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Περίληψη 
 

Η τεχνολογία της εικονικοποίησης εφαρμόζεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα 

εργασία αφορά στην ανάδειξη της επικρατέστερης μεταξύ των δυο τεχνολογιών 

εικονικοποίησης (λογισμικού - υλικού), όσον αφορά στην εφαρμογή τους σε υπολογιστικά 

συστήματα υψηλού φόρτου εργασιών. Η μελέτη των χαρακτηριστικών και η σύγκριση τους 

καθώς και ο αντίκτυπος της εφαρμογής τους εξετάζονται στα πλαίσια μίας συγκριτικής 

μελέτης απόδοσης μιας βάσης δεδομένων. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι η 

αξιολόγηση των δυο τεχνολογιών εικονικοποίησης, ώστε να εξαγχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα ως προς την απόκριση τους σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων. 

Η κύρια διαφορά στην αρχιτεκτονική τους εντοπίζεται στο επίπεδο εικονικοποίησης και η 

αξιολόγηση τους βασίζεται στις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, με χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που αναδείχθηκαν από σχετικές μελέτες. Αρχικά, μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης αντλήθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 

σχεδιασμού, ρυθμίσεων, υλοποίησης και εγκατάταστασης συστημάτων εικονικοποίησης. Σε 

επόμενο στάδιο υλοποιήθηκαν δοκιμές στη χρήση και των δυο τεχνολογιών. Η 

εγκατάσταση μιας βάσης δεδομένων MySQL και στα δυο συστήματα και η εκτέλεση μιας 

σειράς εργασιών και μετρήσεων, επέτρεψαν την εξαγωγή συμπερασμάτων επί των 

αποδόσεων του υπολογιστικού συστήματος, του χρόνου απόκρισης της βάσης, της 

απόκλισης μεταξύ των τιμών που μετρήθηκαν και του πλήθους διέλευσης ερωτημάτων που 

εκτελέστηκαν.   

Τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από τις παραπάνω μετρήσεις αναδεικνύουν την 

εικονικοποίηση λογισμικού ως την επικρατέστερη μεταξύ των δυο, ως προς τους χρόνους 

απόκρισης των συστημάτων, την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και της μειωμένης 

κατανάλωσης επεξεργαστικής ισχύος. Αν και η εφαρμογή της τεχνολογίας της 

εικονικοποίησης σε επίπεδο λογισμικού προσφέρει καλύτερη απόδοση έναντι των εικονικών 

μηχανών, υστερεί σε θέματα ασφαλείας. Επιβεβαιώνει την υπόθεση της παρούσης μελέτης 

στα επίπεδα της απόδοσης και ασφάλειας και ενισχύει την ανάγκη για μελλοντική έρευνα 

για περαιτέρω βελτίωση των εν λόγω τεχνολογιών. 

Λέξεις κλειδιά: Εικονικά Μηχανήματα, Containers, Εικονικοποίηση, MYSQL, Hypervisor, 

Kernel, Docker, Kubernetes, Απόδοση, Απομόνωση. 
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Abstract 
 

Virtualization is one of the most widely used technologies in all over the world. The subject 

of this thesis is to highlight the predominant between the two virtualization technologies 

(software - hardware), regarding how they can be applied on information systems with 

heavy workload. The extensive study and the comparison of the characteristics, as well as 

the impact of their implementation, are examined in the context of a comparative 

performance study of a database. The main scopr of this paper is to evaluate the two 

virtualization technologies in order to derive safe conclusions about their response to 

heavyweight requirements. 

The main difference in their architecture is at the level of virtualization, and their assessment 

is based on developments in recent years, with features emerged from relevant studies. 

Initially, the bibliographic review drew up all the necessary information about the design, 

configuration, implementation, and deployment of virtualization systems. At a later stage, 

the use of both technologies was tested. The installation of a MySQL database on both 

systems and the run of a series of tasks and measurements allowed conclusions to be drawn 

on the performance of the computing system and database response time, the deviation 

between the measured values and the number of cof queries performed.  

The conclusions drawn from the above metrics highlight the software virtualization as the 

most prevalent of the two, in terms of system response times, speed of execution, and 

reduced processor consumption. The implementation of software-based virtualization 

technology offers better performance than virtual machines, although, it lacks in security. 

The results, confirm the case study of this thesis regarding the performance, safety and 

shows the need for future research to improve further these technologies.  

Keywords: Virtual Machines, Software Containers, Virtualization, MYSQL, Hypervisor, 

Kernel, Docker, Kubernetes, Performance, Isolation. 
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Κεφάλαιο 1 

1. Εισαγωγή 

 

Σήμερα γίνεται σταδιακά η μετάβαση από την τεχνολογία συστοιχίας διακομιστών, των 

stateless υπηρεσιών και ανάλυσης δεδομένων στην τεχνολογία των μικρουπηρεσιών και 

containers. H ανάγκη των επιχειρήσεων για άμεση παράδοση εφαρμογών και οι 

ανάγκες των DevOps οδηγούν τους προγραμματιστές στο να γράφουν τον κώδικα τους 

και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων σχεδόν 

σε περιβάλλον παραγωγής με διαρκή διαδικασία ελέγχου (monitoring). Η τεχνολογία 

της εικονικοποίησης, με την χρήση των containers λογισμικού αποτελεί σήμερα ένα 

σημαντικό κομμάτι αυτών των προσπαθειών (Michael Hausenblas, 2016). Καλείται να 

ξεπεράσει τις δυνατότητες των εικονικών μηχανών (Virtual Machines) και να 

προσφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις.  

Η τεχνολογία της εικονικοποίησης χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει στις εφαρμογές 

τοn εξοπλισμό από το λογισμικό στο οποίο είναι εγκατεστημένες. Η εικονικοποίηση 

λογισμικού και υλικού είναι οι δυο μορφές που του επιτρέπουν αυτή τη διαδικασία. 

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν αυτές οι δυο τεχνολογίες, αναφέροντας τα 

χαρακτηριστικά τους και τις κύριες διαφορές μεταξύ των. Η σύγκριση τους βασίζεται 

σε χρόνους απόκρισης, στην απόδοση τους σε συγκεκριμένες διεργασίες, κατανάλωση 

πόρων υπολογιστικού συστήματος, επίπεδα ασφαλείας και στην ευκολία διαχείρισης 

και λειτουργικότητας. Θα αναφερθούν και θα συγκριθούν προγράμματα διαχείρισης 

μεγάλου πλήθους εικονικών μηχανών και containers λογισμικού με βάση τις 

δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν. 

1.1  Επισκόπηση 

 

Η εικονικοποίηση είναι μια από τις πιο χρήσιμες, παγκόσμια, τεχνολογίες των 

τελευταίων χρόνων. Έχοντας την δυναμική να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των 

εφαρμογών και του σχεδιασμού της υποδομής που θα τις φιλοξενήσει. Ο κύριος στόχος 

της είναι να περιορίσει το πλήθος  και το κόστος των διακομιστών που διαθέτει ένα 

data center, να βελτιωθεί η διαχείριση και η λειτουργικότητα των υπολογιστικών 

συστημάτων μιας επιχείρησης – οργανισμού και να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία σε 

ένα προγραμματιστή ώστε να αναπτύξει γρήγορες και καινοτόμες εφαρμογές. Η 
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εικονικοποίηση βελτιώνει την χρήση των κατανεμημένων πόρων με την ανάθεση 

τμημάτων των εφαρμογών σε συγκεκριμένα υπολογιστικά συστήματα, αυτόνομα, 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διεργασίες 

χωρίς περιορισμούς και συνεισφορά από το διαχειριστή του συστήματος. 

 Σήμερα, οι διαχειριστές και χρήστες πρέπει να προσαρμοστούν στις  νέου τύπου 

εγκαταστάσεις και τάσεις τις τεχνολογίας με τις πολύπλοκες ρυθμίσεις των 

υπολογιστικών συστημάτων και τις ανάγκες για γρήγορη απόκριση. Η χρήση 

τεχνολογιών όπως αυτής που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, είναι χρήσιμες για την 

διαχείριση των πολύπλοκων υποδομών. Υπάρχουν ποικίλες θεμελιώδεις καινοτόμες 

υπηρεσίες και ρυθμίσεις όπου η εικονικοποίηση μπορεί να βρει εφαρμογή, μια από 

αυτές είναι και το cloud computing. Ένα πεδίο εφαρμογής των εικονικών συστημάτων 

για υποστήριξη, διαμοιρασμό και διαχείριση των πόρων στο cloud.  

Η εικονικοποίηση είναι μια αναπτυσόμενη τεχνολογία που παρέχει πολλά 

πλεονεκτήματα στα υπολογιστικά συστήματα, όπως καλύτερη διαχείριση πόρων, 

απομόνωση μιας εφαρμογής, φορητότητα και αξιοπιστία του συστήματος. Με το 

διαχωρισμό του hardware από το software, επιτυγχάνεται ταχύτητα, μειωμένο κόστος, 

καλύτερη προσαρμογή των εφαρμογών σε διαφορετικά συστήματα. Οι πόροι 

διαμοιράζονται σε εικονικά μηχανήματα (Virtual Machines), ώστε να μπορούν να 

εκτελούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός λειτουργικά συστήματα σε ένα 

υπολογιστή, και όχι κατανάγκη του ίδιου τύπου. Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζεται νοητά 

το επίπεδο του υλικού με αυτό του λογισμικού και επιτρέπεται στα εικονικά 

μηχανήματα να έχουν πρόσβαση και να καταναλώνουν πόρους, όπως επεξεργαστική 

ισχύ, μνήμη και χώρο στο δίσκο του συστήματος που τα φιλοξενεί ώστε να μπορούν οι 

εφαρμογές τους να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή απόδοση. Η διαχείριση των πόρων 

γίνεται με την παρουσία ενός εργαλείου παρακολούθησης – monitoring που ονομάζεται 

hypervisor και θα περιγραφεί εκτενέστερα στην συνέχεια. 

Η τεχνολογία της εικονικοποίησης, εμφανίζεται με δυο μορφές του Hypervisor based 

Virtualization (εικονικοποίηση υλικού) και του Container based Virtualization 

(εικονικοποίηση λογισμικού), όπου στην μεν πρώτη η λειτουργία της βασίζεται στον 

hypervisor ενώ στη δεύτερη στο kernel του συστήματος. 
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1.2 Εντοπισμός προβλήματος και πρόκλησης 

 

Η τεχνολογία της εικονικοποίησης αποτελεί ένα παράδειγμα αξιόπιστης λύσης και 

βοηθητικού προγράμματος. Οι προγραμματιστές αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις 

όταν καλούνται να υλοποιήσουν μια εφαρμογή για πολλούς χρήστες, ώστε εκείνοι να 

την χρησιμοποιήσουν ως υπηρεσία σε διαφορετικά λειτουργικά, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και υπολογιστικά περιβάλλοντα. Η υλοποίηση μιας εφαρμογής σε 

συγκεκριμένη πλατφόρμα σχεδιασμού, με την χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού, 

για να υποστηρίζεται από ένα  λειτουργικό σύστημα, καταναλώνοντας κάποιο πλήθος 

πόρων είναι μερικοί από τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όλοι οι 

προγραμματιστές. 

Μέσα από μελέτες που έγιναν από την εταιρεία VMWare (2006) και τα αδέρφια Bologa 

(2011) αναδείχθηκε η τεχνολογία αυτή ως ένας τρόπος αντιμετώπισης των παραπάνω 

προβληματισμών και βελτίωσης της απόδοσης των εφαρμογών. Ωστόσο, σήμερα με την 

παρουσία των δυο τρόπων εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής καλούνται οι 

προγραμματιστές αλλά και οι διαχειριστές των συστημάτων να επιλέξουν μεταξύ των 

εικονικών μηχανών και containers λογισμικού, ως την καλύτερη μεθοδολογία για τις 

εφαρμογές τους. Κατά καιρούς, έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα σχεδιασμού, 

υλοποίησης, παραγωγής και δοκιμών και οι δυο τεχνικές και έχουν καταγραφεί οι 

αποδόσεις τους. Στην παρούσα μελέτη θα γίνει μια προσέγγιση και των τεχνολογιών 

εικονικοποίησης ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες τους. 

Προγράμματα όπως το Virtual Box, VMWare και Hyper-V είναι μερικά από τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα VMs. Ενώ αντίστοιχα το Docker, CoreOS και 

LXD βρίσκουν εφαρμογή στα containers λογισμικού. To VirtualBox, ως μια εφαρμογή 

που μπορεί να εγκατασταθεί σε ποικίλα λειτουργικά συστήματα επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσης έρευνας, ενώ αντίστοιχα για τα 

containers, το Docker ως ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία της εν’ λόγω τεχνολογίας. 

 

1.3  Σκοπός και στόχος της μελέτης 

 

Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση των αποδόσεων και της 

λειτουργικότητας των εικονικών μηχανών και containers λογισμικού για μια 

υποτιθέμενη εφαρμογή. Στο πρακτικό μέρος, θα πραγματοποιηθεί μια σύγκριση της 

απόδοσης των δυο συστημάτων στην διαχείριση μιας βάσης δεδομένων τύπου MySQL. 
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Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, οι κύριοι στόχοι που πρέπει να 

υλοποιηθούν είναι : 

 Η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων,  και η εκτέλεση σειράς εντολών σε 

καθεμία από τις βάσεις εγκατεστημένες στα δυο περιβάλλοντα  (VirtualBox και 

Docker). 

 Η αξιολόγηση της απόδοσης των παραπάνω ενεργειών και για τα δυο ξεχωριστά 

συστήματα, με βάση εργαλεία καταγραφής αποδόσεων - metrics.  

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η επιβάρυνση του συστήματος που τα 

φιλοξενεί, η επεξεργαστική ισχύ που δαπανάται, η ροή των δεδομένων του 

δικτύου που καταγράφεται, η χρήση του δίσκου και η γενικότερη απόδοση των 

συστημάτων αποτελούν αντικείμενα της μελέτης. 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων στηρίζεται στα συμπεράσματα που εξάγονται από την 

μελέτη των γραφημάτων, που προκύπτουν από τα προγράμματα καταγραφής. 

 

1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών που οδηγούν 

στην επίτευξη των στόχων της παρούσης εργασίας. 

Ερώτημα 1: Ποια η διαφορά στην απόδοση μεταξύ ενός VM και ενός Container κατά 

την διάρκεια της λειτουργίας μιας βάσης δεδομένων και πως αντικατοπτρίζεται στην 

επεξεργαστική ισχύ, στο δίσκο και δίκτυο. 

Κίνητρο: Η εργασία περιέχει εκτενή βιβλιογραφία και πληροφορίες για τις διαδικασίες, 

τους κινδύνους, πιθανά προβλήματα και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 

Ερώτημα 2: Ποια η διαφορά στο χρόνο απόκρισης ενός συστήματος VM και ενός 

Container κατά την διάρκεια της λειτουργίας μιας βάσης δεδομένων  

Κίνητρο: Οι μετρήσεις που θα συλλεγχθούν, θα συγκριθούν μεταξύ τους, και μέσω της 

μελέτης γραφημάτων θα προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με την καλύτερη, μεταξύ 

των δυο, τεχνολογία. 
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1.5 Συνεισφορά μελέτης 

 

Η παρούσα συγκριτική μελέτη αποτελεί μια συνεισφορά στην γενικότερη έρευνα 

σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας εικονικοποίησης. Ιδιαίτερα, χρήση της Container 

based Virtualization, ως μια καινοτόμα τεχνολογία, στα υπολογιστικά συστήματα για 

να ξεπεραστούν οι έως τώρα προβληματισμοί – περιορισμοί τόσο των 

προγραμματιστών που υλοποιούν μέρα με την μέρα όλο και πιο σύγχρονες εφαρμογές, 

αλλά και των διαχειριστών υπολογιστικών συστημάτων ώστε να παρέχουν άμεσες 

λύσεις σε ανάγκες που ανακύπτουν. Περιέχει, αναλυτικά λεπτομέρειες της εφαρμογής 

των εικονικών μηχανών αλλά και των containers λογισμικού από μεμονωμένους 

υπολογιστές μέχρι συστοιχίες διακομιστών, μαζί με τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τις 

βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η κάθε μια από τις δυο τεχνολογίες. 

Επιπρόσθετα, η μελέτη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει την ανάγκη 

χρήσης των containers λογισμικού σε εφαρμογές που δέχονται συνέχεια μαζικές 

επισκέψεις από χρήστες και καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο φόρτο εργασίας. 

1.6 Περίγραμμα εργασίας 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στο περιεχόμενο της μελέτης που 

αναπτύσεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση 

της εργασίας, με τους ορισμούς και τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών που θα 

μελετηθούν με έμφαση στα πλεόνεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν και το 

πως χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και δημιουργία των υποδομών, όπως και η 

άμεση εφαρμογή τους στην αρχιτεκτονική των Microservices. Αναφέρονται, τα 

προγράμματα διαχείρισης τους, τα θέματα ασφαλείας που ανακύπτουν και οι τρόποι 

επίλυσης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στα βήματα που 

ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσης συγκριτικής μελέτης. Bιβλιογραφική 

ανασκόπηση, τα στάδια υλοποίησης και τέλος σχετικές μελέτες άλλων ερευνητών πάνω 

στις οποίες βασίστηκε και η εργασία αποτελούν το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση των δυο υποδομών με αναλυτική 

περιγραφή της εγκατάστασης του Software Container και η εγκατάσταση βάσεων 

δεδομένων, η αναφορά της σειράς των SQL εντολών που θα εκτελεστούν 

απομακρυσμένα ως εξομοίωση μιας εφαρμογής που μεταβάλει τα δεδομένα σε μια 

βάση και ταυτόχρονη παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος με metrics και 

γραφήματα. Επίσης, πραγματοποιείται το πείραμα και στις 2 τεχνολογίες, 
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καταγράφονται τα αποτελέσματα και πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των. Τέλος, 

στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης, 

στις αδυναμίες και περιορισμούς, προτάσεις για μελλοντικές μελέτες και εφαρμογές 

που επιδέχεται η παρούσα έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2 
 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

2.1 Hypervisor based virtualization – Εικονικοποίηση υλικού 

 

Οι επιχειρήσεις υιοθετούν την εφαρμογή πρωτοπόρων προγραμμάτων για την κάλυψη 

των αναγκών τους. Τα προγράμματα τους φιλοξενούνται σε μεγάλα datacenters που 

παρέχουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την σωστή λειτουργία τους. Ωστόσο, 

τα νέα είδη datacenters γίνονται όλο και πιο “εικονικά”, και ένας  “φυσικός” server 

δύναται να φιλοξενήσει διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα σε εικονικά 

συστήματα, τα Virtual Machines. 

Σήμερα, οι εικονικές μηχανές (εφεξής VM) χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση 

ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας Infrastructure as a Service (IaaS) 

και μεγάλες εταιρικές πλατφόρμες επιτρέπουν την εκτέλεση εφαρμογών – Software as a 

Service (SaaS) και υπηρεσιών, όπως βάσεις δεδομένων σε αυτά. Η απόδοση των VMs 

αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τις εφαρμογές και την εύρυθμη 

λειτουργία μιας επιχείρησης. Για την συνεχή βελτιστοποίηση τους έχουν γίνει πολλές 

μελέτες και συγκρίσεις με τις αποδόσεις των απλών συστημάτων, που ανέδειξαν νέες 

τεχνικές βελτίωσης και εξέλιξης. 

Ο στόχος της εκτέλεσης πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων σε ένα υπολογιστικό 

σύστημα ήταν και το αρχικό κίνητρο για την δημιουργία των εικονικών μηχανών. Ως 

εικονική μηχανή (VM) μπορεί να οριστεί η “νοητή” ύπαρξη ενός υπολογιστή μέσα σε 

έναν άλλο, που εκτελεί το δικό του ανεξάρτητο λειτουργικό σύστημα (OS), εφαρμογές 

και υπηρεσίες σε ένα εικονικό υλικό εξοπλισμό. Ένα VM αποτελείται κυρίως από ένα 

σύνολο ρυθμίσεων και αρχείων που διατηρούνται και αποθηκεύονται στον φυσικό 

υπολογιστή που το φιλοξενεί (host machine). Τα κύρια στοιχεία που το συνθέτουν είναι 

το αρχείο ρυθμίσεων (configuration file), το αρχείο που αποθηκεύεται ο εικονικός 

αυτός δίσκος (virtual disk file) και το αρχείο καταγραφής των συμβάντων-αλλαγών που 

εκτελούνται (log file). Η δυνατότητα ύπαρξης πολλών διαφορετικών λειτουργικών 

συστημάτων σε ένα υπολογιστή, εισάγει ένα εικονικό επίπεδο ανάμεσα στο υλικό και 

στο λειτουργικό, επιτρέποντας το VM να μπορεί να χρησιμοποιήσει πόρους του 

υπολογιστή (επεξεργαστική ισχύ, μνήμη και χώρο στο δίσκο). 
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Για την σωστή λειτουργία των εικονικών μηχανών, ο hypervisor, το εικονικό αυτό 

επίπεδο, (Virtual Machine Monitor), διαμοιράζει εικονικά και διαχειρίζεται τον 

εξοπλισμό του εξυπηρετητή, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα πολλαπλά περιβάλλοντα να 

είναι αυτόνομα – ανεξάρτητα (isolation), αν και φιλοξενούνται από τον ίδιο φυσικό 

υπολογιστή. Παρέχει ξεχωριστό και αυτόνομο εικονικό υλικό (επεξεργαστή, μνήμη 

RAM, δίσκο και συσκευές δικτύου) σε κάθε VM. Τo λειτουργικό του σύστημα, δεν 

απαιτείται να είναι απαραίτητα συμβατό με το υλικό του εξυπηρετητή, επιτρέποντας 

έτσι την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας από λειτουργικά συστήματα σε ένα υπολογιστή. 

Η προέλευση των εικονικών μηχανών βασίζεται σε υλοποιήσεις της δεκαετίας 1960 

όταν με σκοπό την δημιουργία ενός συστήματος που θα επιτρέπει ταυτόχρονη χρήση 

του υπολογιστή από πολλούς χρήστες (Compatible Time-Sharing System) μπόρεσε να 

επιτευχθεί αρχικά, το να μπορεί ένας χρήστης να εκτελεί ένα και μόνο πρόγραμμα την 

φορά, να εναλλάσσονται τα προγράμματα σε χρονικές περιόδους, να αποθηκεύεται και 

να επανέρχεται η κατάσταση του. Δυνατότητες που υιοθετήθηκαν από την IBM με την 

δημιουργία του M44/44X, ενός πρότυπου συστήματος που βασίστηκε σε μερικό 

(partial) virtualization. Η εξέλιξη τους συνεχίστηκε και στις επόμενες δεκαετίες με 

εξαιρετικά αποτελέσματα, και σήμερα διάφορες εταιρείες έχουν αναπτύξει μια σειρά 

από προϊόντα εικονικών μηχανών. Ενδεικτικά αναφέρονται το VirtualPC και Hyper -V 

της Microsoft, VirtualBox της Oracle αλλά και η ίδια η εταιρεία που έχει ως μοναδικό 

αντικείμενο της τα εικονικά συστήματα, η VMWare. (Oliphant, 2012). 

 

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική μιας εικονικής μηχανής (Πηγή:Internet)
1
 

 

 

                                                           

1
 https://www.packtpub.com/books/content/working-virtual-machines  

https://www.packtpub.com/books/content/working-virtual-machines
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2.1.1 Χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των VMs, όπου στηρίζεται η λειτουργία και 

εξέλιξη τους, αναφέρονται παρακάτω. (Pearce et all, 2013) 

Partitioning. O διαμερισμός των διαθέσιμων προς χρήση πόρων από όλα τα 

λειτουργικά συστήματα που μπορεί να φιλοξενήσει ένα υπολογιστικό σύστημα. Η 

υποστήριξη διαφόρων λειτουργικών συστημάτων από έναν υπολογιστή που 

καταναλώνουν – χρησιμοποιούν τους ίδιους πόρους απαιτεί την εφαρμογή μηχανισμού 

διαχείρισης των, (hypervisor) όπως και σε αντίστοιχη περίπτωση του kernel για 

διαχείρισης του λειτουργικού συστήματος. 

Isolation. Κάθε εικονική μηχανή είναι απομονωμένη – αυτόνομη από τις υπόλοιπες 

που συνυπάρχουν στον εξυπηρετητή και παράλληλα ανεξάρτητη από το λειτουργικό 

του σύστημα. Αν κάποια από τις εικονικές μηχανές αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τα 

υπόλοιπα δεν επηρεάζονται και λειτουργούν κανονικά, όπως επίσης το ίδιο ισχύει και 

για τα δεδομένα και εφαρμογές που αποθηκεύονται και εκτελούνται σε αυτά. Μόνο σε 

περιπτώσεις που οι εφαρμογές - υπηρεσίες που εκτελούνται στα VMs 

αλληλοεξαρτώνται θα παρατηρηθεί πρόβλημα που όμως είναι μεμονωμένο και δύναται 

να λυθεί. Αρκετές εφαρμογές διαφόρων τύπων που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες, 

εκτελούνται στον ίδιο υπολογιστή για να βελτιώσουν την σταθερή λειτουργία της 

κύριας εφαρμογής όμως παράλληλα μειώνουν την απόδοση του εξηπηρετητή. Tο 

isolation ως χαρακτηριστικό των VMs, προσφέρει λύση στο παραπάνω πρόβλημα. 

Encapsulation. Κάθε VM μπορεί να αποθηκευτεί ως ένα αρχείο, επιτρέποντας τον 

εύκολο εντοπισμό του. Ακόμα προσφέρει δυνατότητα φορητότητας μεταξύ 

διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων. Αναλυτικότερα, μπορεί σε ένα υπολογιστή 

με εικονικές μηχανές να εγκατασταθεί μια ανεξάρτητη εφαρμογή για μια επιχείρηση 

και να μην αποτελεί κομμάτι μιας συνολικότερης διεργασίας. Ακόμα και έτσι δεν 

επηρεάζεται η εκτέλεση των υπολοίπων VMs και παράλληλα προστατεύεται η εύρυθμη 

λειτουργία των υπολοίπων συστημάτων. 

Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση των VMs είναι το 

XEN, KVM, VMware, ESX αλλά και εργαλεία διαχείρισης τους όπως OpenStack, 

Vagrant και CloudStack, που εκτελούν διεργασίες καταμερισμού φόρτου εργασίας 

(load balancing), με το να μεταφέρουν τα VMs από τον έναν διακομιστή στον άλλο, ή 

επιτρέπουν την αλλαγή του μεγέθους (dynamic workloads) των VMs. Επίσης 
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διαχειρίζονται βασικές ρυθμίσεις του συστήματος, οργανώνουν τις υπηρεσίες και 

συντονίζουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις κλιμάκωσης (scaling) στις συστοιχίες ενός 

datacenter. (OpenStack, 2015) 

2.1.2 Εργαλεία διαχείρισης των VMs 

 

Το Vagrant είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα (σε Ruby), και υποστηρίζει υλοποιήσεις 

σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Αποτελεί εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης 

εικονικών μηχανών, κατά κύριο λόγο, χωρίς γραφικό περιβάλλον αλλά μέσω γραμμής 

εντολών. Από την έκδοση 1.6 και έπειτα υποστηρίζει την πλατφόρμα του Docker και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την διαχείριση containers λογισμικού. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι για να δημιουργηθούν τα VMs και τα 

containers λογισμικού είναι απαραίτητες οι πλατφόρμες όπως  VirtualBox, VMWare ή 

Docker. 

Οι διεργασίες που εκτελεί, είναι η εισαγωγή προ-εγκατεστημένων εικονικών 

μηχανημάτων, που ονομάζονται boxes, η ρύθμιση τους  με καθορισμό IP διεύθυνσης, 

μνήμης, ονοματοδοσίας και ότι άλλο χρειάζεται για εγκατασταθούν στο δίκτυο. Η 

αρχιτεκτονική του βασίζεται σε 2 μηχανισμούς, τους “Provisioners” και τους 

“Providers”. Οι μεν πρώτοι (Chef και Puppet) χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουν 

τις ρυθμίσεις, ενώ οι δεύτεροι (VMWare, VirtualBox, Hyper-V, Docker), είναι οι 

υπηρεσίες που εγκαθιστούν και δημιουργούν τα εικονικά περιβάλλοντα. 

Η λειτουργία του στηρίζεται στην χρήση ενός λογισμικού που λειτουργεί ως 

hypervisor, όπως το VMware ή το VirtualBox. To Vagrant, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να δοθούν απομακρυσμένα, εντολές σύνδεσης, εκκίνησης ή και τερματισμού μιας 

εικονικής μηχανής. Είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλει ο διαχειριστής να εφαρμόσει το ίδιο 

εικονικό περιβάλλον σε πολλαπλούς διακομιστές. Ένας προγραμματιστής δημιουργεί 

ένα αρχείο (Vagrant File) με τα προγράμματα εκείνα και τις απαραίτητες ρυθμίσεις που 

απαιτούνται, το δίδει προς διάθεση - εγκατάσταση στην υπόλοιπη ομάδα υλοποίησης, 

ώστε όλοι να γράφουν τον κώδικα τους στο ίδιο περιβάλλον, κάτω από τις ίδιες 

απαιτήσεις του συστήματος και με τις ίδιες ρυθμίσεις, ώστε να αποφευχθούν 

ανομοιομορφίες. (Wikipedia,Vagrant) 

Η δυνατότητα αυτή προσφέρει ιδανικό περιβάλλον για ελέγχους εφαρμογών από τους 

testers κατά την διάρκεια των υλοποιήσεων αλλά και για τους σχεδιαστές εφαρμογών 

ιστού, πρόσβαση σε περιβάλλον που δεν απαιτεί την εγκατάσταση επιπρόσθετων 
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ρυθμίσεων. Με την εισαγωγή όλων των ρυθμίσεων σε ένα αρχείο κειμένου (txt) 

εφαρμόζονται άμεσα οι ρυθμίσεις και σε πιθανότητα σφάλματος δίδεται η δυνατότητα 

επαναφοράς σε προγενέστερη κατάσταση. Στην σελίδα του http://vagrantbox.es οι 

διαχειριστές μπορούν να βρουν έτοιμα περιβάλλοντα σε συγκεριμένες URL 

διευθύνσεις, για όλα τα λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση 

της εγκατάστασης από την αρχή, και να γίνουν εύκολότερα όλες οι δοκιμές. Το 

πλεονέκτημα της χρήσης τους είναι το μικρό σε μέγεθος αρχείο που έχουν και η 

επιλογή  της έκδοσης - versioning ώστε να μπορεί ο διαχειριστής να δει τις αλλαγές. 

Η απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση χωρίς την κατανάλωση πόρων του 

συστήματος αποτελεί πλεονέκτημα που προσφέρει αυξημένη απόδοση στους 

διακομιστές και απεριόριστη πρόσβαση στους πόρους και υπηρεσίες. Ωστόσο, 

υπάρχουν και τα μειονεκτήματα της απομακρυσμένης σύνδεσης καθώς οι κοινόχρηστοι 

προς τους προγραμματιστές πόροι μπορούν να επηρεαστούν από όλους και οι 

ταυτόχρονες αλλαγές σε μια βάση είναι κάτι αδύνατο, μειώνοντας έτσι και την απόδοση 

του διακομιστή. Η σύγκριση του με τα άλλα εργαλεία διαχείρισης των containers δεν 

μπορεί να γίνει, λόγω διαφορετικής αρχιτεκτονικής, όμως αυτό που προσφέρει είναι η 

εκτέλεση εφαρμογών που υλοποιήθηκαν για άλλα λειτουργικά, ανεξαρτήτως του 

λειτουργικού του εξυπηρετητή. 

2.1.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των εικονικών μηχανών 

 

Πλεονεκτήματα 

Τα πλεονέκτηματα της χρήσης των VMs είναι η μεταφορά όλης της δομής του 

datacenter σε εικονικά μηχανήματα ώστε να μειωθεί ο όγκος και αριθμός των φυσικών 

υπολογιστών μέσα στο server room. Ταυτόχρονα, μειώνονται και τα έξοδα αγοράς 

ανταλλακτικών σε περίπτωση επισκευής όπως και τα έξοδα κατανάλωσης ενέργειας και 

δημιουργίας επιπλέον ειδικής δομής του χώρου για να μπορέσει να είναι σωστά 

κλιματιζόμενος (Pogarcic et all,2012). 

Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων σε υποδομές, υπάρχει και η χρηστική θετική 

πλευρά. Η δυνατότητα εκτέλεσης δυο ή περισσοτέρων διαφορετικών λειτουργικών 

συστημάτων ταυτόχρονα σε ένα σύστημα αποτελεί κάτι πρωτοποριακό για την αρχική 

μετάβαση από τα φυσικά στα εικονικά μηχανήματα. Ένας χρήστης μπορεί να έχει στον 

υπολογιστή του δυο ή περισσότερα διαφορετικά συστήματα που να εκτελούνται 

http://vagrantbox.es/


 

12 
 

παράλληλα αλλά και να επικοινωνούν σε ένα εικονικό δίκτυο, μεταξύ τους, αλλά και με 

τον υπόλοιπο κόσμο. 

Ο διαχωρισμός των λειτουργιών, σε ένα τομέα μιας επιχείρησης χωρίς την ανάγκη 

αγοράς επιπλέον hardware είναι πλέον δεδομένος. Η εγκαταστάσεις σε ένα datacenter 

των servers με ρόλους all-in-one, δεν είναι πλέον αναγκαστικές, καθώς μπορεί σε ένα 

φυσικό σύστημα να εγκαθίστανται περισσότερα ξεχωριστά και αυτόνομα VMs, όπου το 

καθένα να αναλαμβάνει ένα ξεχωριστό ρόλο, (για παράδειγμα Exchange server για την 

αλληλογραφία, Web server, Print server και λοιπά) και η διαχείριση τους να είναι 

ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα. 

Η ύπαρξη ενός συστήματος ή συστοιχίας από VMs είναι και η βασική ιδέα της 

εικονικής συστοιχίας πάνω στο οποίο βασίστηκαν και αρκετές εταιρείες που 

υποστηρίζουν την τεχνολογία του hypervisor based virtualization, οι Hyper –V και 

VMware, αναφέρονται ως τις πιο γνωστές. Το πλεονέκτημα που προσφέρουν ως μια 

λύση για cold backup servers, όπου δύναται να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις 

αποτυχίας του συστήματος, ή των σημαντικών ενημερώσεων των συστημάτων που 

απαιτούν επανεκκίνηση του server, βοήθησε αρκετά τους διαχειριστές των 

συστημάτων. Καθώς μειώθηκαν οι χρόνοι επίλυσης του προβλήματος και 

επανεγκατάστασης όλης της υποδομής του λογισμικού, αλλά και δεν επιρεάζεται 

αισθητά η λειτουργία των εφαρμογών. 

Η εγκατάσταση ενός VM περιλαμβάνει και τον ορισμό των πόρων που δύναται το 

σύστημα να χρησιμοποιήσει. Μπορεί να οριστεί το μέγεθος της μνήμης που θα 

δεσμευτεί και επίσης το μέγεθος του εικονικού δίσκου που θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει. Χαρακτηριστικά, που μετατρέπουν την δημιουργία ενός VM σε κατά 

περίπτωση διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες και το πόσο ισχυρό επιθυμεί ο 

διαχειριστής να είναι το σύστημα του. 

Το χαρακτηριστικό της απομόνωσης (isolation) που προσφέρει, αυξάνει την ασφάλεια 

του έναντι κακόβουλων επιθέσεων. Ως ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα είναι πιο 

ασφαλές σε κινδύνους ακόμα και αν επηρεαστεί το λειτουργικό σύστημα του 

εξυπηρετητή. Οι εφαρμόγες που εκτελούνται σε επίπεδο VM επικοινωνούν μόνο με το 

kernel του VM και όχι του εξυπηρετητή. 

Τέλος, η φορητότητα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως κυρίαρχο γνώρισμα, καθώς το VM, 

αποθηκεύεται σε ένα μονάχα αρχείο και μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα υπολογιστικά 
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συστήματα εύκολα και γρήγορα. Η χρήση ενός προγράμματος διαχείρισης θα επιτρέψει 

την επεξεργασία του και θα προσφέρει ταχύτητα στην διαχείριση του. 

 

Μειονεκτήματα 

Με την εγκατάσταση των VMs σε ένα σύστημα συνεπάγεται και η εξάρτηση τους από 

τους πόρους του εξυπηρετητή, αποτελώντας έτσι ένα μειονέκτημα για την υλοποίηση 

μιας αξιόπιστης λύσης. Ο εξυπηρετητής (host) πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα 

(επεξεργαστή, RAM, Σκληρό Δίσκο) που θα του επιτρέψουν να φιλοξενήσει ένα 

εικονικό μηχάνημα για να λειτουργεί με κανονικές αποκρίσεις. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια έχουν υλοποιηθεί διαδικασίες κλιμάκωσης και διαμοιρασμού του φόρτου 

εργασίας σε συστοιχία από διακομιστές που αυτόματα προσαρμόζουν το φόρτο 

εργασίας. 

Το κόστος της υλοποίησης τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα είναι ένα ακόμα 

μειονέκτημα. Η υλοποίηση ενός εικονικού μηχανήματος είναι χρονοβόρα καθώς 

απαιτείται η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και των υπηρεσιών από την 

αρχή, αν και έχουν υλοποιηθεί έτοιμα περιβάλλοντα (images) που είναι διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο. Από οικονομικής άποψης το κόστος υλοποίησης της hypervisor based 

virtualization τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλό καθώς απαιτούνται αναβαθμίσεις σε 

εξοπλισμό (hardware), άδειες λογισμικού, συμβατές με το hardware (x86 / x64) για το 

κάθε ένα VM και αγορά προγραμμάτων διαχείρισης των VMs. Οι εταιρείες έχουν 

αναπτύξει πλατφόρμες διαχείρισης και υλοποίησης τέτοιων συστημάτων που 

συνδυάζουν τις παραπάνω ανάγκες και τις προσφέρουν σε χαμηλότερες τιμές στο 

cloud. 

Τέλος, η ανάγκη για ενημερώσεις του λειτουργικού που έχει το κάθε VM, ειδικά στο 

λειτουργικό σύστημα της Microsoft, απαιτεί την επανεκκίνηση ολόκληρου του VM, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την λειτουργία των εφαρμογών που εκτελούνται.   

 

2.2 Container based virtualization 

 

Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική έναντι των εικονικών μηχανών για καλύτερη απόδοση 

και υλοποίηση συστημάτων στο “σύννεφο” μπορούν να θεωρηθούν τα containers 

λογισμικού. Αν και πολλές εταιρείες παροχής Virtual Private Server υπηρεσιών είχαν 

υιοθετήσει αρχικά τα containers λογισμικού στο παρελθόν, τελικά χρησιμοποίησαν τις 
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εικονικές μηχανές για να επιτύχουν μια συνέπεια στην απόδοση. Ανάγκες διαχείρισης 

της κατανάλωσης των πόρων ωστόσο οδήγησαν στην επαναχρησιμοποίηση τους. Το 

Linux λειτουργικό, με την χρήση του kernel όπου βασίζεται και η λειτουργία των 

containers, αλλά και το μηδενικό κόστος αποτέλεσε την βάση για την επέκταση και 

επαναχρησιμοποίηση των containers λογισμικού. 

Η μετατροπή ενός υπολογιστικού συστήματος σε μικρότερα ανεξάρτητα εικονικά 

περιβάλλοντα (instances) ώστε να μπορεί ο διαχειριστής των συστημάτων μιας 

επιχείρησης – οργανισμού να τα δημιουργεί και διαχειρίζεται ανάλογα με τις ανάγκες 

του, όπως και η δυνατότητα σε ένα υπολογιστή να εκτελούνται διαφορετικά instances 

από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα οδήγησαν τα τελευταία 10 χρόνια στην 

σταδιακή καθιέρωση της χρήσης των τεχνολογιών εικονικοποίησης. 

Οι τεχνολογίες διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες, Container – based – Virtualization και 

Hypervisor – based– Virtualization με την πρώτη να παρέχει ένα πιο light weight και 

επαρκές εικονικό περιβάλλον, καθώς χρησιμοποιώντας το kernel του εξυπηρετητή 

εκτελεί πολλαπλά και διαφορετικά εικονικά περιβάλλοντα, που ονομάζονται containers 

λογισμικού. 

Η γενική αρχιτεκτονική των Containers λογισμικού σε σύγκριση με τις εικονικές 

μηχανές παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα. 

 

Εικόνα2: Αρχιτεκτονική εικονικοποίησης λογισμικού και υλικού (Πηγή: https://hackernoon.com) 

 

Και στις δυο τεχνολογίες υπάρχει ένα ενδιάμεσο επίπεδο που διαχειρίζεται τους πόρους 

του συστήματος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εφαρμογών. Στην περίπτωση 

της εικονικοποίησης υλικού, το επίπεδο αυτό ονομάζεται hypervisor και ο ρόλος του 

είναι να διαμοιράζει τους πόρους (RAM, επεξεργαστή, Δίσκο) που κάθε εικονική 
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μηχανή απαιτεί για να λειτουργήσει το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο 

σε αυτό. Το κάθε εικονικό μηχάνημα αποτελεί ένα ανεξάρτητο σύστημα με ένα 

εικονικό υλικό, και τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για την λειτουργία του. Στην δεύτερη 

περίπτωση το επίπεδο ονομάζεται kernel και διαχειρίζεται τις ανάγκες μιας εφαρμογής 

σε λογισμικό (βιβλιοθήκες) ώστε να εκτελεστεί σωστά. 

Αναλυτικότερα, με τον όρο Container – based – Virtualization ή Application 

Containerization ορίζεται η μέθοδος εικονικοποίησης σε επίπεδο λειτουργικού 

συστήματος (εφεξής OS) για την χρήση και εκτέλεση κατανεμημένων εφαρμογών. 

Χωρίς να χρησιμοποιηθούν εικονικές μηχανές, για κάθε εφαρμογή αλλά με την 

εκτέλεση τους σε ένα κεντρικό σύστημα με την χρήση του kernel. 

Η κύρια διαφορά των δυο παραπάνω κατηγοριών είναι ότι στη Container – based – 

Virtualization ένα container παρέχει εικονικοποίηση σε επίπεδο λογισμικού και όχι 

υλικού, επίσης αποτελεί ένα αυτόνομο περιβάλλον με πόρους που μπορούν να 

υποστηρίξουν την εκτέλεση των εφαρμογών χωρίς την χρήση εικονικού μηχανήματος 

εγκατεστημένο στο ίδιο υπάρχων σύστημα (host machine) που είναι η βασική ιδέα 

λειτουργίας της  hypervisor – based – virtualization τεχνολογία. Τα containers μπορούν 

να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο πλήθος από πόρους (βιβλιοθήκες λογισμικού, RAM, 

επεξεργαστή) ώστε να εκτελούν την διεργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί με 

αποτέλεσμα η τεχνολογία των containers λογισμικού να επιτρέπει 10πλάσια εφαρμογή 

εικονικών περιβάλλοντων σε ένα φυσικό διακομιστή έναντι του hypervisor, χωρίς 

ωστόσο τα προηγούμενα χρόνια να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα ασφαλείας 

(Kratzke, 2015).  

Ο προβληματισμός που προκύπτει από την εκτεταμένη χρήση εφαρμογών που 

σχεδιάζονται με ποικίλες διαδικασίες και διαφορετικές απαιτήσεις, ή που υλοποιούνται 

σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και ανομοιογενείς εξαρτήσεις επιλύθηκε 

αρχικά με την χρήση του εικονικοποίησης υλικού αλλά η ανάγκη εύκολης και γρήγορης 

μετάβασης μιας εφαρμογής από την παραγωγή σε άλλα στάδια της υλοποίησης ή ακόμα 

και στην τελική παράδοση στο πελάτη απαιτούσε την εγκατάσταση πολλών VMs από 

τους ίδιους τους προγραμματιστές. To 2006 ένας προγραμματιστής της Google 

(RohitSeth) υλοποίησε ένα καινούργιο χαρακτηριστικό στο kernel ενός συστήματος, 

που επέτρεπε την ομαδοποίηση των διεργασιών, επιτρέποντας στο σύστημα να 

εκτελέσει περισσότερες διεργασίες για καλύτερο έλεγχο των πόρων του συστήματος. 

Σε συνδυασμό με την χρήση των namespaces, χαρακτηριστικό, που πρωτοεμφανίστηκε 

το 2002 ώστε να ορίζει τι πόρους και διεργασίες θα μπορεί μια υπηρεσία να 
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χρησιμοποιήσει αλλά και της  χρήσης της copy-on-write τεχνολογίας εξελίσσεται η 

δημιουργία των containers (Zhao et all, 2016). 

 

 

Εικόνα 3: Η διαδραστική λειτουργία του kernel (Πηγή: wikipedia.com) 

 

Namespaces 

 

Τα user Namespaces είναι ένα χαρακτηριστικό που προσφέρει απομόνωση των 

προνομίων και διαχωρισμό των χρηστών σε πολλαπλά σύνολα διαδικασιών, εντάχθηκε 

στο Linux Kernel το 2002. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να δημιουργήσει ένα 

container με φαινομενικά δικαιώματα διαχειριστή, χωρίς στην πραγματικότητα να 

δίνονται αυξημένα προνόμια στις διαδικασίες των χρηστών. Και έτσι διασφαλίζεται ο 

περιορισμός των δικαιωμάτων στην εκτέλεση περισσότερων διεργασιών από μια 

υπηρεσία. Στα Linux υπάρχουν διάφορα είδη namespaces, όπως ProcessID ώστε να μην 

επιρεάζονται οι άλλες διεργασίες , UserID, file system mount point ώστε οι διεργασίες 

να έχουν το δικό τους view από τα αρχεία του συστήματος, networking interfaces, IPC 

και hostnames (Biederman, 2006). 

Control groups (cgroups) 

 

Τα cgroups αποτελούν έναν kernel μηχανισμό που περιορίζουν, απομονώνουν και 

υπολογίζουν τη χρήση των πόρων (επεξεργαστή, μνήμη, I/O δίσκου, δίκτυο) μιας 

συλλογής διαδικασιών. Όταν ένα container ξεκινά, δεν έχει όρια χρήσης της μνήμης 

RAM, επιτρέποντας μέχρι και την πλήρη κατανάλωση της, προκαλώντας αστάθεια του 

συστήματος (BabuDawadi, SubarnaShakya ,2017). Η κατανάλωση των πόρων για κάθε 

έναν από τους παραπάνω πόρους μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά επιτρέποντας το 

καθορισμό ορίων σε πόρους ανά διεργασία ή σύνολο αυτών.  Οι μηχανικοί της Google 
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(κυρίως ο Paul Menage και ο Rohit Seth) ξεκίνησαν τις μελέτες τους για το 

χαρακτηριστικό αυτό το 2006 και μετά από πολλές δοκιμές δόθηκε προς διάθεση στη 

έκδοση 2.6 του kernel το 2008. 

Copy On Write 

 

Αποτελεί μια τεχνική για τον περιορισμό της χρήσης χώρου του δίσκου όπου 

διαχωρίζεται σε νοητά επίπεδα. Διαδικασίες που απαιτούν μόνο απλή πρόσβαση (για 

ανάγνωση) σε ένα αρχείο, μπορούν να προσπελάσουν μόνο το ανώτατο επίπεδο. Όλες 

οι αλλαγές που υφίσταται ένα αρχείο και οι ενημερώσεις σε σχέση  με το αρχικό, 

γράφονται σε διαφορετικά επίπεδα ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε προηγούμενες 

εκδόσεις του χωρίς ανάγκη για επαναφορά. Όταν ο προγραμματιστής πρέπει να 

επεξεργαστεί ένα αρχείο οι νέες αλλαγές γράφονται σε άλλο επίπεδο ώστε να μην 

επηρεάζονται και τα υπόλοιπα εξαρτώμενα containers (Miel,2016). Η τεχνική αυτή 

εφαρμόζεται και στα VMs αλλά σε επίπεδο εικονικού δίσκου και όχι αρχείου, όπως στα 

containers. Ωστόσο σαν  μειονέκτημα της μπορεί να θεωρηθεί η μείωση της απόδοσης 

του δίσκου όταν γίνεται επεξεργασία των αρχείων, με την συνεχή read/write διαδικασία 

ιδιαιτέρως στην επαναφορά σε προγενέστερο στάδιο. 

 

Εικόνα4: Copy-On-Write τεχνική (Πηγή: Docker in Practice) 

 

Η πλατφόρμα του Docker βασίζεται και σε μια τεχνική του Advanced Multi-Layered 

Unification File System (AuFS) όπου επιτρέπει την χρήση images που απαιτούνται από 

Εφαρμογή χωρίς επίπεδα, με 9 

αντίγραφα της στο δίσκο ένα για 

κάθε ενεργό στιγμιότυπο της 

Κάθε κουτάκι αντιπροσωπεύει ένα 

ενεργό container με τις διαφορές από 

το αρχικό image,καταναλώνοντας 

λιγότερο χώρο στο δίσκο 
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το container. Η χρήση και επεξεργασία ενός image μπορεί να αποτελέσει την δομή για 

πολλαπλά άλλα containers του συστήματος, μειώνοντας την κατανάλωση χώρου στο 

δίσκο  και της μνήμης καθώς εκτελούνται τα containers λογισμικού. Η τεχνική 

προσφέρει το πλεονέκτημα της δημιουργίας διαφορετικών εκδόσεων images που έχουν 

την επέκταση diff ώστε να είναι εμφανής η διαφορά των δυο αρχείων, επιτρέποντας 

ταυτόχρονα και τον έλεγχο των αλλαγών  αλλά και να μην μεγαλώνει το μέγεθος του 

αρχείου. 

Η εφαρμογή της εικονικοποίησης λογισμικού 

 

Τα containers λογισμικού σηματοδοτούν ένα νέο ορισμό στο χώρο της πληροφορικής 

αλλά δεν αποτελούν κάτι καινούργιο σαν τεχνολογία, καθώς είναι ο βασικός 

μηχανισμός του Linux kernel από την έκδοση 2.6.24 και έπειτα, με την προσθήκη του 

cgroup support, ακόμα και η ίδια η Google για σχεδόν πάνω από μια δεκαετία 

υποστηρίζοντας την παγκόσμια της δομή χρησιμοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά και 

μηχανισμούς. Τα τελευταία 3 χρόνια startup εταιρείες όπως το Docker 

χρησιμοποιώντας και εντάσσοντας τα υπάρχοντα εργαλεία (cgroups και namespaces) σε 

απλούστερους μηχανισμούς (Turnbull,2016) έχουν αναγάγει τα containers λογισμικού 

σε ένα από τα πιο δημοφιλή αντικείμενα μελέτης και ανάπτυξης για τους 

προγραμματιστές – developers αλλά και τους μηχανικούς πληροφορικής με μεγάλες 

εταιρείες όπως οι RedHat, Amazon, Google, IBM αλλά και πρόσφατα η Microsoft να 

προσθέτουν λειτουργικότητες και να εμπλουτίζουν τα προϊόντα τους, κάνοντας τα 

ανταγωνιστικότερα και ταυτόχρονα ενισχύοντας την ανάγκη τους για εξέλιξη 

ακολουθώντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας. 

Τα containers λογισμικού απλουστεύουν την φορητότητα των εφαρμογών μεταξύ 

διαφορετικών πλατφορμών λογισμικού και προσφέρουν λύση σε ένα χρόνιο 

προβληματισμό των εταιρειών πληροφορικής λόγω της ανομοιότητας του 

περιβάλλοντος σχεδιασμού, παραγωγής, δοκιμής και υλοποίησης των εφαρμογών, όπου 

ενώ επιτρέπουν την δημιουργία και τον έλεγχο της εφαρμογής στον υπολογιστή του 

προγραμματιστή ταυτόχρονα λόγω αρκετών περιπτώσεων ασυμβατότητας δεν 

επιτρέπουν την ομαλή εκτέλεση του στην παραγωγή, από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

ή και από τον τελικό χρήστη προκαλώντας σύγχυση και χαμένο χρόνο στην αναζήτηση 

ενδιάμεσων λύσεων. 

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης τους έναντι των VMs είναι εξαιρετική και στον 

οικονομικό τομέα, ιδιαίτερα σε datacenters που χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό servers 
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και VMs (ένα από τα πλεονεκτήματα που θα αναφερθούν παρακάτω). Παρόλο, που τα 

VMs με την παρουσία τους κατάφεραν να μειώσουν τα έξοδα αισθητά, ο 

προβληματισμός της διαχείρισης και του κόστους αδειοδότησης για το κάθε ξεχωριστό 

λειτουργικό σύστημα παρέμειναν. Τέλος, αναφορικά με τo λειτουργικό σύστημα των 

Windows σε συνδυασμό με την παρουσία των containers στο σύννεφο καθίσταται 

δυνατή η εύκολη εφαρμογή και μεταφορά τους μεταξύ διαφόρων ειδών πλατφόρμας 

χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις και διεργασίες. 

Ο προβληματισμός που καλούνται οι σχεδιαστές της τεχνολογίας αυτής να ξεπεράσουν 

με διάφορες διορθώσεις – πρακτικές, είναι τα κενά ασφαλείας και η αντιμετώπιση τους. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα αποτελούν μέρος της παρούσης 

εργασίας και θα περιγραφούν εκτενέστερα. 

2.2.1 Χαρακτηριστικά των Container λογισμικού 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Container λογισμικού είναι η αποτελεσματικότητα που 

προσφέρουν και η μείωση των πόρων που καταναλώνουν έναντι των VMs καθώς 

μοιράζονται το ίδιο kernel ενώ σε αντίθετη περίπτωση κάθε VM θα χρησιμοποιούσε 

ξεχωριστά OS instances για την εκτέλεση των ίδιων εφαρμογών. 

Τα Containers λογισμικού κάνουν χρήση μόνο των απαραίτητων προαπαιτούμενων 

(αρχεία, μεταβλητές και βιβλιοθήκες) για να εκτελέσουν τα επιθυμητά προγράμματα 

μειώνοντας έτσι την πρόσβαση και αλληλεξάρτηση των εφαρμογών μεταξύ τους ώστε 

να δημιουργείται ένα πιο απομονωμένο περιβάλλον. Το λειτουργικό σύστημα του 

διακομιστή περιορίζει την πρόσβαση ενός container σε φυσικούς πόρους όπως 

επεξεργαστική  ισχύ και μνήμη συστήματος έτσι ώστε ένα container να μην 

καταναλώνει όλους τους πόρους του host συστήματος αλλά να χρησιμοποιεί μόνο 

αυτούς που τους αναλογούν. 

Τα containers παρέχουν μια βελτιωμένη, ασφαλή και εύκολη στην ανάπτυξη μέθοδο για 

υλοποίηση συγκεκριμένων υποδομών έναντι των προγενέστερης λύσης των VMs. Ως 

καινοτομία, μπορεί να χαρακτηριστεί η χρήση τους σε περιβάλλοντα, καθώς 

σχεδιάζονται ώστε να υποστηρίξουν μια και μόνο εφαρμογή, για παράδειγμα ένα 

container βάσης δεδομένων παρέχει ένα εικονικό instance αυτής και μόνο της 

εφαρμογής. Τα containers δημιουργούν ένα περιορισμό σε επίπεδο εφαρμογής και όχι 

σε επίπεδο server. Αυτός ο περιορισμός – απομόνωση σημαίνει ότι αν κάτι δεν 

λειτουργήσει σωστά σε ένα container, όπως κατανάλωση των πόρων από μια διεργασία 
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(process), θα επηρεάσει μόνο το συγκεκριμένο container και όχι το VM (στο οποίο 

μπορεί να είναι ή όχι εγκαταστημένο) ή στο φυσικό server. Επιπρόσθετα, αποτρέπει 

προβλήματα συμβατότητας μεταξύ των εφαρμογών που εξαρτώνται από το ίδιο 

λειτουργικό σύστημα (Michael Hausenblas,2016). 

Τα containers τα προηγούμενα χρόνια ήταν χαρακτηριστικό του λειτουργικού 

συστήματος Linux. Χρησιμοποιήθηκαν εκτενέστερα από την Amazon, Google, 

Facebook, Twitter σε περιβάλλοντα παραγωγής και όχι απλά δοκιμών, αν και 

θεωρήθηκε πολύ καινούργια τεχνολογία, ωστόσο μόλις το προηγούμενο χρόνο η 

Microsoft με την έκδοση του Windows 2016 server επέτρεψε και εκείνη με την σειρά 

της την δημιουργία και διάθεση των Windows server containers και Hyper – V 

containers σε συνδυασμό με το Microsoft Azure προϊόν της. 

Από το 2014 μεγάλες εταιρείες όπως η Google, Amazon και η Microsoft άρχισαν να 

επενδύουν αποκλειστικά στην τεχνολογία της εικονικοποίησης, με αποτέλεσμα σήμερα 

οι διαχειριστές των συστημάτων που φιλοξενούν τις εφαρμογές τους, να βρίσκονται 

αντιμέτωποι με το δίλλημα της επένδυσης σε in – house datacenters ή μίσθωσης χώρων 

στο σύννεφο, όπως για παράδειγμα το Amazon Web services (ΑWS). Σήμερα, η 

προοπτική της χρήσης των containers λογισμικού τείνει να εξαλείψει τους όποιους 

ενδοιασμούς καθώς η απόδοση της εφαρμογής θα είναι η ίδια ανεξάρτητα του παροχέα 

που θα την φιλοξενήσει και με απώτερο μελλοντικό  στόχο την δυνατότητα ελάχιστου 

χρόνου επαναφοράς του συστήματος (downtime). 

Η επιλογή μιας cloud λύσης κρίνεται από το συνολικό κόστος και απόδοση του 

συστήματος. Η σύγκριση χρήσης πόρων για την επιλογή της καλύτερης λύσης είναι 

κάτι εύκολο, όμως άλλοι παράγοντες όπως η καθυστέρηση στο δίκτυο ή η ταχύτητα 

εγγραφής/ανάγνωσης (Ι/Ο) αποτελεί μια δύσκολη πρόκληση ιδιαίτερα όταν και άλλοι 

αστάθμητοι παράγοντες όπως το παλιό εξοπλισμό και η χρήση του ίδιου διακομιστή 

από άλλες εφαρμογές ταυτόχρονα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. 

Η χρήση των containers λογισμικού σε αντίθεση με τις εικονικές μηχανές επιτρέπει την 

εκτέλεση της ίδιας εφαρμογής σε διαφορετικούς παρόχους πολύ εύκολα και οδηγεί σε 

πιο άμεση επιλογή τους. Η άριστη απόδοση και ο χρόνος ανάκαμψης από ένα 

πρόβλημα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό για την επιλογή  ενός παρόχου. Η 

δυνατότητα μετάβασης από ένα πάροχο σε άλλο σε περίπτωση προβλήματος του ενός 
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για να επιτραπεί η αδιάλειπτη εκτέλεση των εφαρμογών είναι ο επόμενος στόχος στην 

τεχνολογία των containers και της πληροφορικής.  

Τα κριτήρια επιλογής της πλατφόρμας υλοποίησης των containers, όπως το Docker 

(αναφέρεται ως το πιο διαδεδομένο) αλλά και διαχείρισης των όπως το Kubernetes και 

Docker Swarm, βασίζονται στις δυνατότητες για root – file system isolation και 

isolation σε επίπεδο δικτύου (Mouat, 2016). Διαχείριση φυσικών πόρων και καθορισμό 

ορίων (quotas) στους δίσκους. Επιπλέον η δυνατότητα migration και nested 

virtualization είναι εξίσου σημαντικά για την εξέλιξη των εφαρμογών που υπάρχουν 

ήδη.  

Το κόστος απόκτησης - χρήσης και το είδος της αδειοδότησης είναι ένας ακόμη 

παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την τελική επιλογή. Τα containers 

γενικότερα, βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών χωρίς κόστος (ApacheLicense 2.0, 

GNU General Public License ή BSD άδειες), ωστόσο η επιλογή κάποιου container 

βασισμένο σε Windows ή Unix (όπως WPAR ή Sandboxie) έχουν χρέωση. Τέλος, το 

κόστος υποστήριξης των υπηρεσιών μπορεί να ανεβάσει επιπλέον τη συνολική τιμή. 

Οι εικονικές μηχανές αποτελούν μια δυναμική πηγή τροφοδοσίας πόρων για τα 

datacenters. Μια διαδικασία που γίνεται καλύτερα με την χρήση των containers έναντι 

των VMs. Ο όγκος των  υπηρεσιών που καταναλώνονται στα datacenters οφείλεται 

στην σύνδεση όλων και περισσοτέρων χρηστών στο internet. Αυτές οι υπηρεσίες 

αναφέρονται και ως “cloud computing”, ορισμός που δώθηκε από το National Institute 

of Standards and Technology – NIST, και τα Containers λογισμικού παρέχουν 

καλύτερη κατανομή πόρων από ότι τα VMs. Η εφαρμογή των containers στο cloud 

έγινε και με την ίδρυση του CNCF – Cloud Native Computing Foundation, όπου στόχος 

του είναι η δημιουργία μηχανισμών  για τα containers  όπως το Kubernetes (σύστημα 

διαχείρισης ανοιχτού κώδικα) βασισμένα σε προηγούμενα εργαλεία όπως το Borg. 

Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται Containers 

λογισμικού είναι η LXC (Linux containers), Ubuntu LXD, Docker, Windows containers 

και τα εργαλεία διαχείρισης τους όπως το DockerSwarm και Kubernetes, με παρόμοιες 

δραστηριότητες όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω για τα VMs. 

2.2.2 Εκδόσεις Software Containers 

 

LXC, είναι η έκδοση του Linux για τα Software Containers. Όπου καθένα λογίζεται ως 

μια ελαφρά έκδοση ενός λειτουργικού συστήματος που εκτελείται παράλληλα με το 
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λειτουργικού του διακομιστή. Τα containers δεν μιμούνται το επίπεδο του υλικού από 

άποψη περιορισμών απόδοσης και εκτελούνται σε κανονική ταχύτητα όταν δεν 

υπάρχουν διεργασίες που να υπερκαταναλώνουν τους πόρους, προσφέροντας απόδοση 

ισάξια με την εγκατάσταση των εφαρμογών σε ένα φυσικό server. Προσφέρεται η 

δυνατότητα αντιγράφου ασφαλείας, δημιουργίας κλώνου και αντιγράφου ασφαλείας 

μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Μια κύρια διαφορά με την πλατφόρμα του 

Docker είναι ότι επιτρέπει την εκτέλεση περισσότερων της μιας εφαρμογής σε ένα 

container. Ενώ το Docker, και το Rocket, λειτουργεί ως container εφαρμογής. 

Επιτρέποντας την εκτέλεση μόνο μιας εφαρμογής ανα container. 

CoreOS, μια νέα έκδοση για containers (Linux) που σχεδιάστηκε για να προσφέρει 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία των εφαρμογών. Mε την 

χρήση μιας συστοιχίας από εργαλεία που προσφέρουν ακεραιότητα και προστατεύουν 

τις εφαρμογές από κατάρρευση. Πρόσφατα, εντάχθηκε ένα πρόγραμμα με υψηλά 

επίπεδα ασφάλειας που δημιουργεί ένα μοντέλο για το container, ονομάζεται rocket 

container runtime , τεχνική που υιοθετήθηκε και από την  Amazon (Amazon Machine 

Images). Η τεχνική αυτή επιτρέποντας την ευκολότερη μεταφορά μεταξύ των 

συστημάτων (migration) και θα ενταχθεί μελλοντικά και στην πλατφόρμα του Docker. 

2.2.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των  containers λογισμικού 

 

Πλεονεκτήματα 

 

Η Υλοποίηση εφαρμογών που επιδέχονται συνεχείς αλλαγές (Agile deployment), με 

μεγάλη ευκολία και αποδοτικότητα έναντι των εικονικών μηχανών. Η συνεχής 

δημιουργία, ενσωμάτωση κώδικα και εφαρμογή των αλλαγών σε ελάχιστο χρόνο με την 

χρήση container images που επιτρέπουν και επαναφορά σε προηγούμενο στάδιο σε 

περίπτωση λάθους είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Τα container images που 

ρυθμίζονται κατά την δημιουργία τους και όχι κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των 

εφαρμογών, επιτρέπουν στον προγραμματιστή να καταναλώσει περισσότερο χρόνο στις 

υλοποιήσεις αντί για το σχεδιασμό της υποδομής. 

Με τα containers εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα σε πόρους σε σύγκριση με τα 

εικονικά μηχανήματα. Τα VMs καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο δίσκο επειδή 

εκτελούν ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα για τις διεργασίες τους σε αντίθεση με τα 

containers όπου το καθένα χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα του διακομιστή. Ενώ 

η απόδοση – λειτουργία των VMs εξαρτάται από τα όρια του συστήματος που τα 
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φιλοξενεί, στα containers υπάρχει μόνο ένα OS instance που διαχειρίζεται όλες τις 

ανάγκες του συστήματος και αποφεύγονται οι αλληλεξαρτήσεις. Τέλος είναι το ίδιο 

λειτουργικά είτε βρίσκονται στο σύννεφο είτε τοπικά (σε datacenters). 

Ο χρόνος υλοποίησης ενός container είναι αισθητά μικρότερος από ένα VM, 

επιτρέποντας την δημιουργία ενός ταχύτατου περιβάλλοντος και οικοδομώντας νέες 

δυνατότητες εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι μικρουπηρεσίες, έναντι των 

κλασικών μονολιθικών υπηρεσιών. Οι εφαρμογές των μικρουπρεσιών διαχωρίζονται σε 

μικρότερα αυτόνομες υπηρεσίες και μπορούν να εφαρμοστούν το καθένα σε ένα ή 

περισσότερα containers αποφεύγοντας την συγκέντρωση τους σε ένα κεντρικό σύστημα 

που είναι δύσκολα διαχειρήσιμο και μια πιθανή αποτυχία ενός τμήματος του θα 

παρασύρει και τα υπόλοιπες υπηρεσίες. 

Η ύπαρξη έτοιμων Containers λογισμικού προγραμματισμένων με τις βασικές 

ρυθμίσεις για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 

συνδεθεί και να κατεβάσει σε δευτερόλεπτα το container που χρειάζεται χωρίς επιπλέον 

ενέργειες. 

Η εύρυθμη λειτουργία μιας εφαρμογής μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη πολλών 

αντιγράφων ενός container να επιτευχθεί κλιμάκωση (scaling) ώστε να γίνει ο 

διαμοιρασμός του φόρτου εργασίας, αντίγραφα που δημιουργεί και συντηρεί η 

πλατφόρμα διαχείρισης τους, επιτρέποντας την άμεση ενεργοποίηση τους όταν 

παραστεί ανάγκη. Ενώ στις εικονικές μηχανές, ο χρόνος εκκίνησης τους διαρκεί 

κάποιες δεκάδες δευτερόλεπτα στα containers η εκκίνηση ενός container είναι 

λιγότερος του ενός δευτερολέπτου, επιτυγχάνοντας άμεσους χρόνους απόκρισης για την 

διαχείριση των διεργασιών. 

Όταν δημιουργείται ένα container μπορεί να εγκατασταθεί σε πολλούς servers, πολύ 

εύκολα. Η φορητότητα είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα τους. Αποτελεί εργαλείο 

για τους προγραμματιστές που επιτρέπει την γρήγορη παραγωγή, έλεγχο και παράδοση 

εφαρμογών χωρίς επιπλέον προσαρμογή και διαμόρφωση. Από άποψη έλεγχου 

απόδοσης – ασφάλειας της εφαρμογής που φιλοξενεί το container, τα αποτελέσματα 

δεν επηρεάζονται από το λειτουργικό σύστημα στο οποίο βασίζεται το container. Η 

εταιρεία Docker εξελίσσοντας μια μέθοδο κατάφερε να δώσει στα containers  

δυνατότητα portability, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν τα containers ανάμεσα σε 

διαφορετικά συστήματα χωρίς καμία αλλαγή στο κώδικα. Με την χρήση των Docker 



 

24 
 

containers, δεν υπάρχουν εξαρτήσεις από λειτουργικό σύστημα που θα φιλοξενήσει την 

εφαρμογή ή εξαρτήσεις από βιβλιοθήκες. 

Μειονεκτήματα 
 

Ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα της χρήσης των containers είναι η αδυναμία 

απομόνωσης του από το λειτουργικό σύστημα. Ενώ επιτυγχάνεται η έλλειψη 

αλληλεξάρτησης των containers, παρόλα αυτά εφόσον το container βασίζεται 

εξολοκλήρου στο λειτουργικό σύστημα που το φιλοξενεί πιθανοί κίνδυνοι ασφαλείας 

μπορούν να ανακύψουν ευκολότερα σε σύγκριση με την hypervisor – based – 

virtualization τεχνολογία και αν το container δεχθεί κάποια επίθεση, το κακόβουλο 

πρόγραμμα μπορεί εκτενέστερα να επηρεάσει και το λειτουργικό σύστημα. Μια από τις 

λύσεις που προωθούνται είναι ο συνδυασμός των δυο τεχνολογιών  container– based– 

virtualization και hypervisor– based– virtualization για την αποτροπή τέτοιων 

κινδύνων. Η δημιουργία και λειτουργία ενός container το οποίο να φιλοξενείται από 

ένα VM εξασφαλίζει περισσότερο την ασφάλεια έτσι σε περίπτωση που επηρεαστεί το 

container όπως αναφέρθηκε παραπάνω αυτή τη φορά θα έχει αντίκτυπο μόνο στο VM. 

Μειονέκτημα επίσης, αποτελεί ο διαχωρισμός ενός container σε μικρότερα κομμάτια 

που είναι δύσκολα διαχειρίσημα. Όταν το πλήθος των τμημάτων είναι μικρό, αποτελεί 

ένα πλεονέκτημα για τη χρήση τους και προσφέρουν εξαιρετικές αποδόσεις αν 

συνδυαστούν ως συστοιχία, ωστόσο όταν ο αριθμός τους μεγαλώσει δυσκολεύει η 

διαχείριση. Ενδεικτικά προβλήματα που ανακύπτουν είναι για παράδειγμα η εφαρμογή 

μιας διόρθωσης σε εκατοντάδες διαφορετικά containers ή ενημέρωση μιας βιβλιοθήκης 

για αποφυγή κάποιου πιθανού κινδύνου ασφαλείας. Η διαχείριση συστοιχίας από 

containers είναι ένα αντικείμενο μελέτης από πολλές εταιρείες που αναπτύσσουν 

συνεχώς νέα εργαλεία (Docker Swarm, Amazon ECS, Kubernetes και λοιπά) μερικά 

από τα οποία θα αναφερθούν και στην συνέχεια (Ankerholz,2016). Αντιθέτως στα VMs 

η διαχείριση τους είναι συγκριτικά ευκολότερη καθώς το πλήθος τους είναι σαφώς 

μικρότερο από τα containers λογισμικού και γίνεται χρήση αντίστοιχου προγράμματος 

διαχείρισης, όπως το Vagrant. 

Επίσης, ένα μειονέκτημα που πρωτοεμφανίστηκε όταν υπήρξε η ανάγκη για εφαρμογή 

τους σε λειτουργικά συστήματα πέραν του Linux ήταν, ότι ένα container που 

δημιουργείται για να υποστηρίξει μια εφαρμογή σε ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να 

υποστηρίξει μόνο εφαρμογές του ίδιου OS και όχι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ένα 

container που δημιουργήθηκε σε LinuxOS δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα instance ή 
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εφαρμογή που σχεδιάστηκε / υλοποιήθηκε για Microsoft Windows λειτουργικά 

συστήματα (Εικόνα 5). Αρκετές μελέτες γίνονται για να εξαλειφθεί αυτός ο 

περιορισμός και είναι ο επόμενος μελλοντικός στόχος. Ως πρώτο στάδιο γίνεται η 

εφαρμογή ενδιάμεσων προγραμμάτων – πλατφορμών όπως το Docker για να 

ξεπεραστούν οι όποιοι περιορισμοί. 

 

Εικόνα 5: Ασυμβατότητα container που υλοποιήθηκε για άλλο λειτουργικό. 

 

Ωστόσο η λύση που προτείνεται είναι ο συνδυασμός container λογισμικού με μια 

εικονική μηχανή. Για παράδειγμα σε ένα MacOS που δεν υποστηρίζει Linux 

λειτουργικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πλατφόρμα διαχείρισης εικονικών 

μηχανών όπως το VirtualBox για να εγκατασταθεί η πλατφόρμα διαχείρισης του 

container λογισμικού και να μπορέσει να υποστηριχθεί η εφαρμογή. Μια διαδικασία 

που αποδείχθηκε πολύπλοκη από πλευράς υλοποίησης - διαχείρισης και αρκετά 

χρονοβόρα για το τμήμα της  παραγωγής. 

 

Εικόνα 6: Χρήση ενδιάμεσου προγράμματος για διαφορετικούς προμηθευτές(Πηγή: Docker in Practice) 

 

 

2.2.4  Monitoring σε εικονικές μηχανές και Containers λογισμικού 

 

H monitoring διαδικασία των εικονικών μηχανών για ένα υπολογιστικό σύστημα είναι 

πολύ σημαντική. Παρακολουθείται η απόδοση και οι δυνατότητες τους κατά την 
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διάρκεια λειτουργίας τους. Πλατφόρμες όπως το Windows Azure και το OpenStack 

παρέχουν ένα διαδραστικό περιβάλλον για να παρακολουθούνται τα στατιστικά που 

σχετίζονται με την απόδοση των VMs, συγκεκριμένα. 

 Ποσοστιαία επεξεργαστική κατανάλωση 

 Ταχύτητα ανάγνωσης στο δίσκο 

 Ταχύτητα εγγραφής στο δίσκο 

 Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο 

 

 

Εικόνα 7: Monitoring για την απόδοση του Virtual Machine σε Azure (Πηγή:Microsoft.com) 

 

Η διαδικασία του παρακολούθησης είναι εξίσου σημαντική και για τα containers 

λογισμικού. Βοηθούν στον αυτόματο προγραμματισμό διαδικασιών όπως εκκίνηση και 

παύση ενός container, όταν είναι σε κατάσταση αδράνειας ή έχουν φτάσει τα όρια 

επιτρεπτής λειτουργίας, διαδικασία μεταφοράς του φόρτου εργασίας σε άλλο container. 

Οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε συγκεκριμένου τύπου βάσεις δεδομένων (TSDB) ώστε 

να επιτρέπονται οι αυτόματες διεργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μηχανισμοί 

που έχουν υιοθετηθεί και από τις αντίστοιχες πλατφόρμες διαχείρισης πόρων και από το 

cloud. 

Οι αντίστοιχες αποδόσεις μπορούν να καταγραφούν στα containers με την χρήση μιας 

εφαρμογής που εκτελείται επίσης σαν container λογισμικού και ονομάζεται CAdvisor. 

Μερικά από τα εργαλεία monitoring είναι, το Docker stats, που θα χρησιμοποιηθεί για 

την καταγραφή των αποτελεσμάτων στην παρούσα μελέτη. Το Scout, Datadog, 

Prometheus και λοιπά. Η επιλογή της εφαρμογής βασίστηκε στα αποτελέσματα 
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σύγκρισης με αντίστοιχα προγράμματα που παρατείθενται στον παρακάτω πίνακα της 

μελέτης του (Dawadi,2017) στην δωρεάν διάθεση του, στον ανοιχτό κώδικα που έχει 

υλοποιηθεί και στην απλή διαχείριση του. 

Πίνακας 1: Δυνατότητες καταγραφής από διαφορετικές πλατφόρμες 

Πλατφόρμα 
Υποστήριξη 

Docker 

Monitoring του 

Container 

Monitoring 

του Migration 

Monitoring 

αρχείων 

καταγραφής 

Open 

source 

Σύστημα 

ειδοποιήσεων 

CAdvisor √ √   √  

Scout √ √   √ √ 

DataDog √ √  √ √ √ 

Sensu √ √   √  

Prometheus √ √   √ √ 

Logentries √ √  √ √  

Ruxit √      

Sematext √ √  √   

CoMMon √ √ √  √ √ 

(Πηγή: Dawadi,2017) 

Για την επίτευξη καλύτερης αξιοπιστίας της προσομοίωσης γίνεται και η χρήση του 

Jmeter εργαλείου που επιτρέπει την ταυτόχρονη και πολλαπλή εκτέλεση μιας σειράς 

ερωτημάτων. Η χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος έχει ως στόχο την όσο το 

δυνατό ρεαλιστική προσομοίωση μιας πιθανής εφαρμογής που θα εκτελεί διεργασίες 

στην βάση από πολλαπλούς χρήστες. Προσφέροντας πλήρη δυνατότητα 

παραμετροποίησης, με ελάχιστες απαιτήσεις και διαθεσιμότητα σε όλα τα λειτουργικά 

συστήματα. Η χρήση του συγκεκριμένου  προγράμματος υποστηρίζει δοκιμές σε 

επίπεδο απόδοσης του συστήματος σε διεργασίες με μεγάλο φόρτο και την αναδειξη 

του επιπέδου του συστήματος ή των αλλαγών που πρέπει να γίνουν για περαιτέρω 

βελτίωση του. Οι παραπάνω στόχοι αποτέλεσαν και αντικείμενα μελέτης των (Dwivedi 

et all, 2015) όπου και χρησιμοποιήθηκε το JMeter, όπως και η (Tirghoda, 2012) για τον 

έλεγχο της απόδοσης των υπηρεσιών ιστού. 
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2.3 Κύριες διαφορές από VMs 

 

Η φορητότητα, η χρήση και εγκατάσταση των containers λογισμικού σε διαφορετικά 

υπολογιστικά συστήματα γίνεται πιο εύκολα από τα VMs και αυτό επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό και την συνολική ανάπτυξη του cloud computing. Επίσης, δεν 

υπάρχει περιορισμός λόγω ασυμβατότητας με το υλικό και η συνεργασία με το Docker 

στα Windows 2016 ξεπερνάτε η δυσκολία υλοποίησης σε λογισμικό της Microsoft. 

Ο χρόνος εκκίνησης, μιας εφαρμογής σε μια εικονική μηχανή. Για να είναι διαθέσιμη, 

απαιτείται η εκκίνηση ολόκληρου του λειτουργικού συστήματος που τη φιλοξενεί σε 

αντίθεση με τα containers που χρειάζονται μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα για να 

εγκατασταθούν μόνο οι απαραίτητες για αυτά βιβλιοθήκες και να ξεκινήσουν. Κατ' 

επέκταση ο χώρος που καταλαμβάνουν στους δίσκους, όταν ένα VM χρειάζεται 

συνολικά κάποια  gigabytes σε αντίθεση με τα ελάχιστα megabytes που απαιτούνται 

από τα containers για την λειτουργία τους. Οι ενημερώσεις που γίνονται σε επίπεδο 

εφαρμογής είτε λειτουργικού, καταναλώνουν χώρο στο δίσκο, αυξάνοντας το μέγεθος 

του αρχείου ενός VM σε αντίθεση με τα containers όπου η διαφορά είναι ελάχιστη 

(Andrew Turner, 2015). 

 

Εικόνα 8: Η πορεία του Docker έναντι των VΜs τα τελευταία 5 χρόνια (Πηγή:Google Trends) 

 

H δημιουργία, μιας εικονικής μηχανής, συνήθως, γίνεται από μηδενικό στάδιο. Απαιτεί 

ένα image που θα περιέχει το κώδικα, βιβλιοθήκες, δεδομένα, ρυθμίσεις και κυρίως το 

λειτουργικό σύστημα για να εκτελεστεί μια εφαρμογή. Επιπλέον προγράμματα που 
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απαιτούνται λόγω αλληλοεξαρτήσεων εγκαθίστανται αργότερα μέσω του λειτουργικού 

συστήματος. Ωστόσο, υλοποιήθηκαν και έτοιμα VMs, όπου τα images δημιουργούνται 

με την εκτέλεση μιας σειράς εντολών (scripts) από εργαλεία όπως το Vagrant και 

Puppet επιπλέον και πάροχοι υπηρεσιών στο σύννεφο προσφέρουν εικονικά προ 

εγκατεστημένα με βασικές ρυθμίσεις images. 

Στα containers λογισμικού, εφαρμόζονται άλλες τεχνικές καθώς δεν απαιτείται η χρήση 

εικονικού δίσκου και ως image ορίζεται η συλλογή από αρχεία και βιβλιοθήκες (μαζί με 

τις εξαρτήσεις τους) στα οποία βασίζεται η εφαρμογή. 

Η ευελιξία στην χρήση, με την δυνατότητα διαχωρισμού των διεργασιών σε ξεχωριστά 

containers οδηγώντας και στην χρήση πιο εύρωστων αρχιτεκτονικών (μικρουπηρεσιών) 

σε αντικατάσταση των μονολιθικών SOAP ώστε να υποστηρίζονται και να λειτουργούν 

ταχύτερα οι εφαρμογές. Η διαδικασία του migration είναι γρηγορότερη και ευκολότερη. 

 

Πίνακας 2: Σύγκριση Containers και VMs 

Χαρακτηριστικά Virtual Machines Containers 

Λειτουργικό Σύστημα 

Guest 

Κάθε VM εκτελείται σε ένα εικονικό 

hardware και το kernel βρίσκεται στην 

εικονική του μνήμη 

Όλα μοιράζονται το ίδιο kernel.Που 

βασίζεται στην μνήμη του host 

Απόδοση 

Εξαρτάται από την διαδραστικότητα του 

κάθε VM με το host, που οδηγεί σε 

μειωμένη απόδοση του συστήματος 

Είναι σχετικά ίδια με την απόδοση του 

συστήματος, όταν εκτελείται σε φυσικό 

server 

Ασφάλεια Υψηλή, απόλυτο isolation 
Επιτυγχάνεται με namespaces 

μηχανισμούς 

Κατανάλωση δίσκου Καταλαμβάνει αρκετό χώρο ανά VM Καταλαμβάνει λίγο χώρο 

Σύνδεση δικτύου Εικονικές κάρτες δικτύου Χρήση IPC μηχανισμών, όπως sockets 

Χρόνος εκκίνησης Απαιτούνται αρκετά λεπτά Χρόνος εκκίνησης σε ελάχιστα δεύτερα 

(Πηγή: Lenka,2017 ) 

 

Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των καινοτόμων τεχνολογιών της πληροφορικής, 

αρκετές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από τις τεχνολογίες εικονικοποίησης. Σε 

μια έρευνα της IBM (Felter,2014) τονίζεται η εκτεταμένη χρήση εικονικοποίησης σε 
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cloud περιβάλλοντα με στόχο την απομόνωση των διεργασιών και την σωστή 

διαζείριση των πόρων. Η χρήση των containers λογισμικού αποδεικνύεται καλύτερη 

έναντι των VMs μέσα από διαδικασίες ελέγχου των αποδόσεων του συστήματος του 

εξυπηρετητή. 

Σε συνέχεια της χρήσης του cloud ως “Υποδομή ως Υπηρεσία (IaaS)” στην μελέτη 

(Kozhirbayev,2016), τονίζεται η ανάπτυξη της τεχνολογίας με την ευρεία διάθεση 

παρόμοιων υπηρεσιών από πολλούς παρόχους (Google, Amazon, Microsoft). Και ως 

επέκταση της μελέτης αναφέρεται η ανάγκη για χρήση της τεχνολογίας των 

Microservices σε συνδιασμό με τα containers λογισμικού, με στόχο τον ορθολογικότερο 

καταμερισμό των πόρων, ανάλογα με τις διεργασίες που καλούνται να εκτελεστούν. Η 

χρήση ενδιάμεσου hypervisor, όπως το Docker αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του εγχειρήματος (Mouat, 2016). 

Η ορθολογική διαχείριση των πόρων σε ένα σύστημα με εικονικοποίηση λογισμικού 

βασίζεται στην χρήση υπηρεσιών του kernel όπως τα namespaces και cgroups. Στην 

μελέτη (Biederman,2006) αναφέρεται ότι τα namespaces απομονώνουν τα containers 

από το υπόλοιπο σύστημα για να εκτελούνται αδιάκοπα ως μεμονωμένα συστήματα. 

Επίσης, με την χρήση των cgroups ορίζεται και η πρόσβαση τους σε πεπερασμένους 

πόρους του εξυπηρετητή, για όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση. 

Η τεχνολογία της εικονικοποίησης εκτός από τις υπηρεσίες του kernel βασίζεται και 

στην χρήση εργαλείων διαχείρισης τους. Για την αυτοματοποίηση των διεργασιών και 

γρηγορότερη απόκριση των administrators σε ανάγκες αναβάθμισης ή ανάκαμψης του 

συστήματος από κάποια καταστροφή. Η μελέτη (Netto et all,2016) περιγράφει την 

χρήση πλατφορμών διαχείρισης για τα containers όπως το Kubernetes και η μελέτη 

(Calinciucatall,2016) των VMs μέσω του OpenStack, τις δυνατότητες που προσφέρουν 

και την αυτοματοποίηση των διεργασιών που βελτιώνουν την απόκριση των 

συστημάτων. 

Τέλος, στην μελέτη (Thanh Bui,2015) αναφέρονται τα θέματα ασφαλείας που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τεχνολογίες της εικονικοποίησης με την σταδιακή 

ανάπτυξη τους. Για τα κενά ασφαλείας που εντοπίζονται οι λύσεις που αποδίδονται 

εχουν στόχο να μην επιρεαστεί η απόδοση του συστήματος. Η χρήση της πλατφόρμας 

του Docker στα containers λειτουργεί ως ενδιάμεσος για να εξασφαλίσεις το καλύτερο 

επίπεδο ασφαλείας, το οποίο υστερεί σε σχέση με τα VMs. 
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2.4 Μικρουπηρεσίες – Εφαρμογή των containers λογισμικού 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των μικρουπηρεσιών είναι μια αξιόλογη πρόοδος για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων. Με τις μικρουπηρεσίες μια εφαρμογή 

αναπτύσεται ή αναδιαμορφώνεται ως ξεχωριστές υπηρεσίες που αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους με ένα ορισμένο τρόπο, όπως η χρήση API. Κάθε ένα είναι αυτόνομο, μπορεί να 

αναβαθμιστεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα και διατηρεί το δικό του αποθηκευτικό 

χώρο. Χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την λειτουργία τους όταν εφαρμόζονται σε 

containers λογισμικού. 

Η μετάβαση σε μια τεχνολογία βασισμένη στις μικρουπηρεσίες μετατρέπει την 

διαδικασία της ανάπτυξης των εφαρμογών σε μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία, 

μειώνοντας και τις εξαρτήσεις απο επιπλέον χαρακτηριστικά που πρέπει να 

εφαρμοστούν. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν και να εφαρμοστούν ευκολότερα και 

ταχύτερα. Μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί ως ένα σύνολο μικρουπηρεσιών 

εκτελείται ευκολότερα σε πολλαπλούς διακομιστές με εξισορρόπηση φορτίου, 

καθιστώντας εύκολη τη διαχείριση των αιχμών της ζήτησης και τη σταθερή αύξηση 

της ζήτησης με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας παράλληλα το πλήθος και την 

διάρκεια των downtime που προκαλούνται από προβλήματα υλικού ή λογισμικού.  

Η δημιουργία και λειτουργία των εφαρμογών μπορεί να σχεδιαστεί και εκτελεστεί με 

διαφόρους τρόπους. Κάθε ένας εμφανίζει μειονεκτήματα και δυσχερένει την δουλειά 

της ομάδας υλοποίησης. Ένας  από αυτούς ονομάζεται μονολιθικός και είναι μια all-in-

one σχεδιαστική προσέγγιση, κατά την οποία όλα τα μέρη που αποτελείται μια 

εφαρμογή είναι εγκατεστημένα σε ένα σύστημα και έχουν αλληλοεξαρτήσεις. Μια 

τεχνική που είναι εύκολη στην υλοποίηση και διάθεση (δημιουργείται ενα πακέτο που 

περιέχει όλα τα προαπαιτούμενα και εγκαθίσταται στον διακομιστή), επιτρέπει 

γρήγορο έλεγχο αλλά τα πλεονεκτήματα της ισχύουν όσο η εφαρμογή είναι σε πρόοιμο 

στάδιο. 

Όσο μια εφαρμογή γίνεται πιο πολύπλοκη και μεγαλώνει σε μέγεθος, τόσο πιο 

δύσκολη είναι η διαχείριση της, ο εντοπισμός και διόρθωση των λαθών. Ο εκτενής 

κώδικας και οι προσπάθειες επίλυσης των λαθών με την δημιουργία νέων 

χαρακτηριστικών δυσκολεύουν τους προγραμματιστές και οδηγούν σε μια 

κακογραμμένη εφαρμογή. Τόσο ο κώδικας όσο και το μέγεθος της εφαρμογής 

προκαλούν καθυστέρηση στην χρόνο έναρξης της. Το μέγεθος μιας εφαμογής μπορεί 

να εμποδίσει και την ανάγκη για συνεχή διάθεση νέων αλλαγών, χαρακτηριστικό των 
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εφαρμογών τύπου λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS), όπου απατείται η επαναδημιουργία 

όλης της εφαρμογής για μια ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό τμήμα 

του κώδικα.  

Οι μονολιθικές εφαρμογές έχουν και την δυσκολία της κλιμάκωσης καθώς τμήματα της 

απαιτούν καλύτερη διαχείριση επεξεργαστικής ισχύος και άλλα καλύτερη διαχείριση 

μνήμης, επιλογές που εκτοξεύουν το κόστος σε εξοπλισμό. H ακεραιότητα της 

εφαρμογής είναι επίσης σημαντική, καθώς ένα λάθος στον κώδικα μπορεί να οδηγήσει 

στην κατάρευση μιας υπηρεσίας και κατ’ επέκταση σε όλη την εφαρμογή. 

 

Εικόνα 9: Παράδειγμα Μονολιθικής εφαρμογής (Πηγή : Richardson & Smith,2016) 

 

Πολλοί οργανισμοί, όπως το Amazon, το eBay και το Netflix, έχουν λύσει αυτά τα 

προβλήματα υιοθετώντας αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως πρότυπο αρχιτεκτονικής 

μικρουπηρεσιών. Αντί να δημιουργηθεί μια μοναδική μεγάλη, μονολιθική εφαρμογή, η 

ιδέα είναι να χωρίζετε η εφαρμογή σε ένα σύνολο μικρότερων, διασυνδεδεμένων 

υπηρεσιών. 

Μια υπηρεσία τυπικά εφαρμόζει ένα σύνολο ξεχωριστών χαρακτηριστικών ή 

λειτουργιών, όπως η διαχείριση παραγγελιών και πελατών, η εισαγωγή στοιχείων και 



 

33 
 

λοιπά. Κάθε μικρουπηρεσία είναι μια μικρή εφαρμογή που έχει τη δική της εξαγωνική 

αρχιτεκτονική, η οποία αποτελείται από επιχειρηματική λογική, μαζί με διάφορους 

προσαρμογείς. Ορισμένες μικρουπηρεσίες θα εκθέσουν ένα API που καταναλώνεται 

από άλλα ή από τους χρήστες της εφαρμογής. Άλλες μικρουπηρεσίες θα μπορούσαν να 

εφαρμόσουν ένα UI ιστού (Web UI). Κατά το χρόνο εκτέλεσης, κάθε instance είναι 

συχνά ένα εικονικό μηχάνημα  (VM) ή ένα Docker container.  

 

 

Εικόνα 10: Διαχωρισμός Μονολιθικής εφαρμογής σε Microservices (Πηγή : Richardson & Smith,2016) 

 

Η αρχιτεκτονική των μικρουπηρεσιών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην σχέση μεταξύ 

εφαρμογής και βάσης δεδομένων. Αντί να μοιράζονται ένα ενιαίο σχήμα βάσης 

δεδομένων με άλλες υπηρεσίες, η κάθε μια έχει το δικό της σχήμα. Από την μια 

πλευρά, αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα για ένα ευρύτερο μοντέλο 

δεδομένων για όλη την επιχείρηση και μπορεί να οδηγήσει σε επαναλήψεις των 

δεδομένων, ωστόσο η ύπαρξη ενός σχήματος βάσης δεδομένων ανά υπηρεσία είναι 

απαραίτητο αν η εφαρμογή θέλει να επωφεληθεί από τις μικρουπηρεσίες, καθώς έτσι 

εξασφαλίζεται η χαλαρή σύζευξη. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της βάση δεδομένων 

και τον τύπο που καλύτερα την εξυπηρετεί ανάλογα με τις ανάγκες της. 
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Η αρχιτεκτονική τους έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα 

της πολυπλοκότητας διαχωρίζοντας την μεγάλη μονολιθική εφαρμογή σε ξεχωριστές 

υπηρεσίες, και ενώ η λειτουργικότητα παραμένει αμετάβλητη στην πραγματικότητα η 

εφαρμογή έχει σπάσει σε πολλά ξεχωριστά διαχειρίσιμα κομμάτια (υπηρεσίες) που 

υλοποιούνται και διαχειρίζονται εύκολα. 

Επιτρέπει την ανάπτυξη της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά από μια ομάδα 

προγραμματιστών και δίδεται η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων τεχνολογιών 

ανάλογα με τις ανάγκες και με απώτερο στόχο την ταχύτατη και εύρυθμη λειτουργία 

της εφαρμογής. Στα microservices, όλες οι υπηρεσίες μπορούν να κλιμακωθούν 

ξεχωριστά και να οριστεί το πλήθος από τα στιγμιότυπα (instances) που πρέπει να 

εμφανιστούν. 

Τα μειονεκτήματα της αρχιτεκτονικής είναι η πολυπλοκότητα που προέρχεται από την 

εφαρμογή ως πλέον ένα κατανεμημένο σύστημα και οι προγραμματιστές καλούνται να 

γράψουν επιπλέον κώδικα για να προλαμβάνουν προκαταβολικά τη μερική αποτυχία 

μιας εφαρμογής για κάθε υπηρεσία.  Οι ξεχωριστές βάσεις δεδομένων για κάθε 

υπηρεσία είναι επίσης μια πρόκληση που η διαδικασία της ενημέρωσης των είναι 

αρκετά δύσκολη. Η εγκατάστασή τους σε είναι εξίσου πολύπλοκη, καθώς σε μια 

μονολιθική εφαρμογή χρησιμοποιείται μια σειρά από servers και ένας διαχειριστής του 

φόρτου εργασίας, αντιθέτως στις μικρουπηρεσίες είναι μόνο υπηρεσίες με πολλά 

στιγμιότυπα που απαιτούν σωστή οργάνωση και διαχείριση και εργαλεία όπως το 

Docker ή το Kubernetes μπορούν να την αναλάβουν (Richardson,2016). 

2.4.1 Τεχνικές ανάπτυξης των Microservices 

 

Η ανάπτυξη των μικρουπηρεσιών σε πολλαπλά στιγμιότυπα, σε ένα server (είτε 

φυσικό είτε εικονικό). – Multiple Service Instances per Host 

Είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος εφαρμογής των, όπου η κάθε υπηρεσία (και τα 

στιγμιότυπα αυτής) αποτελείται από ή εκτελεί μια ή περισσότερες διεργασίες 

επιτρέποντας την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων του συστήματος και 

του λειτουργικού συστήματος του διακομιστή. Η εγκατάσταση μιας υπηρεσίας είναι 

πολύ γρήγορη διαδικασία, καθώς μόνο η αντιγραφή του αρχείου ή του πηγαίου κώδικα, 

αρχείο εξαιρετικά μικρό σε μέγεθος, μπορεί να καταστήσει την εφαρμογή άμεσα 

λειτουργική. Τέλος, ο χρόνος για την έναρξη μιας υπηρεσίας είναι αρκετά μικρός. 
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Ωστόσο, υπάρχουν και μειονεκτήματα, καθώς μια υπηρεσία χάνει την αυτονομία της 

εκτός αν η ίδια είναι ταυτόχρονα και διεργασία. Η αλληλοεξάρτηση μιας διεργασίας 

από μια άλλη επηρεάζει τη λειτουργία της υπηρεσίας και πρέπει να γίνει άλλος 

σχεδιασμός κατά την υλοποίηση για να αποφευχθεί αυτό. Η κατανάλωση των πόρων 

από ένα στιγμιότυπο δεν μπορεί να περιοριστεί χωρίς την χρήση τρίτων εργαλείων που 

θα λειτουργούν ως hypervisor.  Η δημιουργία μιας υπηρεσίας από μια ομάδα 

προγραμματιστών μπορεί να αναπτυχθεί με διαφόρους τρόπους και γλώσσες 

προγραμματισμού και λόγω της δυνατότητας για ανεξάρτητη ανάπτυξη τους, 

αυξάνεται και ο κίνδυνος για λάθη κατά την διάρκεια της υλοποίησης. 

Η ανάπτυξη των μικρουπηρεσιών σε στιγμιότυπο ανά server (είτε φυσικό είτε 

εικονικό). –Service Instance per Host 

Σε αυτή την προσέγγιση υπάρχουν δυο εναλλακτικές, η χρήση του εικονικού 

μηχανήματος (VM) ή του Software Container. 

A. Υπηρεσία ανά εικονική μηχανή 

Με αυτήν την τεχνική κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί σε μια εικονική μηχανή. Τα 

πλεονεκτήματα, είναι η απομόνωση της υπηρεσίας που αναφέρθηκε ως μειονέκτημα 

στην παραπάνω τεχνική, ο ορισμός εξαρχής και η διαχείριση των πόρων του 

συστήματος που αντιστοιχούν, χωρίς να γίνεται επιβάρυνση των υπόλοιπων 

υπηρεσιών. Τέλος, η δυνατότητα να εφαρμοστεί το VM σε cloud περιβάλλον και να 

εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της αυτόματης κλιμάκωσης και διαχείρισης του 

φόρτου εργασίας. 

Τα μειονεκτήματα της είναι η μη αποτελεσματική χρήση των πόρων ανά VM. Κάθε 

υπηρεσία έχει στην διάθεση της τους πόρους του VM εκτός από αυτούς που 

καταναλώνονται από το λειτουργικό του σύστημα και υπάρχουν περιπτώσεις μη 

πλήρους κατανάλωσης. Για να αποφευχθεί αυτό υπάρχουν λογισμικά που 

διαχειρίζονται τους πόρους αντίστοιχα για να αποφευχθούν οι σπατάλες, που όμως 

ανεβάζουν το κόστος υλοποίησης και απαιτούν αντίστοιχες ενέργειες ελέγχου από τους 

διαχειριστές. Η δημιουργία μιας νέας έκδοσης – νέου VM είναι μια αρκετά χρονοβόρα 

διαδικασία, απαιτείται η εγκατάσταση του λειτουργικού από την αρχή και της 

εφαρμογής κατ’επέκταση. Ο χρόνος εκκίνησης του VM μετά από μια επανεκκίνηση 

είναι επίσης μεγάλος εκτός και αν χρησιμοποιηθούν άλλες εκδόσεις όπως εκείνα που 

δημιουργούνται με το BoxFuse.  
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B. Υπηρεσία ανά Container λογισμικού 

Αυτή η τεχνική επιτρέπει σε κάθε υπηρεσία να εκτελείται στο δικό της container. 

Επιτρέποντας τον ορισμό πόρων που θα καταναλώνει το container εξαρχής. Η χρήση 

εργαλείων διαχείρισης όπως Kubernetes και Docker Swarm μπορούν να 

απλουστεύσουν την διαχείριση των containers, όπου εκείνα με τους μηχανισμούς τους 

αποφασίζουν ποιο container πρέπει να μεταφερθεί σε ποιο διακομιστή, ανάλογα με τις 

ανάγκες του container σε πόρους. Το πλεονέκτημα της απομόνωσης της υπηρεσίας 

όπως και στα VM υπάρχει, αλλά σε αντίθεση με τα VMs o χρόνος έναρξης και 

υλοποίησης ενός container είναι αισθητά μικρότερος με μελέτες να αναφέρουν ως 

χρόνο υλοποίησης σε λιγότερο από 10 δεύτερα. 

Τα μειονεκτήματα είναι η ασφάλεια καθώς  χρησιμοποιούν το kernel του ίδιου του 

διακομιστή και όχι δικό τους αυτόνομο όπως γίνεται παρόμοια στα VMs. Ο 

διαχειριστής του συστήματος πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την 

συντήρηση του μεγέθους και της απόδοσης τους, εκτός και αν χρησιμοποιηθούν 

αντίστοιχα λογισμικά. Το κόστος απόκτησης τους ακολουθεί την τιμολογιακή πολιτική 

των εικονικών μηχανών και ως εκ τούτου, προκύπτει σπατάλη σε πόρους καθώς 

γίνονται αγορές μεγάλου αριθμού προκαταβολικά για την διαχείριση υψηλού φόρτου 

εργασίας. 

2.5 Ασφάλεια 

 

Από την στιγμή που η τεχνολογία των containers λογισμικού έγινε ευρύτατα 

διαδεδομένη ο μεγαλύτερος προβληματισμός που ανέκυψε είναι να διατηρηθεί η 

ασφάλεια τους. Μέχρι πρόσφατα τα containers εκτελούσαν τις διεργασίες τους στο 

λειτουργικό του συστήματος που τα φιλοξενεί, ως “χρήστες” με αυξημένα δικαιώματα, 

με αποτέλεσμα αν κάποιο κομμάτι του container ή το ίδιο το λειτουργικό εκτεθεί σε 

κίνδυνο ασφαλείας το κακόβουλο λογισμικό αποκτούσε πρόσβαση σε πόρους τόσο του 

host όσο και στο ίδιο το container. Μια τεχνική που λέγεται, Host Rebinding. 

Αναλυτικότερα, ο επιτιθέμενος ξεπερνά τις πολιτικές ασφαλείας και αποκτά πρόσβαση 

στο λειτουργικό ξεπερνώντας το SOP (Same Origin Policy)
2
, που προστατεύει το 

Docker από κλήσεις του internet, έχοντας τα διαπιστευτήρια του χρήστη – 

προγραμματιστή το malware εγκαθίσταται και κάθε φορά που χρησιμοποιείται το 

                                                           

2
Χαρακτηριστικό που υπάρχει σε όλους τους browsers με μικρές διαφορές. 
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container διαχέεται στο δίκτυο. Το malware, έχει καταγράψει το συγκεκριμένο κώδικα 

σε σημείο που δεν είναι εύκολα εντοπίσιμο (Nichols, 2017). 

Η πλατφόρμα της Docker για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό 

χρησιμοποίησε τις τεχνικές που προαναφέρθηκαν (cgroups, namespaces) όπου 

επιτρέπει τα containers να εκτελούν διεργασίες ως καθορισμένοι χρήστες του 

συστήματος και με ορισμένη πρόσβαση σε πόρους του συστήματος. Χαρακτηριστικά 

που εντάχθηκαν από την έκδοση kernel 2.2 και έπειτα, ξεχωρίζουν τα δικαιώματα ενός 

διαχειριστή του συστήματος σε “δυνατότητες”, που δύναται να ενεργοποιούνται και 

απενεργοποιούνται (Thanh Bui,2015). 

Ένας ακόμη λιγότερο εμφανής κίνδυνος που συνεπάγεται από τα παραπάνω είναι η 

διάδοση του malware στα υπόλοιπα containers που έχει υλοποιήσει το 

προγραμματιστής. Ένας κίνδυνος που ονομάζεται Shadow Worm (Cherny et all, 2017). 

O επιτιθέμενος, έχοντας προβεί στην διαδικασία ανάκτησης των διαπιστευτηρίων του 

προγραμματιστή έχει εγκαταστήσει το malware στο host και έχει περάσει το κώδικα σε 

κρυφό σημείο ώστε να εξαπλώνεται στα υπόλοιπα containers που έχει δημιουργήσει. 

Αυτό το κενό ασφαλείας σε πρώτο στάδιο βελτιώθηκε απο την έκδοση του Docker 

0.5.2 όπου άλλαξε η πρόσβαση της API εφαρμογής με το Docker από TCP σε UNIX 

πρωτόκολλο. Ένα κενό ασφαλείας που ανέδειξε το Cherny με την μελέτη του και το 

ανέφερε στην Docker για περαιτέρω διερεύνηση  

Το επίπεδο ασφαλείας είναι χαμηλότερο από εκείνο των VMs, καθώς όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, η τεχνολογία των containers λογισμικού χρησιμοποιεί αποκλειστικά το 

kernel του εξυπηρετητή, έτσι μια κακόβουλη επίθεση θα επηρεάσει ταυτόχρονα και τα 

δυο συστήματα. Δυο από τις πιο σύνηθες επιθέσεις είναι τύπου DoS Attack και αλλαγή 

των κωδικών των χρηστών και ανάκτηση δικαιωμάτων. Τονίζεται ότι, εξ’ορισμού το 

επικοινωνιακό μοντέλο του Docker είναι ευάλωτο σε ARP spoofing και Mac flooding, 

καθώς δεν ελέγχονται τα εισερχόμενα πακέτα. Για την αντιμετώπιση του κενού 

ασφαλείας, στην πλατφόρμα του Docker, για πρόσβαση στο μηχανισμό του 

χρησιμοποιείται πλέον μια σύνδεση τύπου Unix αντί TCP που οδηγεί στην εσωτερική 

IP 127.0.0.1, απομονώνοντας έτσι το container, όπως επίσης η χρήση πιστοποιητικών 

και προσωπικών εικονικών δικτύων (VPN) όπου επιτρέπουν την σύνδεση μόνο σε 

πιστοποιημένους χρήστες (Turnbull, 2016). 

Ένας ακόμα προβληματισμός στην αρχή της διάθεσης των containers λογισμικού ήταν 

το πόσο ασφαλή μπορούν να είναι τα containers ή images που διατίθενται σε online 
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κοινόχρηστους πόρους (Docker Hub) ανοιχτού κώδικα που όλοι έχουν πρόσβαση. Με 

την χρήση εφαρμογών όπως του Docker Content Trust τα images ελέγχονται για 

ύπαρξη κακόβουλου κώδικα – λογισμικού, παρόλο που έρχεται σε αντίθεση με την 

διασφάλιση απορρήτου ειδικά όταν έχει δημιουργηθεί για εφαρμογές που 

διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα (τραπεζικούς λογαριασμούς, προσωπικά στοιχεία). 

Ο ορισμός αποδοχής συγκεκριμένων τύπων αρχείων και συγκεκριμένων ενεργειών 

(Type Enforcement, TE) για το καθένα από αυτά είναι η τεχνική προστασίας του 

εξυπηρετητή από πιθανούς κινδύνους που επιφέρουν τα containers προερχόμενα από μη 

αξιόπιστες πηγές. 

Όταν σε ένα container είναι εγκατεστημένη μια εφαρμογή που έχει πιθανώς τρωτά σε 

κινδύνους σημεία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επηρεαστεί το λειτουργικό σύστημα 

του server που τα φιλοξενεί, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος για άλλου είδους επιθέσεις σε 

ένα container όπως DoS attack (Denial of Service) που ουσιαστικά αχρηστεύει ένα 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων από τις συνεχόμενες κλήσεις και οδηγεί στην 

κατάρρευση μιας online εφαρμογής. Τέλος, η διαχρονική ανάγκη για ασφάλεια – 

προστασία του “φυσικού” server παραμένει εξίσου σημαντική (Chelladhurai,2016). 

Στο θέμα της ασφάλειας η Microsoft προτείνει την χρήση του Hyper – V για την 

προστασία του kernel από κακόβουλες επιθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν το ίδιο το 

container, το host ή ακόμα και τα υπόλοιπα containers που βρίσκονται στο ίδιο 

σύστημα. Η Microsoft για τα προϊόντα της Azure Automation και Azure Machine 

learning επιθυμούσε υψηλότερη ασφάλεια από το kernel isolation και ένα μηχανισμό 

για την αντιμετώπιση των κακόβουλων επιθέσεων και έτσι δημιούργησε το Microsoft 

Server Containers with Hyper-Visolation.  Μια τεχνική που επιτρέπει τον σχεδιασμό 

ενός VM που θα φιλοξενεί αποκλειστικά containers, επιλύοντας και όλους τους 

προβληματισμούς της ταχύτητας στην εκκίνηση των υπηρεσιών και της διαχείρισης της 

μνήμης. Τον Ιανουάριο του 2017 η Microsoft ανακοινώνει την συνεργασία της με το 

Docker και προσθέτει νέες σχετικές δυνατότητες στην πλατφόρμα του Visual Studio 

2017, επιτρέποντας τους προγραμματιστές να παραδίδουν γρηγορότερα τις εφαρμογές – 

προϊόντα στο πελάτη, έχοντας ξεπεραστεί προβλήματα μετάβασης των εφαρμογών από 

τα τοπικά datacenters στο cloud και επιτυγχάνοντας 20 φορές μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των πόρων των υπολογιστικών συστημάτων 

(Taylor Brown, 2017). 
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2.6 Εργαλεία διαχείρισης συστοιχίας containers 

 

Kubernetes 

Το Kubernetes δίνει την δυνατότητα διαχείρισης των containers σε συστοιχία από 

φυσικούς servers ή εικονικών μηχανών, επιτρέποντας παράλληλα με τους μηχανισμούς 

που προσφέρει και την μετάβαση από κεντρική διαχείριση βασισμένη στο host σε 

κεντρική διαχείριση με βάση τα containers. Ελέγχει τις εφαρμογές σε επίπεδο 

απόδοσης, αν υπάρχει ανάγκη για scaling με αυτόματη ρύθμιση ή ανάλογα την 

επεξεργαστική ισχύ που καταναλώνεται. Οι επιλογές ελέγχου μπορούν να 

διαμορφωθούν από τον χρήστη ανάλογα με τις  ανάγκες του.  

Ένα χαρακτηριστικό του Kubernetes είναι ο διαχωρισμός κάποιων υπηρεσιών του 

συστήματος σε ξεχωριστά containers, επιτρέποντας μερική ή κατά τμήματα 

αναβάθμιση της εφαρμογής. Ωστόσο, containers που είναι αλληλένδετα δεν προτίνεται 

να διαχωρίζονται σε ξεχωριστά συστήματα για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των. 

Μια συστοιχία τύπου Kubernetes μπορεί να αποτελείται από φυσικούς ή εικονικούς 

servers, κάθε ένας τους ονομάζεται “node” όπου διαχειρίζονται το φόρτο εργασίας του 

υπολογιστικού συστήματος (Netto et all, 2016). 

Αλγόριθμοι, όπως το Paxos χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αντιγράφων των 

υπηρεσιών ώστε να εκτελούνται οι εφαρμογές ταχύτατα, και η ύπαρξη ενός 

πρωτοκόλλου που θα επιτρέπει την σωστή εκτέλεση των διεργασιών με την ίδια σειρά 

σε όλα τα αντίγραφα, είναι αναγκαίο.  

Docker Swarm 

Το Docker Swarm είναι ένα εργαλείο ομαδοποίησης και προγραμματισμού για τα 

container. Με το Swarm, οι διαχειριστές και οι προγραμματιστές μπορούν να 

δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα σύμπλεγμα κόμβων από Docker containers ως 

ένα ενιαίο εικονικό σύστημα. Ένα Docker Swarm cluster παρέχει επίσης στους 

διαχειριστές και τους προγραμματιστές τη δυνατότητα να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν 

containers καθώς αλλάζουν οι απαιτήσεις των υπολογιστών. Ο διαχειριστής του Swarm 

μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα του κόμβου σε περίπτωση προβλήματος του. 

Διαχειρίζεται τους πόρους του συστήματος και ομαδοποιεί τα containers σε κόμβους 

ανάλογα με τους διαθέσιμη μνήμη και επεξεργαστική ισχύ με στόχο την σταθερή 

απόδοση καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας τους είτε μεταθέτει τα containers σε άλλο 

κόμβο όταν εκείνος κοντεύει να γεμίσει. 
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Η επέκταση του με την χρήση Docker Swarm μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση του 

σε επίπεδο συστοιχίας από servers (Chao Zheng,Douglas Thain,2015) για την μαζική 

διαχείριση και διαμοιρασμό των containers σε μεγάλο αριθμό διεργασιών επιρεάζοντας 

την απομόνωση της κάθε διεργασίας. Διαχειρίζεται τα containers και τα 

χαρακτηριστικά τους, όπως Διαδικασίες, με μοναδικό κωδικό για κάθε μια. 

Απομόνωση των πόρων, με χρήση τεχνικών cgroups και namespaces. Απομόνωση 

δικτυακή, χρήση αυτόνομης IP διεύθυνσης που επικοινωνεί με το υπόλοιπο σύστημα. 

Απομόνωση αρχείων, κάθε container έχει το δικό του file system. Όπως και στην 

μελέτη (Shaun McCullough,2017) όπου πραγματοποεί 3 πειράματα για την δημιουργία 

images που αποθηκεύονται στο cloud και είναι διαθέσιμα προς εγκατάσταση σε όλους 

τους χρήστες. 

Σύγκριση μεταξύ των δυο 

Και οι δυο πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου για διαχείριση των 

containers αλλά και των πόρων του συστήματος. Ομαδοποιούν τα containers σε 

κόμβους και εκτελούνται μέσα σε clusters. Το Kubernetes και το Docker Swarm 

διασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μέσω των αντιγράφων που 

δημιουργούν σε διαφορετικούς κόμβους, ώστε να μπορεί μια υπηρεσία να είναι πάντα 

διαθέσιμη ακόμα και αν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα σε ένα container. Ωστόσο 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των (Ruostemaa, 2016). 

Σε όλη τη σύγκριση, είναι δυνατόν να σημειωθεί πως Kubernetes και Docker Swarm 

διαφέρουν ουσιαστικά. Το Swarm επικεντρώνεται στην ευκολία χρήσης με την 

ενσωμάτωση των βασικών συστατικών του Docker, ενώ το Kubernetes παραμένει 

ανοικτό σε δοκιμές. Το Docker Swarm παρέχει μια απλή και γρήγορη λύση, ενώ το 

Kubernetes στοχεύει να υποστηρίξει υψηλότερες απαιτήσεις με μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα. Για πολλούς από τους παρακάτω λόγους, το Docker είναι δημοφιλές 

στους προγραμματιστές που προτιμούν απλότητα και γρήγορη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, 

η Kubernetes χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα παραγωγής από πολλές εταιρίες 

διαδικτύου που εκμεταλλεύονται δημοφιλείς υπηρεσίες. 

Στο Docker Swarm η εγκατάσταση του είναι αρκετά εύκολη και είναι συμβατό με όλα 

τα λειτουργικά συστήματα. Η δημιουργία ενός κόμβου και η ανάθεση του σε ένα 

cluster γίνεται εύκολα, όπως επίσης και η ανάθεση του ρόλου που καλείται να 

διατελέσει ως κύριος κόμβος ή απλό μέλος του cluster. Η λειτουργικότητα του 

περιορίζεται γύρω από τις δυνατότητες του Docker αλλά δεν υποστηρίζει όλες τις 
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διαθέσιμες εντολές. Παρέχει ταχύτερη ανάπτυξη containers από το Kubernetes ακόμα 

και σε μεγάλα clusters. Τα νέα αντίγραφα μπορούν να δημιουργηθούν σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα με την εκτέλεση μιας εντολής. Η διαχείριση του φόρτου εργασίας 

ενός κόμβου από containers γίνεται με ενα αυτόματο εσωτερικό μηχανισμό, και κάθε 

κόμβος μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε container του κοινού δικτύου. Οι 

ενημερώσεις – αναβαθμίσεις γίνονται με την χρήση ενός image, όπου εκτελούνται όλες 

οι αλλαγές και μέσω αυτής της τεχνικής εξασφαλίζεται και η δυνατότητα για άμεση 

επαναφορά σε προηγούμενο στάδιο χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του κόμβου. Η 

κοινή χρήση φακέλων ανάμεσα σε containers του ίδιου κόμβου επιτυγχάνεται με την 

χρήση των Docker Shared Volumes, φακέλων που δημιουργούνται μαζί ή ξεχωριστά 

από τα containers, αλλά παραμένουν ακόμα και μετά την διαγραφή των σχετιζόμενων 

containers. Η δυνατότητα ύπαρξης κοινόχρηστων φακέλων μεταξύ των κόμβων είναι 

εφικτή, με μια άλλη ξεχωριστή  διεργασία. 

Tο Docker Swarm αποτελεί μια επικάλυψη δικτύου πολλαπλών υποδοχών που συνδέει 

τα δοχεία που τρέχουν σε όλους τους κόμβους,oι συνδέσεις μεταξύ κόμβων 

προστατεύονται αυτόματα μέσω πιστοποιητικού TLS. 

Στο Kubernetes απαιτούνται μια σειρά από ρυθμίσεις για την εγκατάσταση καθώς είναι 

διαφορετική για το κάθε λειτουργικό (Kubernetes,2017). Πρέπει να οριστούν εξ αρχής 

το πλήθος των IP διευθύνσεων που που θα ανατεθούν σε όλους τους κόμβους, όπως και 

να οριστεί το πλήθος τους. Τα εργαλεία του είναι μοναδικά και διαφέρουν από αυτά του 

Docker, αν χρειαστεί να διαχειριστεί άλλες πλατφόρμες, κάποιες βασικές παράμετροι 

πρέπει να ξανα-οριστούν. Η ταχύτητα εφαρμογής και ανάπτυξης του cluster είναι 

αρκετά πιο αργή σε σύγκριση με το Docker Swarm, αλλά η σταθερότητα του cluster 

είναι πιο εγγυημένη. Η διαχείριση του φόρτου εργασίας σε ένα κόμβο γίνεται μετά απο 

σχετικές ρυθμίσεις ώστε κάθε container να αναγνωρίζεται ως υπηρεσία. Οι 

αναβαθμίσεις γίνονται σταδιακά και σε συνάρτηση με τον έλεγχο της κατάστασης και 

των αποδόσεων του κόμβου, ώστε να μην υπάρχει αποτυχία στην απόδοση. Η κοινή 

χρήση γίνεται με μια αντίστοιχη τεχνική που ονομάζεται Kubernetes Volumes, φάκελοι 

οι οποίοι, σε αντίθεση με τους παραπάνω, διαγράφονται με την διαγραφή των 

containers. Τα containers συνδέονται σε ένα εικονικό δίκτυο και μπορούν να 

προστατευθούν με την χρήση TLS πιστοποιητικού, αλλά μετά από ρυθμίσεις του 

διαχειριστή. 

Τέλος, στο Docker (μέχρι την έκδοση 17.03) δεν επιτρέπεται η αναβάθμιση σε 

πολλαπλά επίπεδα των images στην παραγωγή. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης μιας 
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διόρθωσης, οι προγραμματιστές θα πρέπει να εκτελέσουν μεμωνομένα τα scripts σε 

κάθε container ξεχωριστά. 

 

2.7 Η διαδικασία του migration μιας εφαρμογής στα VMs και στα 

containers λογισμικού 

 

Η διαδικασία του live migration αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό για την μετάβαση 

μιας εφαρμογής από ένα ξενιστή σε άλλον. Χρησιμοποιείται σε datacenters για 

καλύτερη απόδοση και σταθερότητα των εφαρμογών και διαμοιρασμό του φόρτου 

εργασίας των υπολογιστικών συστημάτων.Είναι χρήσιμo για την συντήρηση και για την 

εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας των συστημάτων. 

H διαδικασία του migration, έχει την απλή μορφή του (cold migration) όπου το 

εικονικό περιβάλλον σταματά να λειτουργεί και τα αρχεία του συστήματος 

μεταφέρονται σε άλλο server όπου και τίθενται εκ’ νέου σε λειτουργία. Οι δυνατότητες 

του Checkpoint και της επαναφοράς χρησιμοποιούνται κατά το migration. 

 

Εικόνα 11: Επίπεδα ενός image Container (Πηγή:ThanhBui,2015 ) 

 

Το live migration σε εικονικές μηχανές γίνεται περιοδικά, με την χρήση του Pre – Copy 

αλγορίθμου και αντιγραφή τμημάτων μνήμης στο νέο σύστημα χρησιμοποιώντας 

μηχανισμούς που βασίζονται σε συνεχής ελέγχους των διαθέσιμων πόρων του 

προορισμού. Η διάρκεια της διεργασίας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

εφαρμογής. 
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Αντίθετα, στα containers λογισμικού η διαδικασία του migration απαιτεί πιο 

πολύπλοκες διαδικασίες και δεν έχει τελειοποιηθεί ο μηχανισμός της. Είναι δύσκολα 

υλοποιήσιμη καθώς υπάρχουν εξαρτήσεις του λειτουργικού συστήματος με τις 

διεργασίες, και τα εργαλεία διαχείρισης δεν έχουν τελειοποιήσει όλους τους 

απαραίτητους μηχανισμούς. Η λειτουργικότητα του τερματισμού και επανεκκίνησης 

των containers επιφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοση τους. Για να 

πραγματοποιηθεί το migration σε ένα άλλο σύστημα απαιτείται ο χώρος προορισμού να 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες και χαρακτηριστικά του kernel που 

απαιτούνται για να λειτουργήσει η εφαρμογή, προαπαιτούμενα που μειώνουν το πλήθος 

των διαθέσιμων συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα datacenter και 

οδηγούν τους διαχειριστές σε επιπλέον ενέργειες (Xiao,2015). 

Η διαδικασία του migration σε μια εικονική μηχανή, περιλαμβάνει την μεταφορά της 

εφαρμογής αλλά και του λειτουργικού συστήματος στο οποίο φιλοξενείται, αυξάνοντας 

τον χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας και το συνολικό μέγεθος του αρχείου. Σε 

αντίθεση με τα containers όπου μεταφέρονται μόνο τα απαραίτητα για να εκτελεστείη 

εφαρμογή, (εκτελέσιμο αρχείο,  άμεσα εξαρτώμενες βιβλιοθήκες). Πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο χρόνος της διαδικασίας στα containers είναι κατά πολύ μικρότερος γιατί το 

συνολικό μέγεθος του αρχείου που μεταφέρεται είναι κατά 50-90% μικρότερο από ότι 

σε ένα VM. 

Η απόδοση ενός migration εξαρτάται κυρίως από 2 παράγοντες. Το Total Migration 

Time και το Downtime, όπου το μεν πρώτο είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να 

μεταφερθούν τα αρχεία από την πηγή στο προορισμό, ενώ το δεύτερο ως πιο γενικός 

όρος είναι χρόνος που μεσολαβεί από την στιγμή που θα σταματίσει το σύστημα και θα 

ξαναρχίσει. Το Downtime, είναι ακόμη πιο κρίσιμο όταν εμφανίζεται λόγω 

προβλήματος στο hardware του συστήματος και το migration έχει ως σκοπό την μείωση 

αυτού του χρόνου όσο το δυνατόν στο ελάχιστο, με την μετάβαση του σε άλλα πιο 

σταθερά υπολογιστικά συστήματα (Dell, 2017). 
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Κεφάλαιο 3 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα συγκριτική μελέτη η μέθοδος που ακολουθήθηκε χωρίζεται σε 3 στάδια. 

 Ανάλυση της βιβλιογραφίας για αναζήτηση ερευνητικών εργασιών που έχουν 

πραγματοποιηθεί και σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα και παράλληλα 

θα αποτελέσουν την βάση για τη μελέτη μας. Στη βάση αυτών των μελετών θα 

εξάγουμε ένα σύνολο δεικτών και μεθόδων μετρήσεων. 

 Υλοποίηση ενός πρωτότυπου εικονικού περιβάλλοντος δοκιμών που θα 

επιτρέπει την μέτρηση και την καταγραφή των δεικτών. 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων που αντλήθηκαν 

από το προηγούμενο βήμα. 

Η επιλογή της υλοποίησης του πρωτοτύπου ως διαδικασία της μεθόδου έρευνας έχει ως 

στόχο τον έλεγχο της επιρροής κάποιων μεταβλητών και παραγόντων που θέτονται ως 

παράμετροι στο εικονικό περιβάλλον. Επιλέξαμε την εκτέλεση διαφορετικών σεναρίων, 

ώστε να καλυφθούν οι πιθανές εκδοχές του συστήματος και να πάρουμε αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Η εκτέλεση τους θα πραγματοποιηθεί αρκετές φορές, ώστε τα 

στατιστικά συμπεράσματα να είναι όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα. 

Η  βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκε για την άντληση πληροφοριών αλλά 

και τον εντοπισμό των κενών που υπάρχουν στις έως τώρα έρευνες από άλλους 

μελετητές, το οποίο δύναται να καλυφθεί από τα ευρήματα – συμπεράσματα των 

υπολοίπων και τις παρούσης. 

Ως λέξεις κλειδιά στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα, εικονικές μηχανές 

(VM),  Containers λογισμικού, εικονικοποίηση, Docker.  

Ερευνητικές ιστοσελίδες, όπως IEEE, ResearchGate.com, acm.com καθώς και εταιρικές 

ιστοσελίδες και blogs των προγραμματιστών, οδήγησαν σε στοχευόμενη έρευνα και 

εντοπισμό πηγών. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε διαλογή των ερευνητικών άρθρων ώστε να χρησιμοποιηθούν 

στην τρέχουσα έρευνα.  
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3.1 Δείκτες μέτρησης 

 

Χρόνος απόκρισης (ResponseTime), σύμφωνα με την έρευνα των (Dwivedi et all, 

2015)  η μέτρηση του χρόνου απόκρισης δηλαδή ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται 

για να αποκριθεί μια υπηρεσία σε ένα αίτημα, αποτελεί ένα από τους σημαντικούς 

δείκτες απόδοσης ενός συστήματος εικονικοποίησης. 

Διέλευση των αιτημάτων (Throughput). Η έρευνα του Tirghoda (2012) αναφέρεται 

στην διέλευση αιτημάτων ως ο μέγιστος ρυθμός εξυπηρέτησης που μπορεί να 

διατηρηθεί σταθερός από το δίκτυο. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα του 

για την μέτρηση μέγιστης απόκρισης των συστημάτων και την καταγραφή των 

αποδόσεων υπηρεσιών ιστού (web services).  

Χρόνος καθυστέρησης (Latency). Οι Inskandar και Ratna (2011) στην έρευνα τους 

χρησιμοποίησαν αυτό το δείκτη για την μέτρηση της λανθάνουσας κατάστασης. 

Προτιμήθηκε ο δείκτης του χρόνου καθυστέρησης, έναντι άλλων, καθώς αυτός 

περιλαμβάνει όλη την χρονική διάρκεια επεξεργασίας που απαιτείται για τη λήψη της 

αίτησης και τη δημιουργία του πρώτου μέρους της απόκρισης του συστήματος.  

Τυπική απόκλιση (Deviation) ώστε να απορριφτούν μετρήσεις οι οποίες ήταν εκτός 

των ορίων αποδοχής του πειράματος μας. 

Η κατανάλωση επεξεργαστικής ισχύος Σύμφωνα με την έρευνα του Indukuri (2016) 

όπου χρησιμοποιείται η μέτρηση της κατανάλωσης επεξεργαστικής ισχύος για την 

συγκριτική του μελέτη μεταξύ δυο συστημάτων εικονικοποίησης λογισμικού, ως 

βασικός δείκτης για την μέτρηση και σύγκριση της απόδοσης τους.  

 

3.2 Ανάπτυξη πρωτοτύπου 

 

Για την υλοποίηση της παρούσης συγκριτικής μελέτης, αναπτύχθηκαν δυο πρωτότυπα, 

η δομή των οποίων βασίστηκε στην μελέτη του Indukuri (2016). Το πρώτο πρωτότυπο 

αποτελεί ένα σύστημα εικονικοποίησης υλικού, ενώ το δεύτερο αποτελεί ένα σύστημα 

εικονικοποίησης λογισμικού. Και στα δυο πρωτότυπα εγκαταστάθηκε το ίδιο σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL (RDBMS). Με την χρήση των δυο 

πρωτοτύπων εκτελέστηκαν για τις ανάγκες της έρευνας δυο πειράματα, για την 

εξαγωγή αποτελεσμάτων όσον αφορά τους δείκτες μέτρησης που προαναφέρθηκαν. 



 

46 
 

Επιλέχθηκε για τις μετρήσεις η χρήση – φιλοξενία ενός σύστηματος διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων τύπου MySQL, καθώς σύμφωνα με την έρευνα του Letkowski 

(2014) υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της απόδοσης της βάσης δεδομένων από την 

επεξεργαστική ισχύ και τον χρόνο απόκρισης του συστήματος που την φιλοξενεί. 

 

3.3 Στατιστική ανάλυση των μετρήσεων 

 

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων οι δοκιμές και οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές φόρες διαδοχικά. Οι μετρήσεις πραγματοποιηθήκαν με 

την χρήση ενός σεναρίου για την προσομοίωση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής 

καταγραφής και δήλωσης συμμετοχής δρομέων σε αγώνες. Το σενάριο περιλάμβανε 

πολλαπλές και συνεχόμενες εκτελέσεις διαφόρων ειδών, τύπου και πολυπλοκότητας 

ερωτημάτων στην βάση δεδομένων και των δυο πρωτοτύπων. 

Η μέτρηση που αφορούσε την εκτέλεση ερωτημάτων σε views ήταν εκτός ορίων 

αποδοχής  των μετρήσεων και δεν λήφθηκε τελικά υπόψη στα συμπεράσματα της 

έρευνας.  

Οι μετρήσεις πραγματοποιηθήκαν με την χρήση του MySQL Workbench, για την 

απεικόνιση της κατανάλωσης επεξεργαστικής ισχύος προτιμήθηκε η εφαρμογή Htop 

όπου προσφέρει μια σειρά από εντολές (Lozietall, 2016), του Cadvisor που αποτελεί 

μια εφαρμογή σε περιβάλλον container και καταγράφει τις αποδόσεις των υπολοίπων 

containers που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ένα υπολογιστικό σύστημα 

(Casalicchio,Perciballi, 2017), του Apache Jmeter, σύμφωνα με την έρευνα του 

Dwivedietall (2015), καθώς και με την χρήση μιας βοηθητικής εφαρμογής που 

αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του πειράματος, ώστε να προσομοιαστεί η κατάσταση 

λειτουργίας των δυο πρωτοτύπων σε όσο τον δυνατό πραγματικές συνθήκες υψηλού 

και χαμηλού φόρτου. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Ενότητα Α - Ανάπτυξη πρωτύπων και πείραμα 

 

4.1 Περιβάλλον υλοποίησης 

 

Η υποδομή για την εκτέλεση των δοκιμών αποτελείται από δυο servers με δυνατότητα 

απομακρυσμένης πρόσβασης στα λειτουργικό τους σύστημα και στις βάσεις δεδομένων 

που φιλοξενούν ώστε να εκτελούνται τα ερωτήματα και να παρακολουθείται η 

απόδοσης τους. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται με λεπτομέρεια οι τεχνικές 

προδιαγραφές και των δυο, όπου για λόγους αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων 

επιλέχθηκε το ίδιο λογισμικό και υλικό. Και οι δυο servers διαθέτουν public IP 

διεύθυνσεις για απευθείας πρόσβαση μέσω internet. Ενώ από ένα τρίτο τερματικό 

εκτελούνται οι εντολές και καταγράφονται οι αποδόσεις των συστημάτων με εφαρμογές 

παρακολούθησης. 

Πίνακας 3: Προδιαγραφές υλικού 

 

Λειτουργικό Σύστημα Linux 

Έκδοση Ubuntu 16.04.2 LTS 

Αρχιτεκτονική X64 

Κωδικό όνομα XenialXerus 

Έκδοση kernel 4.4.0 

Αριθμός επεξεργαστών 1 

Μοντέλο επεξεργαστή Intel  

Μνήμη 4096 MB 

Χωρητικότητα Δίσκου 40GB 

CPU MHz 2100 

Μνήμη Cache 512KB 
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4.2 Προδιαγραφές λογισμικού 

 

Η υλοποίηση του περιβάλλοντος της εικονικής μηχανής θα στηριχθεί στην χρήση του 

VirtualBox της Oracle. Η εφαρμογή αυτή επιλέχθηκε σύμφωνα με την έρευνα του 

Rajinder (2015), την δωρεάν διάθεση προς χρήση και του σχεδιασμού της σε ανοιχτό 

κώδικα, για την δημιουργία και διαχείριση των VMs. 

Ο εξυπηρετητής έχει ως λειτουργικό σύστημα Windows 7 και μέσω του VirtualBox θα 

δημιουργηθεί ένα VM με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στον παραπάνω πίνακα 

(με λειτουργικό σύστημα Ubuntu 16.04.2 LTS, έκδοση kernel 4.4). Η διάθεση του 

λειτουργικού γίνεται απευθείας από την ιστοσελίδα www.ubuntu.com. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου λογισμικού συνδυάζει την δωρεάν διάθεση προς χρήση, την ευκολία 

διαχείρισης και βέλτιστη απόδοση του συστήματος έναντι των άλλων παρόχων 

(Microsoft και Mac). 

Επίσης, για τις ανάγκες της υλοποίησης θα εγκατασταθεί το σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων ΜySQL που αποτελεί και κομμάτι του LAMP (Linux, Apache, 

MySQL, PHP). Χρησιμοποιεί μια σχεσιακή βάση και Structure Query Language για 

την διαχείριση των δεδομένων. Η εγκατάσταση του γίνεται με την χρήση της εντολής: 

$ sudo apt-get install mysql-server 

με την οποία πραγματοποιείται η σύνδεση, λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας 

διαθέσιμης έκδοσης του.  

Η επιλογή της συγκεκριμένης έκδοσης βασίστηκε στην ευρεία χρήση της από πολλές 

εφαρμογές παγκοσμίως (https://www.mysql.com/customers/industry/?id=65), στην 

δωρεάν διάθεση και στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης όπως 

το MySQL Workbench. 

Η υλοποίηση του περιβάλλοντος του container λογισμικού βασίζεται στην χρήση του 

ίδιου λειτουργικού συστήματος ως εξυπηρετητή για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

Η διαφορά έγκειται στην χρήση μιας ενδιάμεσης εφαρμογής που ονομάζεται Docker 

και λειτουργεί ως hypervisor λογισμικού του συστήματος και διαχειριστής των images 

και containers. Μέσω αυτής της εφαρμογής γίνεται η λήψη του MySQL image που θα 

εγκατασταθεί στο container, η διαχείριση του container και οι ρυθμίσεις για 

απομακρυσμένη σύνδεση. Η επιλογή της πλατφόρμας Docker βασίστηκε στις μελέτες 

των (Vase, Tuomas, 2015) όπου αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα του Docker, ο 

http://www.ubuntu.com/
https://www.mysql.com/customers/industry/?id=65
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ελάχιστος χρόνο εκκίνησης σε σύγκριση με τις εικονικές μηχανές, της φορητότητας, 

ακρίβειας και ταχύτητας λειτουργίας και της ασφάλειας σε πολλαπλά επίπεδα. 

Τέλος, από ένα απλό τερματικό γίνεται η σύνδεση στις 2 βάσεις  με την χρήση του 

Workbench της MySQL, από όπου θα εκτελούνται μια σειρά από ενέργειες που θα 

εισάγουν και επεξεργάζονται δεδομένα στις βάσεις, καταγράφοντας παράλληλα τις 

αποδόσεις του συστήματος στο Dashboard που προσφέρεται από την ίδια εφαρμογή. 

 

4.3 Ανάπτυξη Πρωτοτύπων  

 

4.3.1 Πρωτότυπο σε εικονική μηχανή 

 

Η εγκατάσταση της εικονικής μηχανής θα πραγματοποιηθεί μέσω του VirtualBox της 

Oracle. Ο H/Y έχει ως λειτουργικό Windows 7, με χαρακτηριστικά ( 1 CPU, 4GB 

μνήμη και 40GB δίσκο ), Ubuntu 16.0.4 LTS. Για την εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση του πρωτοτύπου ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα. 

Η εγκατάσταση του λειτουργικού γίνεται απευθείας από την ηλεκτρονική σελίδα του 

Ubuntu. Και ακολουθώντας τις βασικές επιλογές που προτείνονται ολοκληρώνεται. Σε 

επόμενο στάδιο και ως διαχειριστής του συστήματος εκτελείται η εντολή για την 

εγκατάτασταση της MySQL 

$ sudo apt-get install mysql-server 

Εισάγουμε το κωδικό του διαχειριστή της βάσης δεδομένων (root) και ταυτόχρονα 

εκτελούμε την  παρακάτω εντολή που θα διαγράψει τους ανώνυμους χρήστες, θα 

απενεργοποιήσει την απομακρυσμένη σύνδεση του root (βήμα που θα παραβλέψουμε), 

θα διαγράψει τις δοκιμαστικές βάσεις και θα δώσει τα απαραίτητα δικαιώματα στους 

πίνακες του συστήματος.  

$ sudo mysql_secure_installation 

O MySQL server σε περιβάλλον Ubuntu είναι προσβάσιμος εξ’ ορισμού μόνο τοπικά 

και δεν είναι επιτρεπτή η απομακρυσμένη σύνδεση. Η αλλαγή στο αρχείο των 

ρυθμίσεων θα επιτρέψει την σύνδεση αλλάζοντας την παράμετρο του bind-address. 

Tέλος, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της ΜySQL server υπηρεσίας με την εντολή. 
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$ sudo systemctl restart mysql.service 

Για να επιτρέπεται η σύνδεση στις βάσεις απομακρυσμένα σε επίπεδο MYSQL 

εκτελείται η παρακάτω εντολή 

GRANT ALL PRIVILEGES ON database.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 

'password'; 

 

4.3.2 Πρωτότυπο σε Container λογισμικού 

 

Η εγκατάσταση του container λογισμικού πραγματοποιήθηκε απευθείας στο 

λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή χωρίς την εγκατάσταση εικονικής μηχανής. Το 

λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε σε επίπεδο εξυπηρετητή ήταν επίσης Linux 

Ubuntu 16.04. Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του πρωτοτύπου 

ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα. 

Εγκαταστάθηκε η εφαρμογή του Docker ως ένας ενδιάμεσος hypervisor. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, τα χαρακτηριστικά του για την διαχείριση των πόρων του 

συστήματος και την απομόνωση των διεργασιών το καθιστούν ευρέως διαδεδομένο 

προς χρήση. 

Η εγκατάσταση του docker πραγματοποιείται με τη  εντολή 

$ sudo apt-get install docker.io  

Για την εκτέλεση ενός MySQL container εκτελείται η παρακάτω εντολή, όπου “name” 

είναι το όνομα που θα αποδώσουμε στο container και ακολουθεί το image που θα γίνει 

download απο το Docker Hub, εγκαθιστώντας την έκδοση που ο χρήστης επιθυμεί, αν 

δεν οριστεί θα εγκατασταθεί η νεότερη. 

$ docker run --name=test-mysql mysql 

Η απόκριση που θα έχει ο χρήστης είναι ένα μύνημα ειδοποίησης σχετικά με τον 

ορισμό κωδικού στον διαχειριστή του MySQL server (root) για να επιτευχθεί ασφάλεια. 

Για τον λόγο αυτό θα εκετελεστεί η εντολή με την αντίστοιχη παράμετρο. 

$ docker run --detach --name=test-mysql --

env="MYSQL_ROOT_PASSWORD=password" mysql 
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Στην παραπάνω εντολή εισάγονται οι παράμετροι “detach”  που εκτελεί το container ως 

μια διαδικασία στο background και επιτρέπει στον χρήστη να προσωρήσει σε 

παραμετροποιήσεις χωρίς να χρειάζεται η κονσόλα να είναι μόνιμα ανοιχτή. Και επίσης 

η παράμετρος “env” που ορίζει τον κωδικό του root χρήστη. Σε κάθε περίπτωση όπως 

λίγο παραπάνω αν μια εντολή εμφανίσει μύνημα ειδοποίησης για να ελεγχθεί η 

κατάσταση των containers εκτελείται η εντολή 

$ docker ps -a 

Όπου εμφανίζονται όλα τα containers και η κατάσταση τους, αν το πεδίο “Status” έχει 

την τιμή “Exited” σημαίνει πως η λειτουργία του τερματίστηκε για κάποιον λόγο και 

όχι κάτω απο φυσιολογικές συνθήκες. Απο την άλλη αν το container λετουργεί 

κανονικά και χωρίς προβλήματα στο πεδίο “Status”  καταγράφεται ο χρόνος που σαν 

υπηρεσία είναι ενεργό. 

Επειδή εκτελείται ως υπηρεσία, ο χρήστης δεν μπορεί να δεί το τι συμβαίνει, μόνο με 

την παρακάτω εντολή, εμφανίζεται η αντίστοιχη κονσόλα που καταγράφονται όλα τα 

βήματα. 

$ docker logs test-mysql 

Ο εντοπισμός της IP διεύθυνσης στην περίπτωση του Virtual Machine γίνεται με την 

εκτέλεση της εντολής ifconfig όπου είναι η διεύθυνση όλου του Virtual Machine. 

Αντιθέτως στα Software Containers η IP διεύθυνση του καθενός είναι μοναδική και 

άμεσα προσπελάσιμη μέσα από το περιβάλλον του Docker, ως χαρακτηριστικό του 

μεμονωμένου περιβάλλοντος που προσφέρει η υλοποίηση. Η ανεύρεση της 

επιτυγχάνεται με την εντολή  

$ docker inspect test-mysql 

Αν ταυτόχρονα πρέπει ένα δεύτερο ή περισσότερα containers να έχουν πρόσβαση σε 

άλλο, ή να προσφέρεται απομακρυσμένη πρόσβαση θα πρέπει να οριστεί παράμετρος 

“link” και τα ονόματα των containers που συμμετέχουν. Για τους λόγους της μελέτης 

θα χρειαστεί απομακρυσμένη σύνδεση και για αυτόν το λόγο αντιστοιχήθηκε η port 

3306 με εκείνη του 6603 του εξυπηρετητή. Η εντολή που πληκρολογήθηκε είναι 

$ docker run --detach –name = test-mysql --

env="MYSQL_ROOT_PASSWORD=password" --publish 6603:3306 mysql 
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Εικόνα 12:  Αντιστοίχιση της πραγματικής port με εκείνη του MySQL 

 

To αποτέλεσμα παραπάνω αναγράφει και την τιμή 0.0.0.0 που παραπέμπει στο αρχείο 

ρυθμίσεων και στην τιμή του ορίσματος από IP διευθύνσεις που επιτρέπεται να έχουν 

πρόσβαση. Ομοίως σε επίπεδο βάσης, για να επιτρέπεται η σύνδεση απομακρυσμένα 

εκτελείται η παρακάτω εντολή 

GRANT ALL PRIVILEGES ON database.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 

'password'; 

 

4.3.2 Ρυθμίσεις MySQL Workbench 

 

Η εκτέλεση των ερωτημάτων για την πραγματοποίηση των μετρήσεων κατανάλωσης 

επεξεργαστικής ισχύος, θα γίνει μέσω του προγράμματος του MySQL Workbench που 

προσφέρει απομακρυσμένη σύνδεση στον server και JMeter που θα επιτρέψει την 

παράλληλη εκτέλεση τους από πολλές εικονικές συνδέσεις, ώστε να καταγραφεί ο 

χρόνος απόκρισης της βάσης σε κατάσταση φόρτου. Παράλληλα, καταγράφεται και η 

απόδοση στην Dashboard εφαρμογή του MySQLWorkbench με αναπαράσταση των 

πόρων που καταναλώνονται σε αντίστοιχα γραφήματα. Σημειώνεται ότι, οι πόροι που 

δίναται να διατεθούν προς χρήση στα  containers λογισμικού μπορούν να οριστούν. Με 

την χρήση της παρακάτω εντολής για παράδειγμα ορίζεται το όριο της μνήμης ενός 

container στα 512ΜΒ. Και παρόμοια εντολή με παράμετρο –cpu μπορεί να οριστεί το 

πόσοι πυρήνες του επςξεργαστή επιθυμούμαι να χρησιμοποιηθούν 

 

$ sudo docker –-memory=“512m” test-mysql  

$ sudo docker –-cpu=”1.5” test-mysql 

 

Μια τακτική που επιτρέπει τον ορισμό της κατανάλωσης των πόρων ως ένα τέχνασμα 

για την ασφάλεια του container και την διαχείριση τους. Με την χρήση του 

MySQLWorkbench επιτυγχάνεται απομακρυσμένη σύνδεση στην πόρτα 6603 για τα 
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containers λογισμικού και στην 3306 για το VM, όπου και ορίστηκαν σε προηγούμενα 

βήματα και αποθηκεύονται οι συνδέσεις με τα διαπιστευτήρια και τις απαραίτητες 

ρυθμίσεις. Εκτελώντας τις αντίστοιχες SQL εντολές το πρόγραμμα καταγραφής της 

απόδοσης δίδει μια αναλυτικότερη εικόνα των πόρων που καταναλώνονται.  

 

 

Εικόνα 13: Εργαλείο καταγαφής MySQL Workbench Dashboard 

 

 

 

4.4 Βάση δεδομένων του υπο ανάπτυξη συστήματος 

 

Για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία από μιας 

βάσης δεδομένων (Containers και VM) που αποτελεί και υποσύστημα μιας εικονικής 

εφαρμογής καταγραφής και δήλωσης συμμετοχής δρομέων σε αγώνες δρόμου. Το 

όνομα της βάσης διαφέρει μόνο στον τίτλο για λόγους κατανόησης. Οι πίνακες που θα 

χρησιμοποιηθούν και για τις δυο έχουν τις δομές και τα γνωρίσματα που φαίνοται στις 

εικόνες που ακολουθούν. 

- Athlete (Αθλητής) 
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Εικόνα 14: Δομή πίνακα “Athlete” 

 

-  Race (Αγώνας Δρόμου) 

 

Εικόνα 15: Δομή πίνακα “Race” 

 

 

- Position (Θέση) 

 

Εικόνα 16: Δομή πίνακα “Position” 
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Ενότητα Β 

 

4.5  Πείραμα 

 

Με στόχο την απάντηση στα δυο ερευνητικά ερωτήματα της συγκριτικής μελέτης θα 

πραγματοποιηθούν 2 πειράματα. Στο μεν πρώτο θα καταγραφεί η απόδοση της βάσης 

δεδομένων που είναι εγκατεστημένη τόσο σε μια εικονική μηχανή, όσο και σε ένα 

container λογισμικού, αναφορικά με την κατανάλωση της επεξεργαστικής ισχύος, της 

ροής εγγραφής δεδομένων στο δίσκο που χρησιμοποιείται και τις χρήσης του δικτύου.  

Στο δεύτερο πείραμα, θα καταγραφούν οι χρόνοι απόκρισης, η απόκλιση των 

μετρήσεων, ο ρυθμός διέλευσης αιτημάτων και ο χρόνος καθυστέρησης και για τις δυο 

τεχνολογίες.  

Για τις ανάγκες του πειράματος αναπτύχθηκε σενάριο για την προσοποίωση μιας 

εικονικής εφαρμογής που περιγράφεται στην συνέχεια. 

 

4.5.1 Σενάριο 

 

Στο σενάριο που θα χρησιμοποιηθεί, θα γίνει μια προσομοίωση σύνδεσης 300 χρηστών 

που παράλληλα θα εκτελούν μια σειρά από ερωτήματα στην βάση δεδομένων επί 90 

δεύτερα. 

Τα ερωτήματα (Παράρτημα) που θα εκτελεστούν αφορούν την ανάκτηση και εισαγωγή 

δεδομένων, την μεταβολή τους όπως και την δημιουργία views. Γίνεται η παραδοχή ότι 

η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη τόσο από το κοινό όσο και από 

τους διοργανωτές της εκδήλωσης, ανά πάσα χρονική στιγμή και επιδέχεται αλλαγές. 

Για την εισαγωγή binary αρχείων ώστε να επιβλυθεί επιπλέον φόρτο εργασίας στην 

βάση και να εξαχθούν ορθολογικότερα αποτελέσματα, θα γίνει η χρήση μιας πρόχειρης 

εφαρμογής (Παράρτημα) που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσης 

μελέτης. 

4.5.2 Παραμετροποίηση Apache Jmeter 

 

Με την χρήση του JMeter load tester εργαλείου, θα αποσταλούν ασύγχρονα πολλά 

ταυτόχρονα αιτήματα στον server. Παράλλημα καταγράφονται σε γραφήματα η 

μέγιστη και ελάχιστη τιμή του χρόνου αποκρίσης της βάσης δεδομένων. 
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Εικόνα 17: (JMeter) καθορισμός διεργασιών και ρυθμίσεων σύνδεσης 

 

Η καταγραφή της απόδοσης της επεξεργαστική ισχύς που καταναλώνεται θα γίνει στο 

container λογισμικού με την χρήση του Cadvisor προγράμματος και του performance 

tool htop για τo Linux λειτουργικό στο VM. 

 

4.6 Αποτελεσμάτα πειραμάτων 

 

4.6.1 Αποτελέσματα  πρώτου πειράματος 

 

Για τις ανάγκες του πρώτου πειράματος τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των 

ερωτημάτων είναι τα εξής. 

1. Για την επεξεργαστική ισχύ στην εκτέλεση του σετ ερωτημάτων. 
 

Όπως φαίνεται και στην Eικόνα 18, στην βάση του container λογισμικού, η μέγιστη 

υπολογιστική ισχύς του συστήματος, που καταναλώθηκε κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης του συνόλου των ερωτήματων ήταν 47.37%,  ενώ πριν την εκτέλεση του 

ερωτήματος ήταν 0.12% , όπως και στο τέλος των ερωτημάτων. 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης κατά 18%. 

Παρατήθεται και γράφημα από monitoring εφαρμογή Cadvisor, με μέση τιμή 36.5%. 

 



 

57 
 

 

 

 

 

Εικονα 18: Κατανάλωση επεξεργατικής ισχύος της βάσης σε container λογισμικού 

 

 

Αντίστοιχα, στην βάση δεδομένων της εικονικής μηχανής η μέγιστη υπολογιστική 

ισχύς του συστήματος, που καταναλώθηκε κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 

συνόλου των ερωτήματων ήταν 71.4%. Ενώ πριν την εκτέλεση του ερωτήματος ήταν 

0.8% , όπως και στο τέλος ήταν 0.7% Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης παρατηρήθηκε 

μείωση της κατανάλωσης κατά 20%,  με μέση τιμή 57.3%. 
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Εικόνα 19: Μέγιστη τιμή επεξεργαστικής κατανάλωσης της βάσης σε VM 

 

 

2. Για την χρήση του δικτύου στην εκτέλεση του σετ ερωτημάτων. 

 

Όπως φαίνεται και στην Eικόνα 20 στην βάση δεδομένων σε container λογισμικού η 

μέγιστη ροή εισερχόμενων δεδομένων του συστήματος, που καταγράφθηκε κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης του συνόλου των ερωτήματων ήταν 2.3KB/s. Αντίστοιχα 

καταγράφηκε και για την ροή εξερχομένων δεδομένων, με μέγιστη τιμή 12.7ΜB/s. 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης παρατηρήθηκε μέση τιμή των 7ΜB/s στα εξερχόμενα 

και 1.1KB/s στα εισερχόμενα. 
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Εικόνα 20: Μέγιστη τιμές ροής δεδομένων κ ταχύτητας ανάγνωσης από δίσκο σε  container λογισμικού 

 

Αντίστοιχα, στην βάση δεδομένων της εικονικής μηχανής η μέγιστη ροή εισερχόμενων 

δεδομένων του συστήματος, που καταγράφθηκε κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 

συνόλου των ερωτήματων ήταν 3.2KB/s. Η μέγιστη τιμή που καταγράφηκε για την ροή 

εξερχομένων δεδομένων ήταν 17.4ΜB/s. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 

παρατηρήθηκε μέση τιμή των 11ΜB/s στα εξρχόμενα και 1.6KB/s στα εισερχόμενα. 
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Εικόνα 21: Μέγιστη τιμές ροής δεδομένων κ ταχύτητας ανάγνωσης από δίσκο σε VM 

 

 

3. Για την καταγραφή δεδομένων στο δίσκο στην εκτέλεση του σετ ερωτημάτων 

 

Όπως φαίνεται και στην Eικόνα 20 στην βάση του containers η μέγιστη ροή 

καταγραφής δεδομένων στο δίσκο του συστήματος, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 

του συνόλου των ερωτήματων ήταν 128MB/s, με μέση τιμή τα 76MB/s. 

Αντίστοιχα, στην βάση δεδομένων της εικονικής μηχανής η μέγιστη ροή ανάγνωσης 

δεδομένων στο δίσκο του συστήματος, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του συνόλου 

των ερωτήματων ήταν 475.56ΜB/s με μέση τιμή τα 297.5ΜΒ/s. (Εικόνα 21) 

4.6.2 Αποτελέσματα  δεύτερου πειράματος 

 

Στο δεύτερο πείραμα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των ερωτημάτων είναι τα εξής. 

Όσον αφορά το χρόνο απόκρισης (ResponseTime), το σύστημα που έχει εγκατεστημένη 

την βάση δεδομένων σε container λογισμικού κατέγραψε τις εξης μέγιστες τιμές. 

Για το πρώτο ερώτημα 0.52 δευτερόλεπτα, για το δεύτερο ερώτημα 0.08 δευτερόλεπτα, 

για το τρίτο ερώτημα 0.04 δευτερόλεπτα και για το τέταρτο ερώτημα 0.64 

δευτερόλεπτα. 
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Εικόνα 22: Μέγιστοι χρόνοι απόκρισης για το κάθε αίτημα σε container λογισμικού  
 

Ενώ, το σύστημα που έχει εγκατεστημένη την βάση δεδομένων σε εικονικές μηχανές: 

Για το πρώτο ερώτημα 1.165 δευτερόλεπτα, για το δεύτερο ερώτημα 1.192 

δευτερόλεπτα, για το τρίτο ερώτημα 1.180 δευτερόλεπτα, και για το τέταρτο ερώτημα 

1.97 δευτερόλεπτα. 

 

Εικόνα 23: Μέγιστοι χρόνοι απόκρισης για το κάθε αίτημα σε VM 
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O ρυθμός διέλευσης των αιτημάτων (Throughput), που καταγράφηκε στο πρωτότυπο 

του Container λογισμικού είναι 1.196 το λεπτό (Εικόνα 24). Ενώ, στο VM είναι 682 το 

λεπτό (Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 24: Throughput και Deviation σε Container λογισμικού 

 

Τυπική απόκλιση (Deviation) που καταγράφηκε στο στο πρωτότυπο του Container 

λογισμικού είναι 131 (Εικόνα 24). Ενώ στο VM είναι 1712 (Εικόνα 25). 
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Εικόνα 25: Throughput και Deviation σε Virtual Machine 

 

Στα παρακάτω διάγραμματα (Εικόνα 26 και 27) φαίνονται οι ελάχιστοι και μέγιστοι 

χρόνοι και η μέση τιμή για την εκτέλεση καθενός από τα 4 SQL ερωτήματα στην βάση 

δεδομένων που είναι εγκατεστημένη τόσο στο container λογισμικού όσο και στο VM. 
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Εικόνα 26: Χρόνοι εκτέλεσης για το κάθε ερώτημα σε Container λογισμικού 

 

Ο Χρόνος καθυστέρησης (Latency) που καταγράφηκε στο σύστημα των containers 

λογισμικού είναι: για το πρώτο ερώτημα, οι τιμές διακυμάνθηκαν στα min 

4.9δευτερόλεπτα και max 10.7δευτερόλεπτα., στο δεύτερο ερώτημα: οι τιμές που 

διακυμάνθηκαν στα min 3.5 δευτερόλεπτα και max 10.9 δευτερόλεπτα, στο τρίτο τρίτο 

ερώτημα: οι τιμές ήταν 3.07 δευτερόλεπτα και max 10.8 δευτερόλεπτα , τέλος στο 

τέταρτο ερώτημα: οι τιμές διακυμάνθηκαν στα min 5.07 δευτερόλεπτα και max 13.6 

δευτερόλεπτα (Εικόνα 26). 

 



 

65 
 

 

Εικόνα 27: Χρόνοι εκτέλεσης για το κάθε ερώτημα σε VM 

 

Ενώ, στο VM οι αντίστοιχοι χρόνοι καθυστέρησης ,για το πρώτο ερώτημα: οι τιμές που 

διακυμάνθηκαν ήταν min 1.15 δευτερόλεπτα και max 10.3 δευτερόλεπτα, στο δεύτερο 

ερώτημα: οι τιμές που διακυμάνθηκαν ήταν min 0.87 δευτερόλεπτα και max 9.6 

δευτερόλεπτα, στο τρίτο τρίτο ερώτημα: οι τιμές που διακυμάνθηκαν ήταν min 0.63 

δευτερόλεπτα και max 10.1 δευτερόλεπτα και τέλος στο τέταρτο ερώτημα: οι τιμές που 

διακυμάνθηκαν ήταν min 1.5 δευτερόλεπτα και max 9.9 δευτερόλεπτα (Εικόνα 27). 
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4.7 Ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 

Σχετικά με την απόδοση της επεξεργαστικής ισχύος του συστήματος, παρατηρείται ότι 

το υπολογιστικό σύστημα που έχει τη βάση δεδομένων εγκατεστημένη στο πρωτότυπο 

του container λογισμικού έχει μικρότερη κατανάλωση έναντι του πρωτοτύπου του VM 

που επίσης έχει εγκατασταθεί η βάση δεδομένων. 

 

 

Γράφημα 1: Μέγιστη και μέση τιμή επεξεργαστικής ισχύος 

Η διακύμανση της κατανάλωσης στο υπολογιστικό σύστημα του Container λογισμικού 

παρουσιάζει μια χαμηλή τιμη του 0.12% σε κατάσταση πριν την εκτέλεση των εντολών, 

απότομη αύξηση κατά την εκκίνηση τους φτάνοντας τη μέγιστη του 47.37%  και στην 

συνέχεια μια εξομάλυνση γύρω απο τη μέση τιμή του 36.5%. Τέλος στην κατάσταση 

μετά την εκτέλεση των εντολών το ποσοστό κειμένεται στα ίδια περίπου επίπεδα με την 

αρχική κατάσταση. Αντίθετα, η διακύμανση της κατανάλωσης στο υπολογιστικό 

σύστημα της εικονικής μηχανής παρουσιάζει μια χαμηλή τιμη του 0.8% σε κατάσταση 

πριν την εκτέλεση των εντολών, απότομη αύξηση κατά την εκκίνηση τους φτάνοντας 

τη μέγιστη του 71.4%  και στην συνέχεια μια εξομάλυνση γύρω απο τη μέση τιμή του 
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57.3%. Τέλος στην κατάσταση μετά την εκτέλεση των εντολών το ποσοστό κειμένεται 

στο 0.7%. 

 

Γράφημα 2: Διακυμάνσεις τιμών επεξεργαστικής ισχύος 

Η αύξηση της κατανάλωσης επεξεργαστικής ισχύος στο VM επιρεάζεται και από την 

ταυτόχρονη χρήση του επεξεργαστή από τον εξυπηρετητή (host) για την εκτέλεση του 

λειτουργικού του συστήματος.  

Η μείωση της κατανάλωσης των πόρων κατά την εκτέλεση ίδιων ή παρόμοιων 

ερωτημάτων στην  βάση δεδομένων οφείλεται και σε χαρακτηριστικές δυνατότητες που 

προσφέρει η ΜySQL. Η MySQL διαχειρίζεται πολλαπλά αιτήματα, επομένως ενδέχεται 

να υπάρχουν πολλοί χρήστες που εκτελούν ερωτήματα για έναν δεδομένο πίνακα 

ταυτόχρονα.  

Σχετικά με την ροή των δεδομένων μέσω δικτύου, παρατηρείται ότι το υπολογιστικό 

σύστημα που έχει τη βάση δεδομένων εγκατεστημένη στο περιβάλλον του container 

λογισμικού έχει χαμηλότερες μετρήσεις από το αντίστοιχο της εικονικής μηχανής. 
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Γράφημα 3: Μέση και Μέγιστη τιμή ροής εισερχόμενων / εξερχόμενων δεδομένων 

Η διακύμανση της ροής εισερχόμενων δεδομένων στο υπολογιστικό σύστημα του 

container λογισμικού παρουσιάζει μια μέση τιμη του 1.1KB/s, απότομη αύξηση κατά 

την εκτέλεση των ερωτημάτων φτάνοντας τη μέγιστη του 2.3KB/s. H ροή των 

εξερχόμενων δεδομένων παρουσιάζει μια μέση τιμη του 7ΜB/s και απότομη αύξηση 

κατά την εκτέλεση των ερωτημάτων φτάνοντας, τη μέγιστη του 12.7ΜB/s. 
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Γράφημα 4: Μέση και Μέγιστη τιμή ροής εισερχόμενων δεδομένων 

 

Αντίθετα, η ροή εισερχόμενων δεδομένων στο υπολογιστικό σύστημα της εικονικής 

μηχανής παρουσιάζει μια μέση τιμη του 1.6KB/s, απότομη αύξηση κατά την εκτέλεση 

των ερωτημάτων φτάνοντας τη μέγιστη του 3.2KB/s. H ροή των εξερχομένων 

δεδομένων παρουσιάζει μια μέση τιμη του 11MB/s και απότομη αύξηση κατά την 

εκτέλεση των ερωτημάτων φτάνοντας τη μέγιστη του 17.4 MB/s. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χρόνοι απόκρισης της βάσης δεδομένων για κάθε ένα από 

τα δυο συστήματα. Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 5, οι χρόνοι που χρειάζεται η βάση 

δεδομένων για την εκτέλεση των SQL ερωτημάτων είναι κατά πολύ μικρότεροι από 

τους αντίστοιχους της εικονικής μηχανής. 
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Γράφημα 5: Χρόνοι απόκρισης ανά SQL ερώτημα 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.52 

0.08 

0.04 

0.64 

1.165 

1.192 

1.18 

1.97 

1ο SQL Ερώτημα 

2ο SQL Ερώτημα 

3ο SQL Ερώτημα 

4ο SQL Ερώτημα 

Χρόνοι απόκρισης  για το κάθε ερώτημα 

Virtual Machine Software Container



 

71 
 

Κεφάλαιο 5 
 

5.1  Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα μελέτη αναδείχθηκαν όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την 

χρήση των δυο τεχνολογιών της εικονικοποίησης. H τεχνολογία της εικονικοποίησης 

λογισμικού κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στον τομέα της πληροφορικής. Στην 

παρούσα εργασία αναδείχθηκαν τα θετικά και τα αρνητικά των εικονικών μηχανών και 

των containers λογισμικού, τα VMs υπερτερούν σε τεχνικές απομόνωσης και 

ασφάλειας έναντι των containers λογισμικού που ωστόσο παρέχουν υψηλότερες 

αποδόσεις και μικρότερη κατανάλωση επεξεργαστικής ισχύος. 

Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση μιας βάσης δεδομένων, εκτελέστηκαν μια σειρά 

από ερωτήματα ως προσομοίωση ενός τμήματος μιας εφαρμογής και αναλύθηκε τόσο 

με μετρήσεις όσο και με γραφήματα και στατιστική ανάλυση η απόδοση της βασισμένη 

στα δυο πρωτότυπα.  

Ο χρόνος εκκίνησης των υπήρεσιών μεταξύ των δυο τεχνολογιών αξίζει να αναφερθεί, 

καθώς η διαφορά είναι εμφανής και σε ένα σενάριο που το downtime είναι κρίσιμο 

μπορεί να αποβεί κρίσιμος παράγοντας επιλογής σχεδιασμού των πληροφοριακών 

συστημάτων, όπως τονίζεται και στο άρθρο της DELL περί της μείωσης του χρόνου 

επαναφοράς ενός συστήματος . 

Αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα μελέτη τα 

συμπεράσματα που αποκομίζονται σχετικά με το ερώτημα της καλύτερης απόδοσης του 

ενός συστήματος έναντι του άλλου, συνεπάγεται η καλύτερη απόδοση του container 

λογισμικού έναντι του VM, επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα της μελέτης των 

ερευνητών της IBM (Felter et all, 2014), καθώς κατανάλωσε λιγότερη επεξεργαστική 

ισχύ, τόσο σε κατάσταση φόρτου όσο και σε κατάσταση “ηρεμίας”. 

Το χαρακτηριστικό της χρήσης επεξεργαστή του εξυπηρετητή από το VM συνετέλεσε 

στην αύξηση της κατανάλωσης επεξεργαστικής ισχύος. Σχετικά με την ροή δεδομένων 

και την απόκριση του δίσκου, συνεπάγεται μια καλύτερη απόκριση του συστήματος της 

εικονικής μηχανής με καλύτερες ταχύτητες έναντι του container λογισμικού, 

συμπέρασμα που εξάγεται επίσης από την συγκριτiκή μελέτη της IBM (Felter et all, 

2014). 
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Τα ίδια αποτελέσματα περί καλύτερης απόκρισης του container λογισμικού έναντι του 

VM αναδεικνύονται και από τις μετρήσεις γύρω από το χρόνο απόκρισης, την 

απόκλιση, το χρόνο καθυστέρησης και διέλευση αιτημάτων, επιβεβαιώνοντας τα 

συμπεράσματα του Dwivedietall (2015) στην συγκριτική του μελέτη. 

Συνοψίζοντας, από την συνολική μελέτη των λειτουργικών χαρακτηριστικών με τα 

υπέρ και τα κατά των δυο τεχνολογιών συνεπάγεται ότι, προς το παρών, ο συνδυασμός 

των δυο τεχνολογιών μπορεί να προσφέρει την μέγιστη δυνατή απόδοση μιας 

εφαρμογής, αλληλο-καλύπτοντας η μια τα κενά της άλλης τεχνολογίας, συμπέρασμα 

που επιβεβαιώνει και η συγκριτική μελέτη του  Indukuri (2016). 

Το χαρακτηριστικό του versioning στα containers (copy on write) ωστόσο μπορεί να 

εξελιχθεί και να έχει ως κύρια λειτουργία τον εναρμονισμό του με το versioning της 

εφαρμογής που υποστηρίζει. Σε συνδιασμό με την τεχνολογία των μικρουπηρεσιών οι 

εφαρμογές μπορούν να διαχωριστούν σε ξεχωριστές υπηρεσίες, απομονωμένες και 

ανεξάρτητες από το υπόλοιπο σύστημα με συγκεκριμένη κατανάλωση πόρων. Ο 

συνδυασμός των νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή τους σε περιβάλλοντα με υψηλό 

φόρτο εργασίας μπορεί να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις που οδηγούν σε νέα 

δεδομένα για τον τομέα της πληροφορικής. 

5.2 Αδυναμίες της μελέτης 

 

Το αντικείμενο της μελέτης μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ σύγχρονο, ακολουθώντας 

τις νέες εξελίξεις σε τεχνικές που διαρκώς εξελίσσονται.  

Η ασφάλεια των containers λογισμικού και τα τα κενά που εντοπίζονται σε σύγκριση με 

την τεχνολογία των εικονικών μηχανών (Bui, 2015) δεν λήφθηκαν υπόψη στην 

εκτέλεση του πειράματος και αποτελούν μια αδυναμία της μελέτης, ως προς την 

μέτρηση της απόκρισης και απόδοση τους. Η χρήση παραμέτρων ασφαλείας, όπως 

εικονικά δίκτυα  και περιορισμοί των δικαιωμάτων των χρηστών και στα δυο πρότυπα 

δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. 

Η μη χρήση έτοιμων αρχείων εγκατάστασης – παραμετροποίησης τόσο της εικονικής 

μηχανής όσο και του container λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία 

των πρωτοτύπων, αποτέλεσαν την αδυναμία αυτοματοποίησης τους, αλλά παράλληλα 

ανέδειξαν την διαφορά στο χρόνο και στη μέθοδο υλοποίησης τους. 
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Από άποψη αναγκών υλοποίησης η χρήση σχετικά περιορισμένων μέσων για την 

εκτέλεση του πειράματος,  δεν ανεδείξε σε έκταση τις δυνατότητες της τεχνολογίας των 

containers λογισμικού και τις διαφορές απο τα VMs. Δεν κατέστη δυνατή λόγω 

περιορισμένων πόρων η ενσωμάτωση στο πείραμα, ενός ενιαίου συστήματος 

επεξεργασίας της βάσης δεδομένων για την εισαγωγή, επεξεργασία τους, από μια πιο 

κεντρική εφαρμογή.  

Οι πολιτικές των παρόχων για συνδρομή στα εργαλεία διαχείρισης των δυο 

τεχνολογιών εικονικοποίησης (Azure, EWS), όπως και ο περιορισμός των διαθέσιμων 

επιλογών στις πλατφόρμες προς δωρεάν χρήση απέτρεψαν την χρήση τους για δοκιμές 

σε cloud περιβάλλον. 

5.3 Προτάσεις για μελλόντική ανάπτυξη 

 

Η παρούσα μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός για την βασική 

εγκατάσταση των containers λογισμικού, καθώς αποτελεί μια νέα τεχνολογία που μέχρι 

και σήμερα, όλοι οι προμηθευτές λογισμικού και καινοτόμες εταιρείες ανακοινώνουν 

και ενσωματώνουν την χρήση της στις εφαρμογές τους. Αξιοσημείωτη είναι η άρρηκτη 

σύνδεση που έχουν με την τεχνολογία των μικρο-υπηρεσιών της οποίας είναι το πρώτο 

και βασικό βήμα της ανάπτυξης τους. 

Η μελέτη επίλυσης των θεμάτων ασφαλείας μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα 

έρευνας, ώστε να αναπτυχθούν νέες ή να εξελιγχθούν οι υπάρχουσες τεχνικές που θα 

εγγυηθούν το αδιάβλητο τόσο του συστήματος όσο και της απόδοσης της εφαρμογής 

και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, που μπορεί να εκτεθούν σε μια πιθανή 

επίθεση από κακόβουλο λογισμικό. 

Η παρούσα μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη μιας μελέτης 

της απόδοσης βάσης δεδομένων τύπου No-SQL, σε αντίστοιχα πρωτότυπα 

εικονικοποίησης υλικού λογισμικού, και κατ’ επέκταση σε cloud περιβάλλον. Να 

καταγραφεί η απόδοση των δυο συστημάτων και μέσα από την σύγκριση τους να 

αναδειχθεί το προτιμότερη μεταξύ τους περιβάλλον υλοποίησης.  
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Παράρτημα 1 
 

Υλοποίηση Container : 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-

ubuntu-16-04 

Ρυθμίσεις τείχους προστασίας  

http://www.configserverfirewall.com/ubuntu-linux/enable-mysql-remote-access-ubuntu/ 

Cadvisor container 

docker run -d --name=cadvisor -p 8080:8080 --volume=/var/run:/var/run:rw --

volume=/sys:/sys:ro --volume=/var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro google/cadvisor:latest 

Ρυθμίσεις MYSQL 

https://severalnines.com/blog/mysql-docker-containers-understanding-basics 

 

Παράρτημα 2 
 

Α. SQL ερωτήματα 

1 Αναζήτηση των 100 πρώτων αθλητών (ονομάτων και επιθέτων) σε αλφαβητική 

σειρά βάση του επιθέτου τους. 

‘ SELECT Asurname, Aname from Containers,Athlete order by Asurname limit 99; ’ 

 

2 Αναζήτηση των ονομάτων, της θέσης και στην οποία κατετάγησαν οι ανήλικοι 

αθλητές της διαδρομής ‘KidsRace’ 

‘ SELECT Asurname, Aname, Abirthdate, R.Ronoma FROM Containers.Athlete A 

inner join Containers.Position P on A.Anumber=P.PAthleteID inner join 

Containers.Race R on P.PRaceID=R.Rnumber where A.Abirthdate > '2000/01/02'; ’ 

3 Δημιουργία ενός view με τους ενήλικες αθλητές που το επίθετο τους ξεκινάει 

απο F και τερμάτισαν στο Μαραθώνιο δρόμο 

‘ Create view Athlete_Name_named_F as select K.Asurname as epitheto, K.Aname as 

nickname from  

(SELECT A.Asurname, A.Aname, A.Abirthdate, R.Ronoma FROM Containers.Athlete 

A inner join Containers.Position P on A.Anumber=P.PAthleteID inner join 

Containers.Race R on P.PRaceID=R.Rnumber where A.Abirthdate < '2000/01/02' and 

R.Ronoma='Marathon' limit 100) as K 

 where (K.Asurname like 'F%'); ’ 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-16-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-16-04
http://www.configserverfirewall.com/ubuntu-linux/enable-mysql-remote-access-ubuntu/
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4 Αναζήτηση των αθλητών που στο όνομα τους εμπεριέχεται το γράμμα ‘c’ και 

είναι γεννημένοι μεταξύ του 1980 και 2000 με μέγεθος φωτογραφίας πάνω από 

1ΜΒ 

‘ SELECT Asurname, Aname, Aphoto from VM.Athlete where lower(Aname) like 

'%c%' and length(Aphoto) > 1000000 and Abirthdate between '1980/01/01' and 

'2000/01/01'; ’ 

 

Β. Κώδικας για εισαγωγή και update binary αρχείων στην βάση 

private void InsertData() 

{ 

 modFileInDirectory Fileory = new modFileInDirectory(); 

 Fileory.ProcessDirNew(path); 

 List<string> lFiles = new List<string>(); 

 lFiles = Fileory.listaFiles; 

 int i = 1; 

 foreach (string filename in lFiles) { 

  byte[] rawData = File.ReadAllBytes(path + filename); 

  FileInfo info = new FileInfo(path + filename); 

  int fileSize = Convert.ToInt32(info.Length); 

  using (MySqlConnection connection = new 

MySqlConnection("server=;port=;uid=;pwd=;database=;")) { 

   using (MySqlCommand command = new MySqlCommand()) { 

    command.Connection = connection; 

    command.CommandText = "UPDATE Athlete SET 

Aphoto = @Aphoto WHERE Anumber = '" + i + "';"; 

    MySqlParameter fileContentParameter = new 

MySqlParameter("@Aphoto", MySqlDbType.Blob, rawData.Length); 

    fileContentParameter.Value = rawData; 

    command.Parameters.Add(fileContentParameter); 

    connection.Open(); 

    command.ExecuteNonQuery(); 
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   } 

  } 

  i += 1; 

 } 

} 

public class modFileInDirectory 

{ 

 public List<FileInfo> lista = new List<FileInfo>(); 

 public FileInfo[] FileInfo1 = null; 

 public List<string> listaFiles = new List<string>(); 

 public void ProcessDirNew(string targetDirectory) 

{ 

 string[] fileEntries = Directory.GetFiles(targetDirectory); 

 DirectoryInfo DirInfo1 = new DirectoryInfo(targetDirectory); 

 

 FileInfo1 = DirInfo1.GetFiles("*"); 

 if (FileInfo1.Count > 0) { 

  if (Strings.Mid(targetDirectory, targetDirectory.Length, 1) == "\\") { 

   listaFiles.Add(targetDirectory); 

  } else { 

   listaFiles.Add(targetDirectory + "\\"); 

  } 

  foreach (FileInfo ff in FileInfo1) { 

   listaFiles.Add(ff.Name); 

  } 

 } 

 

 string[] subdirectoryEntries = Directory.GetDirectories(targetDirectory); 
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 string subdirectory = null; 

 foreach (string subdirectory_loopVariable in subdirectoryEntries) { 

  subdirectory = subdirectory_loopVariable; 

  ProcessDir(subdirectory); 

 } 

} 

 public void ProcessDir(string targetDirectory) 

 { 

  string[] fileEntries = Directory.GetFiles(targetDirectory); 

  DirectoryInfo DirInfo1 = new DirectoryInfo(targetDirectory); 

  FileInfo1 = DirInfo1.GetFiles("*"); 

  if (FileInfo1.Count > 0) { 

   if (Strings.Mid(targetDirectory, targetDirectory.Length, 1) == 

"\\") { 

   } else { 

    listaFiles.Add(targetDirectory + "\\"); 

   } 

 

   foreach (FileInfo ff in FileInfo1) { 

    listaFiles.Add(ff.Name); 

   } 

  } 

  string[] subdirectoryEntries = Directory.GetDirectories(targetDirectory); 

  string subdirectory = null; 

  foreach (string subdirectory_loopVariable in subdirectoryEntries) { 

   subdirectory = subdirectory_loopVariable; 

   ProcessDir(subdirectory); 

  } 

 }} 


