το περιβάλλον υπολογιστικού νέφους προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα και 

μέσα σε αυτό μπορεί να υπάρξει ταχύτερη και πιο εύκολη διεκπεραίωση των διεργασιών 

σε σύγκριση με το τοπικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, αποδείχθηκε ότι και από πλευράς 

κόστους υπερέχει καθώς οι οργανισμοί χρειάζεται να σπαταλήσουν λιγότερα και 

επιπλέον μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα απόσβεση της επένδυσης. 

 7.2  Μελλοντικός προσανατολισμός των υπηρεσιών 
Ο τομέας του cloud computing ξεπερνά ένα ένα όλα τα ζητήματα και προβλήματα που 

είχαν τεθεί στα πρώτα βήματα της πορείας του. Έτσι σιγά σιγά καταφέρνει και κερδίζει 

όλο και πιο πολλούς πελάτες παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Σε θέματα ταχύτητας 

δείχνει να υπερτερεί, ενώ βρίσκονται λύσεις και για τα προβλήματα της ασφάλειας που 

υπάρχουν μέσα από καινοτότμα πρτωκόλλα που υιοθετούνται.  

Για αυτό τον λόγο αναμένεται στο προσεχές μέλλον το cloud computing να κυριαρχίσει 

στα δεδομένα μεγάλης κλίμακας και να υπάρχει αρκετή έρευνα γύρω από αυτό με τη 

δημιουργία νέων υπηρεσιών. Ήδη η Google ανακοίνωσε ότι κάνει διαθέσιμη την 

υπηρεσία Cloud Spanner  που είναι η πρώτη σχεσιακή βάση δεδομένων που είναι έντονα 

συνεκτική αλλά έχει τη δυνατότητα και για οριζόντια επέκταση. Σίγουρα και οι άλλες 

εταιρείες θα την ακολουθήσουν σχεδιάζοντας και δημιουργώντας αντίστοιχες λύσεις και 

στην ουσία να μηδενίσουν και το πρόβλημα του χρόνου. Μέχρι τώρα αν μια βάση 

δεδομένων ήταν διάσπαρτη σε πολλές περιοχές, δεν ήταν σίγουρο αν  οι συναλλαγές στο 

ένα μέρος μπορούν να ευθυγραμμιστούν με αυτές σε κάποιο άλλο άμεσα, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει ακριβής εικόνα όλης της βάσης σε όλες τις περιοχές.  

Ουσιαστικά αυτό που έκανε Google επιτρέπει στις εταιρείες με δράση σε όλο το κόσμο, 

να διαχειρίζονται πιο εύκολα τα δεδομένα τους. Για παράδειγμα θα επιτρέψει στις 

τράπεζες να παρακολουθούν και να συγχρονίζουν πιο αποτελεσματικά δεδομένα 

μετοχών που γίνονται ανά τον κόσμο. Μέχρι τώρα βέβαια τέτοιου είδους οργανισμοί δεν 

επιθυμούσαν τη χρήση του υπολογιστικού νέφους, κυρίως για λόγους ασφαλείας, αλλά 
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αναμένεται να κάνουν ένα βήμα πίσω καθώς τα οφέλη που έχουν από τις νέες υπηρεσίες 

που προσφέρονται είναι μεγάλα. 

Αυτή η αλλαγή λογικά θα φέρει και άλλες εξελίξεις στο χώρο των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας, κάνοντας έτσι το cloud πιο επιθυμητό καθώς θα αυξηθούν κατακόρυφα οι 

αποδόσεις των συστημάτων και θα μιλάμε για πραγματικούς χρόνους και σαν έχουμε να 

κάνουμε με διεργασίες τοπικού περιβάλλοντος. 
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