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1. ΔΙΑΓΧΓΗ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξάςεη θαη λα ηαμηλνκήζεη
ηηο εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο. Αξρηθά γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, θαζψο
θαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο βαζίζζεθε ε αλάπηπμή
ηνπ. Σέινο, αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη θαηεγνξίεο θαη ε
αξρηηεθηνληθή ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.
ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ βαζηθφηεξσλ
πάξνρσλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο
ρξήζηεο. Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη κε θξηηήξην ηνπο πξνζθεξφκελνπο πφξνπο, ην
επίπεδν Virtualization ή Abstraction, ηελ γεληθφηεηα θαη επειημία θαη ηέινο ηελ
αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Καζψο νη ππεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο θεξδίδνπλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ, είλαη πνιχ έληνλε ζήκεξα ε
αλαγθαηφηεηα γηα απνηειεζκαηηθέο κεηξήζεηο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηηο εθαξκνγέο απηέο. ην ζεκείν απηφ, αλαθέξνπκε ηηο
βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηξήζεηο θαζψο θαη ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο θίλεζεο Tstat. Σέινο
γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζεκαληηθψλ εξεπλψλ νη νπνίεο έρνπλ
σο βαζηθφ ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξνθαινχληαη
απφ εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη ζε Τπνινγηζηηθφ Νέθνο.
ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εθαξκνγέο
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. Αλαθέξνληαη ζηνηρεία απφ κειέηεο πνπ έρνπλ
εθπνλεζεί έσο ζήκεξα, αιιά θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή θίλεζε ηνπ
δηαδηθηχνπ.
Σέινο, ζπκπεξαζκαηηθά απφ ηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε,
αλαθέξνληαη ηα κειινληηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ φζνλ αθνξά ζην
Τπνινγηζηηθφ Νέθνο θαη ηελ θίλεζε πνπ πξνθαιείηαη ζην δηαδίθηπν, έηζη ψζηε
ε αλακελφκελε κειινληηθή έθξεμε λα κελ απνηειέζεη πξφβιεκα.
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2. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΝΔΦΟ
2.1 Οξηζκόο Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Ο φξνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (cloud computing) είλαη ζρεηηθά
πξφζθαηνο θαη εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ
ηνπ.

Πνιιέο

θνξέο,

ρξεζηκνπνηείηαη

γηα

δηαθεκηζηηθνχο

ζθνπνχο,

πξνθεηκέλνπ λα αλαδηνξγαλσζνχλ ππάξρνπζεο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ κε
έλα λέν πεξηηχιηγκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο Oracle, Larry Ellison :
«Το ενδιαθέρον με ηο cloud computing είναι όηι ηο έτοσμε
επαναπροζδιορίζει έηζι ώζηε να περιλαμβάνει όλα όζα έτοσμε ήδη
κάνει... δεν μπορώ να ζκεθηώ κάηι ποσ να μην είναι cloud
computing με όλες ασηές ηις διαθημίζεις»
(Δήλωζη ηοσ Larry Ellison ζηην εθημερίδα Wall Street Journal, 26 Σεπηεμβρίοσ 2008, όπως
αναθέρεηαι ζηο Armbrust et al., 2009).

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ αθξηβή
νξηζκφ ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, θαζψο έρεη πξνζειθχζεη ηδηαίηεξα ην
ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ εξεπλεηψλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά δελ έρεη
βξεζεί αθφκα έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο
πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη νη εμήο (Singh & Malhotra, 2012):


Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο πεξηιακβάλεη κεραληθνχο θαη εξεπλεηέο απφ
δηάθνξνπο ρψξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ ρψξν ηνπ grid
computing, ηνπ software engineering θαη ησλ databases.



Οη ηερλνινγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην

ππνινγηζηηθφ λέθνο

βξίζθνληαη αθφκα ζην ζηάδην ηεο εμέιημεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην
Web 2.0 θαη ην Service Oriented Computing.


Σα ππάξρνληα ππνινγηζηηθά λέθε εμαθνινπζνχλ λα ζηεξνχληαη
κεγάιεο θιίκαθαο αλάπηπμε θαη ρξήζε, ε νπνία ζα νδεγνχζε ηειηθά
ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο.
Οη Youseff et al. (2008) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πξνζπάζεζαλ λα

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν πξνζδηνξηζκφ ηνπ cloud computing θαη
φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ ην cloud
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computing σο κηα ζπιινγή απφ πνιιέο παιηέο θαη νξηζκέλεο λέεο έλλνηεο ζε
δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη Service – Oriented Architectures
(SOA), ην

Distributed θαη ην Grid Computing θαζψο θαη ην Virtualization.

Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ην cloud computing κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα λέν
πξφηππν ππνινγηζηψλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αμηνπνηήζνπλ
πξνζσξηλά ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νη νπνίεο
παξέρνληαη σο ππεξεζία απφ έλαλ cloud πάξνρν.
Οη Buyya et al. (2008), δίλνπλ έλαλ πην ηερληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο
έλλνηαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην cloud computing
απνηειεί έλα είδνο παξάιιεινπ θαη θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο, πνπ
απνηειείηαη απφ κηα ζπιινγή Virtualized ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σν
ζχζηεκα απηφ παξέρεη πφξνπο δπλακηθά, ελψ κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ
παξφρνπ εθαξκφδνληαη Service Level Agreements (SLA).
ε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ, νη
Vaquero et al. (2009) ζεσξνχλ ην cloud computing σο κηα κεγάιε πεγή απφ
εχθνινπο ζε ρξήζε θαη πξφζβαζε Virtualized πφξσλ. Οη πφξνη απηνί
κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ δπλακηθά ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε κεηαβιεηά
θνξηία (θιίκαθεο), επηηξέπνληαο επίζεο ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ. Ζ
πεγή ησλ πφξσλ αμηνπνηείηαη ζπλήζσο απφ έλα pay – per – use κνληέιν ζην
νπνίν

πξνζθέξνληαη

εγγπήζεηο

απφ

ηνλ

Πάξνρν

Τπνδνκήο

κέζσ

εμαηνκηθεπκέλσλ SLA.
χκθσλα κε ηνπο Armbrust et al. (2009), ην ππνινγηζηηθφ λέθνο (cloud
computing) αθνξά ζε εθαξκνγέο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη σο ππεξεζίεο κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζε ππνινγηζηηθά κεραλήκαηα (hardware)
θαη ινγηζκηθά (software) πνπ βξίζθνληαη ζε έλα θέληξν πιεξνθνξηψλ ην νπνίν
παξέρεη απηέο ηηο ππεξεζίεο. Σα hardware θαη software ηνπ θέληξνπ
πιεξνθνξηψλ είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη σο Νέθνο (cloud).
Σν National Institute of Standards and Technology, Information
Technology Laboratory νξίδεη ην cloud computing σο έλα κνληέιν πνπ
επηηξέπεη ηελ εχθνιε, on – demand πξφζβαζε κέζσ δηθηχνπ ζε έλα
θνηλφρξεζην ρψξν απφ παξακεηξνπνηήζηκνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο (π.ρ.,
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δίθηπα, servers, storage, εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο) νη νπνίνη κπνξνχλ πνιχ
εχθνια λα παξαθνινπζεζνχλ θαη λα απνδνζνχλ κε πνιχ κηθξή παξέκβαζε
ηεο δηαρείξηζεο, ή αιιειεπίδξαζεο απφ ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ (Mell &
Grance 2009).
Ζ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ, σζηφζν πξνέξρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο
ησλ ππεξεζηψλ cloud computing, απφ εηαηξείεο ζπκβνχισλ θαη εηαηξείεο
έξεπλαο αγνξάο. Ζ εηαηξεία εξεπλψλ αγνξάο IDC, γηα παξάδεηγκα νξίδεη ην
cloud computing πνιχ γεληθά σο έλα αλαδπφκελν κνληέιν IT αλάπηπμεο,
εγθαηάζηαζεο θαη παξάδνζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ,
ππεξεζηψλ θαη ιχζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ (Gens 2008). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην cloud computing είλαη ε
ηερληθή βάζε γηα ηηο ππεξεζίεο cloud, πξνζθέξνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο ιχζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ
ηερλνινγηθή βάζε ηνπ cloud computing πεξηιακβάλεη ηηο ππνδνκέο, ην
ζχζηεκα ινγηζκηθνχ, ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ,
ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο θαζψο θαη IP-based
ππεξεζίεο δηθηχνπ.
Έλα άιιν παξάδεηγκα νξηζκνχ απφ εηαηξεία απνηειεί επίζεο ν νξηζκφο
ηεο εηαηξείαο εξεπλψλ αγνξάο Gartner, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην cloud
computing απνηειεί έλα είδνο πιεξνθνξηθήο, φπνπ πξνζθέξνληαη καδηθά ITenabled

δπλαηφηεηεο

«σο

ππεξεζία»

ζε

εμσηεξηθνχο

πειάηεο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Plummer et al. 2008).

2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή
ηελ Δηθφλα 2.1 παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ
νξφζεκσλ ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, κέρξη ηελ
εκθάληζε ηνπ cloud computing.
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Δηθόλα 2.1 Οξφζεκα ζηελ ηζηνξία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (Boehm et
al. 2009).

Βιέπνπκε φηη ε αξρή ηνπ δηαδηθηχνπ ρξνλνινγείηαη ζην 1969, φηαλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ άκπλαο δεκηνπξγήζεθε απφ ην
Advanced Research Projects Agency (ARPA), έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο (έλα
δίθηπν δειαδή), ην νπνίν παξέκελε δηαζέζηκν αθφκα θαη αλ θάπνηνο απφ ηνπο
θφκβνπο ηνπ έζπαγε. Σν 1981 πεξίπνπ 200 ηδξχκαηα ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε
απηφ ην δίθηπν. Σν 1983 ην πξσηφθνιιν ηνπ δηθηχνπ κεηεηξάπε ζην
πξσηφθνιιν TCP / IP, ην νπνίν θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ζχλδεζε φισλ ησλ
ππνδηθηχσλ κε ην δίθηπν ηνπ ARPA. Απηφ ην δίθηπν ησλ δηθηχσλ ζχληνκα
νλνκάζηεθε Γηαδίθηπν. Αξρηθά ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θχξην ιφγν
γηα ζηξαηησηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, ελψ ην άλνηγκα θαη ε
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ μεθίλεζε ην 1988 κε ππεξεζίεο φπσο ην mail, telnet
θαη usenet (Freiberger & Swaine, 2000).
Χζηφζν, ε πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ην 1989 κε ην World Wide Web ηνπ Tim Berners-Lee. Ο Tim Berners-Lee
επηλφεζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ Δπξσπατθφ
Οξγαληζκφ Ππξεληθψλ Δξεπλψλ (CERN), ην νπνίν βαζίζηεθε ζε Hypertext.
Με ηελ απμαλφκελε δηάδνζε ηνπ Mosaic web browser, ην World Wide Web
απέθηεζε ηειηθά κεγάιε δεκνηηθφηεηα (Freiberger & Swaine, 2000).
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Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε bandwidths θαη ηερλνινγηψλ (φπσο Java, PHP
θαη Ajax) έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξεο θαη πην
πεξίηερλεο, δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο. Λφγσ ηεο εμέιημεο απηήο, κπνξνχκε λα
βξνχκε ζήκεξα πνιιέο multimedia ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη
πνιιέο

εθαξκνγέο

πνπ

έρνπλ

αλαπηπρζεί

ζην

Γηαδίθηπν.

Μεξηθά

παξαδείγκαηα είλαη νη πιαηθφξκεο επηθνηλσλίαο, ηα θνηλσληθά δίθηπα αιιά θαη
νιφθιεξεο εθαξκνγέο γξαθείνπ φπσο νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ θαη νη
εθαξκνγέο θχιισλ εξγαζίαο. Απηή ε ηδέα αλάπηπμεο, πνπ ζπλήζσο
αλαθέξεηαη σο Software – as – a – Service θέξδηζε ηε δεκνηηθφηεηα πεξίπνπ
ην έηνο 2000 (Finch, 2006, Bennett et al., 2000).
Παξφκνηεο ηδέεο αλάπηπμεο αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
hardware, Καηά θχξην ιφγν ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, ην Grid Computing
θαζηεξψζεθε σο κηα ηέηνηα ηδέα ήδε απφ ηελ αξρή εο δεθαεηίαο ηνπ 1990
(Foster & Kesselman, 2003). Ο φξνο Cloud Computing επηλνήζεθε ην 2007,
θαη αλαθεξφηαλ ζπλήζσο ζε θνηλφρξεζηα hardware θαη software. Οη πξψηεο
εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο μεθίλεζαλ απφ ηελ Google θαη ηελ IBM, ζε
ζπλεξγαζία κε έμη ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα (Lohr, 2008).
Δμεηάδνληαο ηα ιεηηνπξγηθά κνληέια ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θαη ηνπ '70,
αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη κε ην cloud computing επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην
κηα παιηά ηάζε: νη θεληξηθνί, θνηλφρξεζηνη ππνινγηζηηθνί πφξνη. Οη θνξείο
εθκεηάιιεπζεο ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ ηνπ ζήκεξα, φπσο ε Amazon ή ε
Google, βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα παξφκνηα θαηάζηαζε κε απηή ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 1970, πξνζπαζψληαο λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο
ηεξάζηηνπο πφξνπο ηνπο κε

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δπίθαηξεο

πξνζεγγίζεηο, φπσο ην virtualization, απνηεινχλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηε
δπλακηθή πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο ππνδνκέο ηνπο θαη γηα λα αμηνπνηνχλ
ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο. Οη πιαηθφξκεο πνπ
αλαπηχρζεθαλ γηα ην cloud computing επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην hardware ησλ cloud πάξνρσλ (Boehm et al.
2009).
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2.3 Διθπζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο έρεη πνιιά ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία
ζπλεηέιεζαλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ. Οξηζκέλα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα εμήο (Singh & Malhotra, 2012, Zhang et al.
2010):


On Demand Service

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη πξνγξακκαηηζκφ
ησλ ππεξεζηψλ θαηά βνχιεζε ηνπ πειάηε ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα
ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ.


Δπειημία (Scalability)

Ο πάξνρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί εχθνια ηηο ππεξεζίεο ζε
κεγάιε θιίκαθα αλάινγα ηελ δήηεζε.


Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα αξρηθή επέλδπζε

Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο έρεη εμαιείςεη ηελ αλάγθε αξρηθψλ επελδχζεσλ
γηα ηηο κηθξέο θπξίσο εηαηξείεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κηζζψλνπλ πφξνπο απφ
ην ππνινγηζηηθφ λέθνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπο θαη λα
πιεξψλνπλ κε βάζε ηε ρξήζε.


Διαζηηθφηεηα

Οξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα θιηκάθσζεο ησλ πφξσλ θαη ζηηο δχν
θαηεπζχλζεηο, δειαδή θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ πφξσλ θαη ζηελ απνδέζκεπζε
ηνπο. Απηή είλαη ε θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ χπαξμε ηνπ ππνινγηζηηθνχ
λέθνπο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο, αλά πάζα
ζηηγκή,

αλάινγα

κε

ηελ

απαίηεζε

ηνπο

θαη

κπνξνχλ

λα

ηνπο

απειεπζεξψζνπλ, φηαλ δελ απαηηνχληαη πιένλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε
ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηηο ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο.


Αθεξεκέλε θαηαλνκή ησλ πφξσλ (Abstract Resource Sharing)

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαζέζηκνη πφξνη ελφο παξφρνπ εμαληιεζνχλ θαη
πξνθχςεη πεξαηηέξσ δήηεζε, ηφηε ιακβάλεη ηνπο πφξνπο απφ άιινπο
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παξφρνπο θαη ηθαλνπνηεί ην αίηεκα. Ο ρξήζηεο δελ γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή
ζέζε ησλ ππεξεζηψλ.


Παληαρνχ Πξφζβαζε κέζσ Γηαδηθηχνπ (Ubiquitous Network Access)

Σν cloud computing είλαη απφ ηε θχζε ηνπ παληαρνχ παξφλ, δεδνκέλνπ
φηη ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί νπνπδήπνηε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηνλ ρξήζηε.


Αμηνπηζηία

Οη

ππεξεζίεο

ηνπ

ππνινγηζηηθνχ

λέθνπο

δηαηεξνχλ

αληίγξαθα

αζθαιείαο κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπο λα είλαη πην αμηφπηζηε απφ φηη έλαο
ηνπηθφο ππνινγηζηήο.


Υακειφ θφζηνο

Οη ρξήζηεο δελ επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο ησλ
ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε απνηέιεζκα λα εμνηθνλνκνχλ ηφζν
ρξήκαηα φζν θαη ρξφλν.


Τςειή ππνινγηζηηθή ηζρχο

Οη εηαηξείεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ
servers. Γηα παξάδεηγκα ην Cloud ηεο Google έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα
εθαηνκκχξην servers. Οη Amazon, IBM, Microsoft, Yahoo, έρνπλ εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο servers. Έηζη, ην Cloud κεγεζχλεη ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ ηνπ ρξήζηε.

2.4 Καηεγνξίεο Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο γίλεηαη κε βάζε δχν
θξηηήξηα: ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ρξήζεο.
Με βάζε ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, νη θαηεγνξίεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ
λέθνπο είλαη νη εμήο (Singh & Malhotra, 2012):


Software as a Service (SaaS)

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηα ινγηζκηθά πνπ
επηζπκεί απφ ηελ ππνδνκή cloud. Απνηειεί έλα κνληέιν αλάπηπμεο
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ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ην νπνίν ν πάξνρνο αδεηνδνηεί κηα εθαξκνγή σο
ππεξεζία γηα ηνπο πειάηεο αλάινγα κε ηε δήηεζε. Οη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ
είλαη πξνζβάζηκεο απφ δηάθνξεο ζπζθεπέο ηνπ πειάηε, ζπλήζσο κέζσ ελφο
web browser (π.ρ., web – based email). Οη θαηαλαισηέο δελ ρξεηάδεηαη λα
δηαρεηξίδνληαη ή λα ειέγρνπλ ηηο cloud ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
δηθηχνπ, ησλ servers, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο απνζήθεπζεο, ή
αθφκε θαη κεκνλσκέλσλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο, κε πηζαλή εμαίξεζε ηελ
πεξηνξηζκέλε δηακφξθσζε ηεο εθαξκνγήο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ.
Σν SaaS πεξηνξίδεη σο εθ ηνχηνπ, ηελ επηβάξπλζε ηνπ πειάηε γηα ηε
ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, κεηψλεη ην θφζηνο θαη βειηηψλεη ηελ ιεηηνπξγηθή
απνδνηηθφηεηα ησλ αγνξψλ ινγηζκηθνχ, ελψ ε θνζηνιφγεζε γίλεηαη αλάινγα
ηε ρξήζε ηνπ πειάηε. Έλα παξάδεηγκα ηνπ SaaS είλαη ε εθαξκνγή CRM1
(Customer Relationship Management) ηεο Salesforce.com.
Παξφιν πνπ νη ππεξεζίεο SaaS έρνπλ δηαδνζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία
ρξφληα, πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ιφγσ ηεο
έιιεηςεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
δεδνκέλσλ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, φπσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε, ην SaaS
είλαη έλα κνληέιν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ φπνπ θηινμελνχληαη εθαξκνγέο εμ
απνζηάζεσο απφ ηνλ πάξνρν ηεο εθαξκνγήο ή ηεο ππεξεζίαο θαη δηαηίζεληαη
ζηνπο πειάηεο κε ηε δήηεζε, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ έρεη
αλαδεηρζεί σο ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ SaaS
εθαξκνγψλ ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο. Χζηφζν, γηα λα μεπεξαζηνχλ νη
αλεζπρίεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
δεδνκέλσλ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ απηά ηα δεηήκαηα απφ
ηε βάζε ηνπο. Τπάξρεη κηα έληνλε αλεζπρία γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηα ηξσηά ζεκεία ησλ εθαξκνγψλ θαη ηε κε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απψιεηα
ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηεο πξνθιήζεηο απνζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ
πηνζέηεζε ησλ SaaS εθαξκνγψλ ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο.
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Platforms as a Service (PaaS)

ηελ πεξίπησζε ησλ PaaS εθαξκνγψλ πξαγκαηνπνηείηαη παξνρή
πφξσλ, φπσο Operating System θαη software development frameworks. Ο
ρξήζηεο δελ δηαρεηξίδεηαη νχηε ειέγρεη ηε βαζηθή ππνδνκή ηνπ cloud,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

δηθηχνπ,

ησλ

servers,

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ

ζπζηεκάησλ θαη ηεο απνζήθεπζεο, αιιά έρεη ηνλ έιεγρν ζηηο εγθαηεζηεκέλεο
εθαξκνγέο θαη ζηηο δηακνξθψζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θηινμελίαο. εκαληηθφο
ζθνπφο ηνπ PaaS είλαη ε παξνρή κηαο πιαηθφξκαο πιεξνθνξηθήο σο
ππεξεζία. Γηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ρσξίο ην θφζηνο θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ βαζχηεξσλ ζηξσκάησλ
ηνπ ινγηζκηθνχ. Παξέρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη παξνρήο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ
θαη ππεξεζηψλ. Παξαδείγκαηα PaaS εθαξκνγψλ απνηεινχλ ην GoogleApps
θαη ην Microsoft Azure. Σν PaaS πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ
θαηαζθεπήο ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηήζεη έλαο πξνγξακκαηηζηήο γηα λα
δεκηνπξγήζεη ηηο εθαξκνγέο ηνπ, ρσξίο λα έρεη θακία ηδέα γηα ην ηη ζπκβαίλεη
θάησ απφ ηελ ππεξεζία. Πξνζθέξεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο κηα ππεξεζία ε
νπνία παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, απφ ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ έσο ηνλ έιεγρν θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπο. Χζηφζν, ε χπαξμε ηεο πιαηθφξκαο ζε θάπνην ππνινγηζηηθφ
λέθνο, παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηέο
hacking ηνπ ζπζηήκαηνο.


Infrastructure as a Service (IaaS)

Παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο κε ηε κνξθή
εηθνληθψλ κεραλψλ (virtual machines), block απνζήθεπζεο, δηθηχσζεο θαη
άιισλ ζεκειησδψλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ έηζη ψζηε ν θαηαλαισηήο λα
κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα εθηειέζεη ινγηζκηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. Ο θαηαλαισηήο δελ δηαρεηξίδεηαη
νχηε ειέγρεη ηε βαζηθή ππνδνκή cloud, αιιά έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ζπζηεκάησλ, ηεο απνζήθεπζεο, ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγψλ, θαη,
ελδερνκέλσο, έρεη πεξηνξηζκέλν έιεγρν ζηελ επηινγή νξηζκέλσλ εξγαιείσλ
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δηθηχσζεο (π.ρ. firewalls). Σν IaaS αιιάδεη εληειψο ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ
εθαξκνγψλ. Αληί λα δαπαλνχληαη κεγάια θεθάιαηα ζε θέληξα δεδνκέλσλ,
επηρεηξήζεηο θηινμελίαο ή ζηελ ζπζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα
ζηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ
γηα παξάδεηγκα ζην Amazon Web Services EC2 (Elastic Compute Cloud) ή ζε
θάπνηνλ άιιν πάξνρν IaaS, έηζη ψζηε λα πξνκεζεπηνχλ έλαλ εηθνληθφ
δηαθνκηζηή θαη λα πιεξψλνπλ κφλν γηα ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Δπίζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί ν ρξήζηεο κε ζέκαηα αζθάιεηαο,
εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκψλ. Ζ εζσηεξηθή δνκή ηνπ IaaS
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 2.2.

Δηθόλα 2.2 Δζσηεξηθή δνκή ηνπ Infrastructure as a Service (Singh &
Malhotra, 2012).

Μία αθφκα δηάθξηζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε
ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ρξήζεο. Οη θαηεγνξίεο πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην
θξηηήξην απηφ είλαη νη εμήο (Singh et al. 2012):


Private Cloud

Σα Private Cloud, φπσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπο, είλαη
απνθιεηζηηθά γηα ηδησηηθή ρξήζε. Αλήθνπλ ζπλήζσο ζε κεγάιεο εηαηξείεο γηα
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ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε firewall. Γεκηνπξγνχλ κεγάια θέληξα
δεδνκέλσλ (datacenter) κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία
δεδνκέλσλ ηνπο.



Public Cloud

Σα Public Cloud, φπσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπο, είλαη δεκφζηα
θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα αγνξάζεη κηα ππεξεζία απφ νπνηνλδήπνηε πάξνρν
ππεξεζηψλ. Ο πάξνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ζέκαηα
αζθαιείαο, γηα ηε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη γηα ηελ απαξαίηεηε
ζπληήξεζε. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο
εηαηξείεο.

Ο

ρξήζηεο

ρξεζηκνπνηήζεη.

έρεη

Πάξνρνη

ηελ

ππνρξέσζε

Public

Cloud

λα

είλαη

πιεξψζεη
γηα

φ,ηη

παξάδεηγκα

έρεη
νη:

Salesforce.com, Amazon EC2 θαη Flexi scale.

Δηθόλα 2.3 Σα είδε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κε θξηηήξην ηελ απνθιεηζηηθφηεηα
ρξήζεο



Hybrid Cloud

ηελ πεξίπησζε ησλ Hybrid Cloud, ρξεζηκνπνηνχληαη πφξνη ηφζν απφ ην
ηδησηηθφ φζν θαη απφ ην δεκφζην Cloud. Γηα παξάδεηγκα, κηα εηαηξεία κπνξεί
λα θηινμελήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ζε έλα Public Cloud, αιιά ηα ζηνηρεία ησλ
πειαηψλ ηεο λα ηα θξαηάεη ζε δηθφ ηεο θέληξν δεδνκέλσλ.


Community Cloud
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Ζ πεξίπησζε ηνπ Community Cloud είλαη φηαλ, γηα παξάδεηγκα κηα
νκάδα απφ πνιινχο νξγαληζκνχο έρνπλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο θαη κνηξάδνληαη
ηηο ίδηεο ππνδνκέο. Σν Community Cloud θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο,

αιιά

πξνζθέξεη

πνιχ

πςειά

επίπεδα

αζθάιεηαο

θαη

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.

2.5 Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
ηελ Δηθφλα 2.4 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε αξρηηεθηνληθή ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, θαηεγνξηνπνηεκέλε αλάινγα κε ην είδνο ησλ
ππεξεζηψλ, έηζη φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο Lenk et al. (2009).
Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ζηελ ρακειφηεξε ζηνηβάδα ηεο αξρηηεθηνληθήο
βξίζθνληαη

ηα

Hardware.

Ακέζσο

κεηά

αθνινπζνχλ

νη

ππεξεζίεο

Infrastructure as a Service (IaaS). Αξρηθά βξίζθνληαη δχν είδε ππεξεζηψλ:
νη Physical Resource Set (PRS) θαη νη Virtual Resource Set (VRS). Καη νη
δχν απηέο ππεξεζίεο παξέρνπλ έλα API δηαρείξηζεο γηα έλα ζχλνιν πεγψλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζίεο. Ζ πξσηαξρηθή
ιεηηνπξγία ηνπο πεξηιακβάλεη ηελ εθθίλεζε θαη ηε δηαθνπή ησλ κεκνλσκέλσλ
πφξσλ, ηελ απεηθφληζε ησλ OS, ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ εγθαηάζηαζεο θαη
ηε δηακφξθσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Παξαδείγκαηα ησλ Physical Resource Set
απνηεινχλ ηα: Emulab θαη iLO, ελψ ησλ Virtual Resource Set ηα: Amazon
EC2, Eucalyptus, Tycoon, Nimbus θαη OpenNebula (Lenk et al. 2009).
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Δηθόλα 2.4 Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (Lenk et al. 2009)
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Έλα επίπεδν πάλσ, αιιά αθφκα ζηελ θαηεγνξία ησλ IaaS ππεξεζηψλ,
δηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο ησλ Basic Infrastructure Services (BIS):
computational, storage θαη network. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα απνηεινχλ
ηα: MapReduce (computational), GoogleFS (storage) θαη OpenFlow (network).
ηελ πςειφηεξε βαζκίδα ηεο θαηεγνξίαο ησλ IaaS ππεξεζηψλ
βξίζθνληαη νη ππεξεζίεο Higher Infrastructure Services (HIS), ζηελ νπνία
αλήθνπλ γηα παξάδεηγκα ηα Amazon’s Dynamo θαη Google’s Bigtable (Lenk et
al. 2009).
Μεηά απφ ηηο IaaS ππεξεζίεο βξίζθνληαη νη ππεξεζίεο Platform as a
Service (PaaS). Δδψ νη ππεξεζίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε Programming
Environments θαη Execution Environments. Παξαδείγκαηα ηεο πξψηεο
θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηα: Sun’s project Caroline θαη Django framework, ελψ
ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα: Google’s App Engine, Joyent’s
Reasonably Smart θαη Microsoft Azure. πλήζσο έλα Execution Environment
PaaS πεξηιακβάλεη θαη έλα Programming Environment PaaS. Μπνξνχκε
δειαδή γηα παξάδεηγκα λα αληηθαηαζηήζνπκε ην Django framework ζην
Google App Engine κε έλα δηθφ καο Programming Environment, ελψ ε
Microsoft Azure πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ
πξνγξακκαηηζκνχ. Απηή ε απνζχλδεζε κεηαμχ ηεο εθηέιεζεο (execution) θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο πξνγξακκαηηζκνχ (programming) είλαη πνπ δηαθνξνπνηεί
ηηο δχν θαηεγνξίεο (Lenk et al. 2009).
Όιεο νη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνπλ άκεζε εμππεξέηεζε ζηνλ πειάηε
βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Software as a Service (SaaS). Οη
θαηαζθεπαζηέο εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε ηελ θαηεγνξία
ησλ PaaS γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηξέμνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο ή κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απεπζείαο ηηο IaaS ππνδνκέο. Δδψ γίλεηαη ε δηάθξηζε
κεηαμχ ησλ Basic Application Services θαη Composite Application Services.
Παξαδείγκαηα Basic Application Services απνηεινχλ ηα: OpenId θαη Google
Maps. ηελ θαηεγνξία ησλ Composite Application Services αλήθνπλ ηα mashup support systems κε Opensocial, φπσο είλαη ην MySpace. Σέινο, κεηά απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπνζεηνχληαη νη εθαξκνγέο (applications) φπσο ην Google
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Docs, ην Microsoft Office Live θαη ηα OpenSocial mash-ups φπσο ην Hangout
Auciti (Lenk et al. 2009).
ηελ πςειφηεξε βαζκίδα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο
νη εξεπλεηέο ηνπνζεηνχλ κηα επηπιένλ θαηεγνξία, ηελ Human as a Service
(HuaaS). Απηφ γίλεηαη γηαηί νξηζκέλεο ππεξεζίεο βαζίδνληαη ζε κεγάιεο
θιίκαθαο εηζαγσγή θαη εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ κεγάιν πιήζνο
αλζξψπσλ, έηζη θάζε άηνκν κέζα ζην πιήζνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ή εξγαιεία ρξεηάδεηαη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
ρξεζηκνπνηείηαη ε αλζξψπηλε λνεκνζχλε γηα λα ζπκβάιιεη ζε θάπνηεο
ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη «γεληθνχ ελδηαθέξνληνο» ξνέο βίληεν ζην
YouTube ή νη on – demand solutions ζην Amazon Mechanical Turk. Απηέο νη
ππεξεζίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Crowdsourcing (CS). Οξηζκέλεο θνξέο νη
ππεξεζίεο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

ηελ

αλζξψπηλε

λνεκνζχλε

είλαη

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξφβιεςε γεγνλφησλ ή ηελ πξνψζεζε δεκνθηιψλ
ηδεψλ. Σέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα Iowa Electronic Markets, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα πξνβιέςνπλ ηα απνηειέζκαηα εθινγηθψλ
καρψλ. Απηή ε θαηεγνξία ππεξεζηψλ νλνκάδεηαη Information Aggregation
Services (IAS), θαζψο απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή ελφο εληαίνπ νιηθνχ
αξηζκνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θνηλή γλψκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, γηα
παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο (Lenk et al.
2009).

3. ΠΑΡΟΥΟΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΝΔΦΟΤ
3.1 Τπεξεζίεο Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Αλ θαη ην ππνινγηζηηθφ λέθνο, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, βαζίδεηαη ζε
έλα ζχλνιν πνιιψλ πξνυπάξρνπζσλ ελλνηψλ φπσο ην distributed θαη grid
computing, ην virtualization θαη ην Software – as – a – Service (SaaS),
σζηφζν ε πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ηνπ cloud computing βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηνλ πειάηε (Boehm et al. 2009).

22

Επιςκόπηςη Υπηρεςιών και Εφαρμογών εκτελοφμενων ςτο Νέφοσ και των
Χαρακτηριςτικών τουσ

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ππνινγηζηηθφ
λέθνο είλαη νη εμήο (White Paper by ThinkGrid: Introduction to cloud
computing, http://www.thinkgrid.co.uk/):


Hosted Desktops

Σα Hosted Desktops ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο φπσο ηα Desktop PC κε ηε
δηαθνξά φηη ην ινγηζκηθφ θαη ηα δεδνκέλα βξίζθνληαη ζε έλα απνκαθξπζκέλν
θέληξν δεδνκέλσλ (data center). Οη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην Hosted
Desktop κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.


Hosted E-mail

ηελ πεξίπησζε ησλ Hosted E-mail ηα e-mail, νη επαθέο, ην εκεξνιφγην
θαη άιιεο εθαξκνγέο ησλ ρξεζηψλ απνζεθεχνληαη θεληξηθά απφ ηνπο
εμππεξεηεηέο, κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα έρεη γξήγνξε θαη άκεζε
πξφζβαζε απφ νπνηνδήπνηε κέξνο, κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.


Hosted Telephony (Voice Over IP)

Με ην VOIP (Voice Over IP) κεηαθέξνληαη νη ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη νη
ηειεθσληθέο ππεξεζίεο κέζσ ςεθηαθψλ δηθηχσλ. Σν βαζηθφ ηνπ πιενλέθηεκα
είλαη φηη αληηθαζηζηά ηηο δαπαλεξέο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο.


Cloud Storage

Σν Cloud Storage αθνξά ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ σο ππεξεζία
απφ θάπνηνλ πάξνρν. Ο ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ κέζσ ηεο
ζχλδεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ε ρξέσζε γίλεηαη ζπλήζσο ζχκθσλα κε ηελ
ρσξεηηθφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Cloud Storage είλαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηα
δεδνκέλα απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο δελ
ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ζπληεξήζεη ηηο ππεξεζίεο.


Dynamic Servers

ηελ πεξίπησζε ησλ Dynamic Servers ν πάξνρνο δίλεη πξφζβαζε ζηνπο
πφξνπο, αθξηβψο φπσο θαη ν dedicated εμππεξεηεηήο κε ηε δηαθνξά φηη νη
Dynamic Servers είλαη πιήξσο επεθηάζηκνη. Έηζη, ν ρξήζηεο ειέγρεη ηελ
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επεμεξγαζηηθή ηζρχ θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη, κε απνηέιεζκα λα
κελ πιεξψλεη γηα πιηθφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί.

3.2 Πάξνρνη Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
3.2.1 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα
Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο πάξνρνο
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ην ίδην, αλεμάξηεηα κε ην αλ
νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη SaaS, PaaS ή IaaS. πγθεθξηκέλα, θάζε
πάξνρνο δηαζέηεη έλα ζχλνιν έζησ απφ S επεμεξγαζηέο / ππξήλεο (servers)
απφ ηνπο νπνίνπο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ νη n θαη νη S –
n είλαη απελεξγνπνηεκέλνη, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.1.

Δηθόλα 3.1 Λεηηνπξγία παξφρσλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (Mazzucco et al. 2011)

Ο πάξνρνο πξνζθέξεη θάζε server γηα κίζζσζε, θαη ν πειάηεο ν νπνίνο
λνηθηάδεη ηνλ server (π.ρ., γηα ηελ εθηέιεζε κηαο virtual machine ζε απηφ),
δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά κηα εξγαζία. Σν κέγεζνο ηεο εξγαζίαο θαζνξίδεη ην
κέγεζνο ηεο κίζζσζεο, θαη δεδνκέλνπ φηη ν πειάηεο είλαη απηφο πνπ
απνθαζίδεη πφηε ζα ηεξκαηίζεη ηε κίζζσζε, ην κέγεζνο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη
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γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ. Οη servers δελ κνηξάδνληαη, έηζη θάζε server
κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην κέγηζην κία εξγαζία ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. Δάλ,
φηαλ έλαο δηαθνκηζηήο έρεη νινθιεξψζεη ηελ επεμεξγαζία κηαο αίηεζεο, δελ
ππάξρνπλ άιιεο εξγαζίεο λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα, ν δηαθνκηζηήο
παξακέλεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (δειαδή, θαηαλαιψλεη ελέξγεηα, ρσξίο λα
δεκηνπξγεζεί θαλέλα revenue) (Mazzucco et al. 2011).
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ παξφρνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ησλ
πφξσλ, δειαδή λα απνθαζίδεη πφζνη servers ζα ιεηηνπξγνχλ. Ο βαζηθφο
ζηφρνο είλαη λα βξεζεί ν βέιηηζηνο αξηζκφο ησλ servers, n, νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνη πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ην θέξδνο
ηνπ παξφρνπ. Χζηφζν, ε θχζε ηεο δήηεζεο είλαη ηπραία κε απνηέιεζκα λα
είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα απηφ
ν πάξνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αιιάδεη δπλακηθά ηνλ αξηζκφ ησλ
εμππεξεηεηψλ ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζηε δήηεζε ησλ ρξεζηψλ.
Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θίλεζεο, κε ηελ
βνήζεηα ησλ νπνίσλ εμάγνληαη εθηηκήζεηο γηα ην κέζν πνζνζηφ άθημεο (ην
κέγεζνο ι ζηελ Δηθφλα 2.1) θαη γηα ηνλ ρξφλν ηεο ππεξεζίαο (ην κέγεζνο 1/κ
ζηελ Δηθφλα 2.1) (Mazzucco et al. 2011).

3.2.2

Κπξηόηεξνη

πάξνρνη

ππνινγηζηηθνύ

λέθνπο

θαη

νη

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξφρνπο
ππνινγηζηηθνχ λέθνπο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ αγνξά, θαζψο θαη νη
βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ.

3.2.2.1 Amazon
Ζ εηαηξεία Amazon

1

μεθίλεζε αξρηθά κε δξαζηεξηφηεηεο on – line

πψιεζεο βηβιίσλ, ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζε κηα γεληθή πιαηθφξκα
1

www.amazon.com
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ιηαληθήο

πψιεζεο,

ελψ

ζήκεξα

έρεη

εηζέιζεη

ζηε

βηνκεραλία

ηνπ

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κε πνιχ κεγάιε αλάπηπμε. Ξεθίλεζε ην 2006 κε ην
Simple Storage Service (S3) θαη ην Elastic Compute Cloud ελψ ππήξμε
πξσηνπφξνο ζηηο IaaS ππεξεζίεο. Ζ Amazon έρεη επαηλεζεί γηα ηε ζηξαηεγηθή
ηεο φζνλ αθνξά ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο θαη ζεσξείηαη ε θνξπθαία εηαηξεία
ηνπ θιάδνπ ζηελ αλαδπφκελε αγνξά (Hilley, 2009).
Οη ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ηεο Amazon αλήθνπλ ζηελ
επξχηεξε θαηεγνξία ππεξεζηψλ κε ηελ νλνκαζία «Amazon Web Services». Οη
ππεξεζίεο απηέο είλαη νη εμήο (Hilley, 2009):
Σν Elastic Compute Cloud (EC2) πξνζθέξεη κεηξήζηκνπο on – demand
ππνινγηζηηθνχο πφξνπο εηθνληθψλ κεραλψλ (virtual machine). Απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ρξήζηε, απνηειεί νπζηαζηηθά ελνηθίαζε server κε ηελ ψξα ζε
νπνηαδήπνηε πνζφηεηα. Τπάξρνπλ πέληε δηαρσξηδφκελεο πεξηπηψζεηο
ελνηθίαζεο κε κεηαβαιιφκελε CPU power, κλήκε, ρψξν ζην ζθιεξφ δίζθν θαη
IO απφδνζε. Αλ κία εθαξκνγή απαηηεί ζεκαληηθφ πνζφ ηεο κλήκεο RAM ή
κεγάιεο επηδφζεηο ηεο CPU ελνηθηάδεηαη πην αθξηβά.
Σν Elastic Block Store (EBS) ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην EC2 γηα
ηελ παξνρή επηπιένλ απνζήθεπζεο πςειψλ επηδφζεσλ. Σν EC2 έρεη ηε
δπλαηφηεηα ηνπηθήο απνζήθεπζεο, αιιά απηή είλαη πξνζσξηλή θαη κφλν γηα
φζν ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Σν EBS πξνζθέξεη απνζήθεπζε ζε
έλα εηθνληθφ δίζθν (block storage), ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κία
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνπ EC2. Σα δεδνκέλα παξακέλνπλ δηαζέζηκα
αλεμάξηεηα απφ ην EC2, ελψ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη ζε άιιεο
εξγαζίεο.
Ζ ππεξεζία Simple Storage Service (S3) παξέρεη ηζρπξή απνζήθεπζε
κεηξήζηκε αλά gigabyte αλά κήλα. Δλψ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη αλσηέξσ, ην
EBS παξέρεη έλα εηθνληθφ block storage έηζη ψζηε λα ζπλδπαζηεί κε ην EC2,
ην S3 παξέρεη κηα εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί
αλεμάξηεηα απφ EC2. Ο ρξήζηεο, δειαδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην S3
σο κέζν απνζήθεπζεο αλεμάξηεηα απφ ην EC2.
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Σν SimpleDB απνηειεί κηα «pseudo-relational» ππεξεζία απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ. Απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα φπσο έλα relational database
management system (RDBMS), παξέρνληαο κηα πινπζηφηεξε δηαρείξηζε
ησλ δεδνκέλσλ απφ φηη ην block θαη ην object storage. Σν SimpleDB είλαη
επίζεο πξνζβάζηκν αλεμάξηεηα απφ ην EC2 θαη παξέρεη πςειφηεξνπ
επηπέδνπ βάζε δεδνκέλσλ απνζήθεπζεο.
Σν CloudFront απνηειεί κηα ζρεηηθά πην πξφζθαηε ππεξεζία ηεο
Amazon, ε νπνία εηζήρζε ζηελ αγνξά ζηα ηέιε ηνπ 2008. Σν CloudFront
είλαη έλα Content Delivery Network (CDN) ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε δεδνκέλα
πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην S3. Σν CDN έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εληζρχζεη
ηελ παξάδνζε ησλ δεδνκέλσλ (content) ζηα δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηψλ
(πειάηεο / ηειηθνχο ρξήζηεο) κε ηελ παξνρή πην θνληηλψλ "πεξηνρψλ αθκήο"
(edge locations) ζηε δηαλνκή. Με ηελ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ edge
locations, ν πάξνρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο
ηελ ππεξεζία κε κηθξφηεξν ρξφλν αλακνλήο θαη θαιχηεξε απφδνζε.
Σν Simple Queue Service (SQS) παξέρεη αμηφπηζηε αληαιιαγή
κελπκάησλ κεηαμχ ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζκηθνχ. πρλά
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην EC2 θαη ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο απφ
δηαθνξεηηθά εξγαιεία ή δηαθξηηέο ζπληζηψζεο κηαο κεγαιχηεξεο εθαξκνγή
πνπ ηξέρεη ζην EC2.
Ζ Amazon δίλεη ην παξαθάησ παξάδεηγκα γηα λα δείμεη πψο κπνξνχλ
λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο νη δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζε
κηα cloud-based εθαξκνγή:
«Γηα παξάδεηγκα, κηα video transcoding ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηεί ηα
Amazon EC2, Amazon SQS, Amazon S3, Amazon θαη SimpleDB σο εμήο: νη
ηειηθνί ρξήζηεο ππνβάινπλ ηα βίληεν ζηελ ηζηνζειίδα. Σα βίληεν
απνζεθεχνληαη ζην Amazon S3, θαη έλα κήλπκα (ην κήλπκα ηεο εληνιήο)
ηνπνζεηείηαη ζε έλα Amazon SQS queue (ην εηζεξρφκελν queue) κε έλα
δείθηε ζην βίληεν θαη κε ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ην βίληεν ζην κήλπκα.
Ζ κεραλή transcoding, πνπ ηξέρεη ζε έλα Amazon EC2, δηαβάδεη ην κήλπκα
ηνπ αηηήκαηνο απφ ην εηζεξρφκελν queue, αλαθηά ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν
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απφ ην Amazon S3 (κε βάζε ηνλ δείθηε), θαη κεηαηξέπεη ην βίληεν ζηελ
απαηηνχκελε κνξθή, ε νπνία έρεη θαζνξηζζεί θαη αλαθέξεηαη ζην κήλπκα. Σν
κεηακνξθσκέλν βίληεν επαλαηνπνζεηείηαη ζην Amazon S3 θαη έλα άιιν
κήλπκα (ην κήλπκα απάληεζεο) ηνπνζεηείηαη ζε έλα άιιν Amazon SQS
queue (ην εμεξρφκελν queue). Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα κεηαδεδνκέλα ζρεηηθά κε
ην βίληεν (π.ρ., ε κνξθή, ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο θαη ην κήθνο ηνπ) κπνξεί
λα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε SimpleDB Amazon. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
ξνήο εξγαζίαο, ην Amazon EC2 παξαθνινπζεί ζπλερψο ην εηζεξρφκελν
queue θαη, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ ζην εηζεξρφκελν queue, είλαη
ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεη δπλακηθά ην Amazon EC2 έηζη ψζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ».
Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξακε απνηεινχλ ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ
λέθνπο γεληθήο ρξήζεο. Χζηφζν, ε Amazon παξέρεη πνιιέο αθφκα
εθαξκνγέο πςειφηεξνπ επηπέδνπ θαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ην Flexible Payments Service (FPS), κε ην νπνίν νη ηειηθνί
ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο.

3.2.2.2 Google
Ζ Google2 απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηνλ
ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google θαηέρεη ηα δχν ηξίηα
ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο κε ηελ Yahoo λα αθνινπζεί κε πνζνζηφ 20% θαη ηελ
Microsoft κε 10%. Με ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία απφ ηελ πην
δεκνθηιή κεραλή αλαδήηεζεο αιιά θαη κε ηηο θνξπθαίεο ππνδνκέο πνπ
δηαζέηεη

γηα

ηελ

ππνζηήξημε

ηεο

ηζηνζειίδαο

κε

ηελ

κεγαιχηεξε

επηζθεςηκφηεηα ηνπ θφζκνπ, ε επέθηαζε ζηηο ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ
λέθνπο ήηαλ θπζηθφ αθφινπζν. Χζηφζν, έσο ηψξα, ζε ζχγθξηζε κε ηε
Microsoft θαη ηελ Amazon, ε Google’s single App Engine είλαη ιηγφηεξν
δεκνθηιήο (Hilley, 2009).

2

https://cloud.google.com
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία
Google, φζνλ αθνξά ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο.
Σν Google’s App Engine απνηειεί κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο PaaS
ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Σν App Engine παξέρεη κηα εληαία, πξνελζσκαησκέλε ιχζε γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο θιίκαθαο web-based
εθαξκνγψλ νη νπνίεο θηινμελνχληαη ζηηο ππνδνκέο ηεο Google. ε αληίζεζε
κε ηα κεκνλσκέλα πξντφληα ηεο Amazon, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ
γηα λα παξέρνπλ κηα ιχζε, ην App Engine πξνζθέξεη κηα εληαία,
νινθιεξσκέλε ιχζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ην App Engine ραξαθηεξίδεηαη
ζπλήζσο σο πξνζθνξά επηπέδνπ πιαηθφξκαο θαη φρη ζε επίπεδν ππνδνκψλ.
Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη απαηηεί ιηγφηεξε
πξνεξγαζία θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ήδε
ελζσκαησκέλα, σζηφζν ζπρλά εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα κε ζπκβαηφηεηαο
ησλ εθαξκνγψλ κε ηα ελζσκαησκέλα ινγηζκηθά.
Σν Google Compute Engine απνηειεί κηα λέα IaaS ππεξεζία ηεο
εηαηξείαο ε νπνία πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο Linux
Virtual Machines. Οη Virtual Machines πξνζθέξνληαη κε έλα, δχν, ηέζζεξα ή
νρηψ cores ησλ 3,75GB κλήκεο ην θαζέλα. Δπίζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
ρξήζεο ππεξεζηψλ storage θαη networking, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδπάδεηαη κε
ηηο ππφινηπεο Cloud ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο.
Σν Coogle Cloud Storage, φπσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ,
απνηειεί κηα ππεξεζία απνζήθεπζεο, πξφθεηηαη δειαδή γηα ππεξεζία IaaS.
Σν Google BigQuery απνηειεί επίζεο IaaS ππεξεζία, ε νπνία δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επεμεξγαζηνχλ κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Google Cloud Storage. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ε
εηαηξεία δηαζέηεη θαη ην Google Cloud SQL, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ
ηνπο Google App Engine Developers.
Σέινο, νη ππεξεζίεο Google Prediction API θαη Google Translation
API απνηεινχλ ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, κε ηελ πξψηε λα
ρξεζηκεχεη γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ ηηκψλ θαη ηε δεχηεξε γηα ηε
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κεηάθξαζε θεηκέλσλ. Καη νη δχν ππεξεζίεο απνηεινχλ IaaS ππεξεζίεο
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.

3.2.2.3 IBM
ηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο, ε IBM3 έρεη αλαπηχμεη κηα εμαηξεηηθή
θήκε γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ην θχξνο ηεο. Μεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ε ΗΒΜ
επαλαπξνζδηφξηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο απφ απνθιεηζηηθά hardware ζε
ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο (Hilley, 2009).
Σν Blue Cloud ηεο IBM δελ απνηειεί κηα εκπνξηθά δηαζέζηκε ππεξεζία
θηινμελίαο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, αιιά απνηειεί πεξηζζφηεξν κέξνο κηαο
ζηξαηεγηθήο ζπκβνχισλ. Πξφζθαηα ε εηαηξεία αλαθνίλσζε κηα λέα
πιαηθφξκα παξνρήο ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο γηα επηρεηξήζεηο, νη
νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο
δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ θαη πβξηδηθνχ cloud ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο.
Οξηζκέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο είλαη νη εμήο:
Σν IBM SmartCloud ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζε δχν επίπεδα, Enterprise
θαη Enterprise +, θαη παξέρεη ζηνπο πειάηεο έλα κεγάιν εχξνο επηινγψλ θαη
νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Δπίζεο, ζπλδπάδεη ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο
θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα ελφο θνηλφρξεζηνπ πεξηβάιινληνο έρνληαο επειημία
φζνλ αθνξά ζηηο επηκέξνπο επηινγέο γηα ηελ αζθάιεηα.
Με ην IBM Workload Deployer πινπνηνχληαη ηαρχηεξα νη εθαξκνγέο
ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο θαζψο δηαζέηεη απινπνηεκέλε εγθαηάζηαζε θαη
δπλαηφηεηεο απηνκαηηζκνχ.
Με ην Cloud Standards Customer Council ε IBM ζπλεξγάδεηαη κε 45
απφ ηηο θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ θφζκνπ, κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο ε
δηαρείξηζε, νη πβξηδηθέο ιχζεηο cloud, θαζψο θαη ε αζθάιεηα.

3

http://www.ibm.com
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3.2.2.4 Microsoft
Ζ Microsoft4 απνηειεί κηα ηζρπξή εηαηξεία ινγηζκηθνχ, νη πξνζπάζεηέο
ηεο φκσο, ζηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζην δηαδίθηπν, επηζθηάδνληαη απφ
άιινπο αληαγσληζηέο ηεο αγνξάο, φπσο ε Google θαη ε Yahoo. Παξά ηελ
αδπλακία ηεο φκσο, λα εθηνπίζεη ηνπο εγέηεο ηεο αγνξάο, ε Microsoft έρεη
ζεκαληηθή ππνδνκή θαη επηρεηξεζηαθή πείξα γηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο
δηαδηθηχνπ. Ζ αξρηθή είζνδνο ηεο Microsoft ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο έγηλε κε
Software-as-a-Service

ππεξεζίεο.

Αξγφηεξα,

ε

πιαηθφξκα

Azure

ζεκαηνδνηεί ηελ πιήξε είζνδφ ηεο εηαηξείαο ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ
ππεξεζηψλ cloud (Hilley, 2009).
Ζ βαζηθή (ζεκειηώδεο) πιαηθόξκα Azure επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
ηξέρνπλ managed θψδηθα ζε κηα εηθνληθή κεραλή ζε servers νη νπνίνη
θηινμελνχληαη θαη ζπληεξνχληαη απφ ηελ Microsoft. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα
επηιέμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Web ή ηνπ Worker γηα ηελ εθαξκνγή. Ο ξφινο Web
είλαη θαηάιιεινο γηα εθαξκνγέο νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ έμσ θφζκν
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ν ξφινο Worker είλαη θαηάιιεινο γηα έλαλ θψδηθα
πνπ εθηειεί απιά κηα επεμεξγαζία. Ζ βαζηθή πιαηθφξκα Azure, παξέρεη
επίζεο ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζε ηξείο κνξθέο: 1) Blob, 2) Table θαη 3)
Queue. Ζ Blob απνζήθεπζε είλαη παξφκνηα κε ηελ S3 ηεο Amazon, ε Table
απνζήθεπζε κε ηελ SimpleDB ηεο Amazon θαη ε Queue απνζήθεπζε κε ηελ
Amazon’s SQS.
Δθηφο απφ ηε βαζηθή πιαηθφξκα, ε Microsoft πξνζθέξεη θαη νξηζκέλεο
ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ππεξεζίεο SQL
Services νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
database-like απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζην ππνινγηζηηθφ ζχλλεθν. Σν
ινγηζκηθφ βξίζθεηαη ζην SQL Server ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ
relational βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο Microsoft, αιιά παξνπζηάδεη έλα ειαθξψο
δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ θνηλή relational βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ε
ππεξεζία είλαη παξφκνηα κε ην SimpleDB ηεο Amazon.

4

http://www.microsoft.com
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Σν .NET Services πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπληζηψζεο: 1) Access Control
Service, 2) Service Bus θαη 3) Workflow Service. Απνηεινχλ βνεζεηηθέο
ππεξεζίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ
εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Azure.
Οη Live Services πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία απφ ππεξεζίεο γηα ηηο
«Live» εθαξκνγέο ηεο Microsoft, φπσο ην MSN Hotmail, ην Live Messenger,
ην Live Search θ.α

3.2.2.5 Salesforce
Ζ Salesforce5 ηδξχζεθε ην 1999 θαη μεθίλεζε σο πξνκεζεπηήο Customer
Relationship Management (CRM) ππεξεζηψλ. ήκεξα, ε Salesforce είλαη κία
απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ. Τπήξμε πξσηνπφξνο ζηηο softwareas-a-service ππεξεζίεο, ελψ ην 2007 εηζήγαγε ζηελ αγνξά ην Force.com
platform-as-a-service (Hilley, 2009).
Σν Force.com απνηειεί κηα κνλαδηθή platform-as-a-service ππεξεζία, ε
νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο
ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηεο Salesforce. Οη βαζηθέο εθαξκνγέο πνπ
δεκηνπξγνχληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Force.com είλαη: enterprise resource
planning (ERP), human resource management (HRM) θαη supply chain
management (SCM). Έηζη, ε Salesforce πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο
θαζψο αθνξά ζε πην ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη δελ ζηνρεχεη ζε ηππηθέο
γεληθέο web εθαξκνγέο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηελ Google App
Engine ή άιιεο παξφκνηεο πιαηθφξκεο.

3.2.2.6 Oracle
Ζ επξεία θαη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Oracle computing cloud6
παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ επηινγή αλάκεζα ζε ηδησηηθά θαη δεκφζηα cloud
θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ cloud. Ζ λεφηεξε
5
6

www.salesforce.com
www.oracle.com
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εθαξκνγή ηεο Oracle είλαη ε Fusion Applications ε νπνία ζπλππάξρεη κε
άιιεο εθαξκνγέο, φπσο ε Oracle JD Edwards. Δπίζεο, ε Oracle παξέρεη ηελ
ππεξεζία δηαρείξηζεο ησλ Τπνινγηζηηθψλ Νεθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, κε ηε
βνήζεηα ηεο on demand ππεξεζίαο JD Edwards.
Ζ Oracle PaaS πιαηθόξκα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3.2,
απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν portfolio πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο
πιαηθφξκαο εθαξκνγψλ πνπ παξαδίδεηαη είηε σο δεκφζηα είηε σο ηδησηηθή
ππεξεζία cloud. Ζ Oracle PaaS πιαηθφξκα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο
πιέγκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Oracle Database κε Real Application
Clusters, ησλ WebLogic Server θαη ην JRockit JVM. Πάλσ απφ απηφ ην
ζεκέιην ηνπ ζπκπιέγκαηνο ελδηάκεζσλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ
βάζεσλ δεδνκέλσλ, ε Oracle PaaS πιαηθφξκα πεξηιακβάλεη επίζεο ζηνηρεία
φπσο ε Oracle SOA Suite, Oracle BPM Suite, Oracle Identity Management
θαη Oracle WebCenter.

Δηθόλα 3.2 Oracle PaaS πιαηθφξκα (www.oracle.com)
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Οη βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Oracle PaaS πιαηθφξκα
είλαη ε απνζήθεπζε, ηα Servers θαη Operating Systems, ην Virtualization, ηα
Database θαη Storage Grid θαη ην Application Grid.

3.2.2.7 OpSource
Ζ εηαηξεία OpSource7 παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, ππνδνκέο θαη
ιεηηνπξγίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. Παξέρεη ππεξεζίεο ηφζν δεκφζηνπ φζν
θαη ηδησηηθνχ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.
Οη Virtual Machines ηεο εηαηξείαο θηινμελνχληαη ζε θπζηθνχο servers ζην
δεκφζην ζχλλεθν ηεο εηαηξείαο θαη είλαη ρηηζκέλα ζε ππνδνκέο απφ ηε Cisco,
ηελ EMC θαη ηελ Dell. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα Customize
CPU, RAM θαη ε ηνπηθή απνζήθεπζε ζε servers.
Σν OpSource Cloud Files απνηειεί κηα αζθαιή, θξππηνγξαθεκέλε,
API-based ιχζε απνζήθεπζεο πνπ επηηξέπεη ηελ αζθαιή απνζήθεπζε θαη
αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ νπνπδήπνηε κέζσ ζχλδεζεο ζην Internet. Σα
αξρεία απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή θαη είλαη
πξνζβάζηκα κέζσ SSL-θξππηνγξαθεκέλεο θιήζεηο API.
Σν OpSource Cloud Hosting πεξηιακβάλεη κηα hardware-based
ηερλνινγία αζθάιεηαο θαη ηερλνινγία εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ απφ ηε Cisco
Systems. Κάζε cloud server βξίζθεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε Layer 2
network VLAN ζε έλα δηαθφπηε Cisco παξέρνληαο ηφζν πςειφ επίπεδν
αζθαιείαο φζν θαη απφδνζεο.
Σν OpSource Cloud Networks παξέρεη επηρεηξεζηαθήο θιάζεο
hardware-based δηθηχσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη

VPN access, Firewalls,

Load balancing, Network Address Translation (NAT), Multicast, Denial of
Service (DoS and DDoS) Protection, Carrier-class switching infrastructure θαη
Tier 1 Internet access
Ζ OpSource δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ
δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο Cisco
7

www.opsource.net
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ASA, Cisco ACE θαη carrier-class ππνδνκέο παξέρνληαο έηζη κηα «Defense-inDepth»

αξρηηεθηνληθή

αζθάιεηαο

ησλ

επηρεηξήζεσλ

ρξεζηκνπνηψληαο

πνιιαπιά επίπεδα αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ
αλίρλεπζεο εηζβνιψλ (IDS), εηθνληθά ηδησηηθά δίθηπα (VPN), θξππηνγξάθεζε ,
firewall θαη κεηάθξαζε δηεπζχλζεσλ δηθηχνπ (NAT) γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ host-based αζθάιεηεο σο έλα πξφζζεην ζηξψκα
αζθάιεηαο.

3.2.2.8 GoGrid
Ζ εηαηξεία GoGrid8 παξέρεη ππεξεζίεο Cloud Hosting, Private Cloud
αιιά θαη ππεξεζίεο εηδηθήο θηινμελίαο (Dedicated Hosting).
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε GoGrid Hosting Platform είλαη: Cloud
Servers, Firewalls, Load Balancers θαη Cloud Storage
Σν GoGrid Private Cloud πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο Basic, Standard
θαη Enterprise Private Cloud Solution:


H επηινγή Basic Private Cloud Solution κπνξεί λα θηινμελήζεη έσο
260 Cloud Servers ηνπ ελφο GB θαη είλαη ηδαληθφ γηα κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ ην Τπνινγηζηηθφ
Νέθνο κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.



Ζ επηινγή Standard Private Cloud Solution κπνξεί λα θηινμελήζεη
κέρξη θαη 520 Cloud Servers ηνπ ελφο GB, παξέρνληαο επηπιένλ ηελ
επηινγή ζχλδεζεο κε dedicated servers απνζήθεπζεο, αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.



Ζ

επηινγή

Enterprise

Private

Cloud

Solution

κπνξεί

λα

θηινμελήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1.300 Cloud Servers ηνπ ελφο GB.
Δπηπιένλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο επηπιένλ ππνινγηζηηθψλ
πφξσλ αιιά θαη ην ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ hardware ζπζηαηηθψλ,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.
8

http://www.gogrid.com
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Οη GoGrid Dedicated Servers δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ cloud
(virtual) θαη dedicated (physical) server ζην ίδην δίθηπν. Οη ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη είλαη νη εμήο: Dedicated Servers, Firewalls, Load Balancers θαη
Cloud Storage .

3.2.3 Γεκνθηιείο Τπεξεζίεο Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
ηελ

ζπλέρεηα

παξνπζηάδνληαη

ηξεηο

δεκνθηιείο

ππεξεζίεο

Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ επηινγή
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ έγηλε κε βάζε ηελ πςειή δεκνηηθφηεηά ηνπο
αιιά θαη εμαηηίαο ηεο εμέηαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ ζηηο έξεπλεο
πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηε ζπλέρεηα.

3.2.3.1 Dropbox
Σν Dropbox9 απνηειεί κηα ππεξεζία απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ φπνπ
επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε αξρείσλ ζηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη
πξφζβαζε απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή έρεη επηιέμεη λα εγθαηαζηήζεη ηελ
εθαξκνγή.
Δπίζεο, ην Dropbox δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (file
sharing) φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ησλ αξρείσλ ηφζν κε
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο φζν θαη κε κε εγγεγξακκέλνπο
ρξήζηεο.
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο απαηηείηαη λα γίλεη αξρηθά εγγξαθή
ζηελ ππεξεζία Dropbox κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, θαη ζηε ζπλέρεηα
λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ζηνλ ππνινγηζηή ή ηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε.
Χζηφζν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη
ε εθαξκνγή θαη ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Dropbox, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο επηθάλεηαο.

9

https://www.dropbox.com
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3.2.3.2 YouTube
Σν YouTube10 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην 2005 σο έλαο δηαδηθηπαθφο
ηφπνο δεκνζίεπζεο βίληεν. ήκεξα, ην YouTube απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε
ηζηνζειίδα δηακνηξαζκνχ βίληεν.
Ο αξηζκφο ησλ βίληεν πνπ θηινμελεί είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο, θαη
παξαθνινπζείηαη απφ εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαζεκεξηλά. ε θαηακέηξεζε πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ην ίδην ην YouTube ν αλαθέξεηαη φηη εμππεξεηεί ζπλνιηθά
πάλσ απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα πξνβνιέο ηελ εκέξα11. χκθσλα κε κηα
πξφζθαηε κειέηε ησλ Labovitz, et al. (2010), ε θίλεζε ηνπ YouTube
ζπκβάιιεη ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο inter-domain θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Σν

YouTube

πεξηιακβάλεη

ζήκεξα

πιήζνο

θαηεγνξηψλ

βίληεν.

Δλδεηθηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο:
Entertainment, Music, Comedy, People & Blogs, Film & Animation, Sports,
News & Politics, Autos & Vehicles, How to & Style, Pets & Animals,
Education, Science & Technology, Gaming θ.α.
H ηερλνινγία αλαπαξαγσγήο ησλ βίληεν βαζίδεηαη ζην Adobe Flash
Player θαη ρξεζηκνπνηεί ην Sorenson Spark H.263 video codec, κε 320 x 240
pixel. Ζ ηερλνινγία απηή επηηξέπεη λα εκθαληζηνχλ ηα βίληεν κε πνηφηεηα
ζπγθξηηηθά αλψηεξε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θαζηεξσκέλεο ηερλνινγίεο
αλαπαξαγσγήο βίληεν (δειαδή, ην Windows Media Player, ην QuickTime θαη
ην RealPlayer).
Σν YouTube επίζεκα δέρεηαη βίληεν πνπ έρνπλ κεηαθνξησζεί ζε κνξθέο
WMV,. AVI,. MOV θαη. MPG, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε. FLV (Adobe Flash
Video).
Κάζε βίληεν ζπλνδεχεηαη απφ έλα HTML markup γηα ελζσκάησζε ζε
άιιε ζειίδα, εθηφο θαη αλ ν uploader επηιέμεη λα απελεξγνπνηήζεη απηή ηε
ιεηηνπξγία. ε θάζε βίληεν επίζεο εκπεξηέρνληαη κηα ζεηξά κεηαδεδνκέλσλ: ID,
uploader, εκεξνκελία, θαηεγνξία, δηάξθεηα, βαζκνινγία ησλ ρξεζηψλ, ηνλ
αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ηηο απφςεηο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη
10
11

κηα ιίζηα

www.youtube.com
www.youtube.com/t/press_statistics.
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«ζρεηηθψλ βίληεν». Σα ζρεηηθά βίληεν απνηεινχλ ζπλδέζεηο κε άιια βίληεν
πνπ έρνπλ παξφκνην ηίηιν, πεξηγξαθή ή ιέμεηο-θιεηδηά,

ηα νπνία έρνπλ

επηιεγεί απφ ηνλ απνζηνιέα. Έλα βίληεν κπνξεί λα έρεη εθαηνληάδεο ζρεηηθά
βίληεν, αιιά ε ηζηνζειίδα δείρλεη κφλν ην πνιχ 20 ηελ θάζε θνξά.

3.2.3.3 Netflix
Ζ Netflix12 απνηειεί κηα ακεξηθάληθε on – demand Internet streaming
media εηαηξεία, ε νπνία μεθίλεζε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ην 1999 θαη
κέρξη ην 2009 είρε πξνζθέξεη κηα ζπιινγή απφ 100.000 ηίηινπο ζε DVD θαη
είρε μεπεξάζεη ηνπο 10 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο. Ζ Netflix πξνζθέξεη
Internet

video

streaming

("Watch

Instantly")

επηιεγκέλσλ

βίληεν

ζε

ππνινγηζηέο κε Windows ή Mac OS X θαη ζε ζπκβαηέο ζπζθεπέο.
ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2007, ε Netflix αλαθνίλσζε ηελ παξάδνζε ηνπ
δηζεθαηνκκπξηνζηνχ ηεο DVD. Σνλ Απξίιην ηνπ 2011, ε Netflix αλαθνίλσζε
φηη δηαζέηεη 23.600.000 ζπλδξνκεηέο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη πάλσ απφ
26 εθαηνκκχξηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη κέρξη
ην 2011, ηα ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ Netflix έθηαζαλ ηνπιάρηζηνλ ηα 1.5
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Χζηφζν, ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2012, ε Netflix αλέθεξε
πηψζε 88% ζηα θέξδε ηνπ ηξηκήλνπ

3.2.4 ύγθξηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ από ην Τπνινγηζηηθό Νέθνο
ππεξεζηώλ
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ θπξηφηεξσλ
πάξνρσλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα.

3.2.4.1 Πξνζθεξόκελνη πόξνη
Ζ πην ζεκαληηθή ηδηφηεηα κηαο πξνζθνξάο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο είλαη ν
πξαγκαηηθφο πφξνο (ή πφξνη) πνπ πξνζθέξεη ν πάξνρνο ζηνπο ρξήζηεο. Οη
12

https://signup.netflix.com/global
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δχν θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πφξσλ νη νπνίεο πξνζθέξνληαη είλαη: 1) ε
απνζήθεπζε θαη 2) νη ππνινγηζηηθνί πφξνη (κέζσ machine-level virtualization,
ή πςειφηεξνπ επηπέδνπ εθαξκνγή hosting). Οη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη
πξνζθέξνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο πφξσλ νη νπνίεο φκσο ηηκνινγνχληαη
ζπλήζσο δηαθνξεηηθά, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ «νινθιεξσκέλσλ»
ππεξεζηψλ, φπσο ε App Engine. Ζ Amazon πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηχπνπο
ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί κε EC2 (EBS)
θαη δχν απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα. Σειηθά,
γηα λα αλαπηπρζεί κηα πξαγκαηηθή ππεξεζία ζπλήζσο απαηηεί ηφζν ηελ
απνζήθεπζε φζν θαη ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, αιιά νξηζκέλεο εηαηξείεο
επηιέγνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ππνινγηζηηθφ λέθνο κφλν γηα κία απφ ηηο δχν
ππεξεζίεο.

3.2.4.2 Δπίπεδν Virtualization ή Abstraction
Γηα έλα δεδνκέλν πφξν, κία πξνθαλήο δηάζηαζε ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ
πξνζθνξψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο είλαη ην επίπεδν ηεο «εηθνληθνπνίεζεο»
ησλ πφξσλ (Virtualization) ή ην επίπεδν ηεο «άληιεζεο» ησλ πφξσλ
(Abstraction). Ζ ηδηφηεηα απηή θαζνξίδεη ην είδνο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
παξνπζηάδεηαη ζε έλα ρξήζηε ησλ πφξσλ.
Οη Armbrust et al. (2009), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηξηψλ
βαζηθψλ πάξνρσλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
παξέρνπλ virtualized πφξνπο (ππνινγηζηηθνχο, απνζήθεπζεο, δηθηχσζεο) θαη
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδνπλ ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη ηελ πςειή
δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. Ζ ζχγθξηζε απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1.
Πίλαθαο 3.1 χγθξηζε πάξνρσλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κε θξηηήξην ηνπο virtualized
πφξνπο πνπ παξέρνπλ (Armbrust et al. 2009)
Amazon
Services
Computation
Model

Web

x86 Instruction Set
Architecture
(ISA)
via Xen VM
Computation

Microsoft Azure

Google AppEngine

Microsoft Common
Language Runtime
(CLR) VM; common
intermediate
form
executed
in

Predefined
application
structure and framework;
programmer
provided
“handlers” written in Python,
all persistent state stored in
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Storage
model

elasticity
allows
scalability,
but
developer must build
the machinery, or
third party VAR such
as RightScale must
provide it

managed
environment

MegaStore (outside Python
code)

Machines
are
provisioned based
on
declarative
descriptions
(e.g.
which “roles” can be
replicated);
automatic
load
balancing

Automatic scaling up and
down of computation and
storage; network and server
failover; all consistent with 3tier Web app structure

Range of models
from block store
(EBS) to augmented
key/blob
store
(SimpleDB)

SQL Data Services
(restricted view of
SQL Server)

MegaStore/BigTable

Azure
service

storage

Automatic
scaling
varies
from
no
scaling or sharing
(EBS)
to
fully
automatic
(SimpleDB,
S3),
depending on which
model used
Consistency
guarantees
vary
widely depending on
which model used
APIs
vary
from
standardized (EBS)
to proprietary
Networking
Model

Declarative
specification
of
IPlevel
topology;
internal
placement
details concealed
Security
Groups
enable
restricting
which nodes may
communicate

Automatic based on
programmer’s
declarative
descriptions of app
components (roles)

Fixed
topology
to
accommodate 3-tier Web app
structure
Scaling up and down is
automatic and programmerinvisible

Availability
zones
provide abstraction
of
independent
network failure
Elastic IP addresses
provide persistently
routable
network
name
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Όζνλ αθνξά ζην ππνινγηζηηθφ κνληέιν, νη ρακειφηεξνπ επηπέδνπ
εθαξκνγέο, φπσο ην EC2, πξνζθέξνπλ «instruction set» virtualization, πνπ
ζεκαίλεη φηη ν πφξνο πνπ πξνζθέξεηαη κνηάδεη κε έλα θαλνληθφ dedicated
server. Γηα έλαλ πξνγξακκαηηζηή, είλαη ζαλ λα έρεη έλα θπζηθφ ππνινγηζηή,
εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ν ππνινγηζηήο είλαη κηα εηθνληθή κεραλή ε νπνία
θηινμελείηαη

ζε

κηα

άγλσζηε

θπζηθή

κεραλή

θαη

ελδερνκέλσο

ηελ

ρξεζηκνπνηεί απφ θνηλνχ κε άιινπο ρξήζηεο.
ε πςειφηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε Azure ηεο Microsoft, ε νπνία παξέρεη
έλα «bytecode» virtualization, δειαδή ν πφξνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
ρξήζηε είλαη κηα εηθνληθή κεραλή πνπ δελ θαίλεηαη φκσο ζαλ κηα θπζηθή
κεραλή. Έηζη, ε Azure παξέρεη αζθαιέζηεξεο θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ
εηθνληθέο κεραλέο. Δθηφο απφ ηηο εηθνληθέο κεραλέο, ε Azure παξέρεη θαη έλα
ζχλνιν API (Application Programmer Interface), πνπ επηηξέπνπλ

ηελ

επηθνηλσλία κε άιιεο ππεξεζίεο cloud ηφζν ζην Azure φζν θαη ζε άιιεο
εθαξκνγέο.
Σα βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ Google App
Engine απφ ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο, είλαη ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί ζε δηθφ
ηεο cloud αληί λα είλαη value-added ππεξεζία ελφο άιινπ παξφρνπ
ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Ζ App Engine επίζεο, έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην κεδέλ
γηα λα είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ε νπνία
βαζίδεηαη ζηηο web hosting ηερλνγλσζίεο θαη απνθιεηζηηθέο ηερλνινγίεο ηεο
Google.
Όζνλ αθνξά ζηελ απνζήθεπζε επίζεο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα
abstraction. ε ρακειφηεξν επίπεδν, βξίζθεηαη ην Elastic Block Store (EBS)
ηεο Amazon, ην νπνίν παξέρεη block storage ζηηο εηθνληθέο κεραλέο ηνπ EC2.
Τπεξεζίεο, φπσο ην S3 ηεο Amazon ή ην Azure πξνζθέξνπλ “object” ή “blob”
απνζήθεπζε πνπ είλαη παξφκνηεο κε ηελ filesystem - based απνζήθεπζε.
ηαζεξνχ κεγέζνπο αξρεία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα αλαθηεζνχλ κε
βάζε ην φλνκά ηνπο, αιιά ππάξρνπλ δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο ή ην
layout ηνπ αληηθεηκέλνπ.
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Πνιινί πάξνρνη ρξεζηκνπνηνχλ pseudo-relational databases ζηα νπνία
απνζεθεχνπλ bulk structured δεδνκέλα. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ην
SimpleDB ηεο Amazon φπνπ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηεί κία SQL-like query language. Παξφκνηα, ε Google App Engine
ρξεζηκνπνηεί έλα Datastore API γηα λα αιιειεπηδξά κε ηε βάζε δεδνκέλσλ
ηεο Google, ηελ BigTable, ρξεζηκνπνηψληαο κηα SQL-like language πνπ
νλνκάδεηαη GQL. Ζ Azure ηεο Microsoft παξέρεη ηφζν ηελ βαζηθή tabular
storage φζν θαη ηηο πην ηζρπξέο SQL Data Services.

3.2.4.3 Γεληθόηεηα – Δπειημία
Καηά κία έλλνηα, ε γεληθφηεηα θαη ε επειημία ελφο πφξνπ ππνινγηζηηθνχ
λέθνπο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην επίπεδν ηνπ virtualization ή ηνπ
abstraction. Οη ρακειφηεξνπ επηπέδνπ εθαξκνγέο είλαη ζπλήζσο πην γεληθέο.
Γηα παξάδεηγκα, ην EC2 κπνξεί λα θηινμελήζεη πςεινχ επηπέδνπ web
εθαξκνγέο αιιά θαη πνιιά άιια κεκνλσκέλα ινγηζκηθά. Δίλαη νπζηαζηηθά,
ηζνδχλακν κε έλαλ θπζηθφ server φπνπ ην hardware, ε ζχλδεζε κε ην
Γηαδίθηπν θαη ε ηζρχο θαζνξίδνληαη απφ έλαλ αλάδνρν πάξνρν. Όζν
απμάλεηαη ην abstraction ηφζν απμάλεηαη θαη ε δηαρείξηζε απφ ηνλ πάξνρν,
κεηψλνληαο έηζη ηε γεληθφηεηα.

3.2.4.4 Αξρηηεθηνληθή
Με βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ πεξηγξάςακε ζηελ παξάγξαθν2.5 ,
κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηηο εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο
θπξηφηεξνπο παξφρνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ νη Lenk et al. (2009), παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3.2,
3.3, 3.4 θαη 3.5.
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Πίλαθαο 3.2 Δθαξκνγέο Infrastructure as a Service (Lenk et al. 2009)
Τπεξεζία
ή
εθαξκνγή

Πάξνρνο

Amazon

Virtual servers

IaaS > RS > VRS

Dynamo

Key-value
system

IaaS > RS > HIS

Simple
Storage
Service (S3)

Storage buckets

CloudFront
SQS
AppNexus Cloud
Bluelock
Virtual
Cloud Computing
Bluelock
Virtual
Recovery
Emulab
Network
Testbed

Bluelock

Emulab

ENKI Virtual Private
Data Centers

ENKI
EU
project

Reservoir

FlexiScale
GoGrid

Open Nebula
FlexiScale
Cloud
Computing
Cloud Hosting
Cloud Storage
Google Big Table

Google
Google File System
iLO
HP
Tycoon
Accelerator
Joyent

Connector

Nirvanix

BingoDisk
Nirvanix
Storage
Delivery Network
OpenFlow

OpenFlow

Mosso Cloud Sites
Rackspace

Καηεγνξία

Elastic
Compute
Cloud (EC2)

SimpleDB

AppNexus

Πεξηγξαθή

Mosso
Cloud
Storage
Mosso Cloud Servers

Skytap

Skytap Virtual Lab

Terremark

Infinistructure

storage

IaaS > IS > BIS

Database-as-aService
Content Delivery
Queueing services
Virtual servers

IaaS > IS > HIS
IaaS > IS > HIS
IaaS > IS > HIS
IaaS > RS > VRS

Virtual servers

IaaS > RS > VRS

Disaster Recovery

IaaS > IS > HIS

Network testbed

IaaS > RS > PRS

On-demand
virtual
data
center
Resources
Open source virtual
infrastructure
Engine

IaaS > RS > VRS

IaaS > RS > VRS

Virtual servers

IaaS > RS > VRS

Virtual servers
Disk storage
Distributed storage
system
Distributed
file
system
Lights
out
management
Market-based system
for managing
compute resources in
clusters
Virtual servers
Pre-configured virtual
servers
Disk storage

IaaS > RS > VRS
IaaS > IS > BIS

Disk storage

IaaS > IS > BIS

Network simulation
Pre-configured virtual
servers

IaaS > IS > BIS

Disk storage

IaaS > IS > BIS

Virtual servers
Virtual
IT
environment
Virtual servers

IaaS > IS > HIS
IaaS > IS > BIS
IaaS > RS > PRS

IaaS > RS > VRS
IaaS > RS > VRS
IaaS > IS > HIS
IaaS > IS > BIS

IaaS > IS

IaaS > RS > VRS
lab

IaaS > IS
IaaS > RS > VRS
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The Globus
Alliance

Nimbus

UCSB

EUCALYPTUS
Mongo DB

10gen

Babble
Server

Application

Open source toolkit
to turn a cluster
into an IaaS cloud.
Open
source
implementation of
Amazons EC2
Database for cloud
storage
Web
application
server for cloud
Deployments

IaaS > RS > VRS

IaaS > RS > VRS
IaaS > IS > HIS
IaaS > IS > HIS

Πίλαθαο 3.3 Δθαξκνγέο Platforms as a Service (Lenk et al. 2009)
Τπεξεζία
ή
Πάξνρνο
Πεξηγξαθή
Καηεγνξία
εθαξκνγή
Akamai

EdgePlatform

Facebook

Facebook Platform

Google

App Engine

Azure

Microsoft
Live Mesh

NetSuite

SuiteFlex

Salesforce

Force.com

Sun

Caroline

Zoho

Zoho Creator

Content,
Site,
Application Delivery
Development
tools
and execution
environment
for
social
networking
applications
Scalable
runtime
environment for
Python
Web
applications
Development
environment and
runtime for Microsoft
applications
Platform to sync,
share and access a
wide
range
of
devices with
Microsoft operating
systems
Toolkit to customize
NetSuite online
business applications
Build and deliver ondemand
business applications
Horizontally scalable
platform for
the development and
deployment of
Internet services
Toolkit to build and
deliver ondemand
business applications

PaaS Exec. Env.

PaaS

PaaS

PaaS

PaaS

PaaS

PaaS

PaaS

PaaS
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Πίλαθαο 3.4 Δθαξκνγέο Software as a Service (Lenk et al. 2009)
Τπεξεζία ή
Πάξνρνο
Πεξηγξαθή
Καηεγνξία
εθαξκνγή
Google Docs

Google

Google Maps API

OpenSocial

OpenID
Foundation

OpenID

Microsoft

Office Live

Salesforce

Salesforce.com

Online office suite
The Google Maps
API lets
developers embed
Google Maps in
their own web pages
withJavaScript.
A common API
for social
applications
across multiple
websites
Distributed
system to allow users
to
have a single
digital identity across
the Internet
Online office
suite
Customer
Relationship
Management

Πίλαθαο 3.5 Δθαξκνγέο Human as a Service (Lenk et al. 2009)
Τπεξεζία ή
Πάξνρνο
Πεξηγξαθή
εθαξκνγή
Amazon
Digg.com
The
University of
Iowa
Youtube

Mechanical Turk

Scalable workforce

Digg.com

News aggregation

Iowa
Markets

Electronic

Youtube

Future
markets
based on economic
and political
events
Video portal

SaaS

SaaS > BAS

SaaS > CAS

SaaS

SaaS
SaaS

Καηεγνξία
HuaaS > CS
HuaaS > CS >
IAS
HuaaS > CS >
IAS
HuaaS > CS

Απφ ηελ ηαμηλφκεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο αλσηέξσ Πίλαθεο
παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο πνπ
πξνζθέξνληαη ζήκεξα απφ ηνπο παξφρνπο είλαη IaaS, ελψ πνιχ ιηγφηεξεο
είλαη νη PaaS, SaaS θαη HuaaS. Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο νη ππεξεζίεο
απηέο απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ απφ ηηο ππφινηπεο.
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ηελ

Δηθφλα

3.3

ζπλνςίδνληαη

ηα

ηέζζεξα

θξηηήξηα

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ελφηεηα απηή γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο.

Δηθόλα 3.3 Σαμηλφκεζε εθαξκνγψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο κε βάζε ηέζζεξα
θξηηήξηα

3.2.5 Πνηόηεηα ππεξεζίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνινγηζηηθνύ
Νέθνπο (Quality of Service - QoS).
Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο πξνζθέξνληαη, φπσο έρνπκε
ήδε αλαθέξεη, ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξφρνπο. Ζ
έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο Τπεξεζίαο (Quality of Service - QoS), ζηελ πεξίπησζε
απηή, είλαη δηαθνξεηηθή αλ ηελ εμεηάζνπκε απφ ηελ πιεπξά ησλ πάξνρσλ θαη
δηαθνξεηηθή απφ ηελ πιεπξά ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. Οη πάξνρνη γηα παξάδεηγκα, ζρεηίδνπλ ηελ Πνηφηεηα
Τπεξεζίαο κε ηε δέζκεπζε ησλ πφξσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ελψ νη
ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γξήγνξε απφθξηζε,
ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα (Goiri et al. 2010).
Σα Service Level Agreement (SLA), απνηεινχλ νπζηαζηηθά έλα είδνο
ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή, ζηα νπνία θαζνξίδεηαη ε
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πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. Ζ έλλνηα ηνπ SLA σζηφζν,
δελ απνηειεί πξφζθαηε έλλνηα. Απφ ην 1994 αθφκα, ν Hiles αλαθέξεηαη ζηα
SLA, ηα νπνία θαη νξίδεη σο κηα ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο
θαη ησλ πειαηψλ ηεο ε νπνία πνζνηηθνπνηεί ηελ ειάρηζηε πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο (Hiles, 1994).
Χζηφζν, ηα SLAs γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ κέζσ ελφο
θέληξνπ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ πην πνιχπινθε ππφζεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ
πεξίπησζε δηαλνκήο ινγηζκηθνχ ζε ρξήζηεο γηα ηνπο πξνζσπηθνχο
ππνινγηζηέο ηνπο. ηελ Δηθφλα 3.4 παξνπζηάδνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη
λα αληηκεησπηζζνχλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.
Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 3.4, φζνλ αθνξά ζην αξρηηεθηνληθφ
πιαίζην νη πξνθιήζεηο αθνξνχλ ζηελ έξεπλα γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ
εθαξκνγψλ, ην πιαίζην ηνπ ρξφλνπ εθρψξεζεο ησλ SLA πφξσλ θαη ην
πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο. Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο,
νη πξνθιήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ πειαηνθεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο, ηελ
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ απηφλνκε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Σέινο, νη
πξνθιήζεηο αθνξνχλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επίδνζεο, ην ζρεδηαζκφ ηεο
ηηκνιφγεζεο θαη άιιεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθρψξεζε ησλ πφξσλ
(Buyya et al. 2011).

Δηθόλα 3.4 Πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ SLAs ζην Τπνινγηζηηθφ
Νέθνο (Buyya et al. 2011).
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Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ νη κειινληηθέο
πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ
πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ βαζίδνληαη
ζηα λέα SLA κνληέια θαηαλνκήο ησλ πφξσλ απνθιεηζηηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηα
θέληξα δεδνκέλσλ (Buyya et al. 2011).
Ζ επηηπρήο δηάδνζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο πξνυπνζέηεη φηη ηφζν νη
πάξνρνη φζν θαη νη ρξήζηεο ζα λνηψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα SLA ηα
νπνία ζα εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Χζηφζν,
ζήκεξα απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ θαζψο νη εθαξκνγέο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο

βαζίδνληαη

ζε

θαηαλεκεκέλεο

ππνδνκέο.

ηηο

πεξηζζφηεξεο

πεξηπηψζεηο, νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ζπκθσλεζέληνο επηπέδνπ πνηφηεηαο αθνξνχλ ζηνπο πφξνπο. Σν γεγνλφο
απηφ

φκσο

δεκηνπξγεί

παξαθνινχζεζε

θαη

ηελ

δπζθνιίεο

ζηνλ

αμηνιφγεζε

ρξήζηε

ηεο

φζνλ

πνηφηεηαο

αθνξά

ζηελ

ππεξεζίαο.

Ζ

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ χπαξμε
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, φζν θαη ηελ ζσζηή ελεκέξσζε
ησλ ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα εμαπάηεζεο ησλ
ρξεζηψλ (Goiri et al. 2010).
Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο έρνπλ σο βαζηθή ηνπο απαίηεζε ηε δηαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ
παξακέηξσλ θίλεζεο (εχξνο δψλεο, θαζπζηέξεζε). Ζ αλακελφκελε φκσο
αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη, εμαηηίαο απηήο
ηεο αχμεζεο ηεο θίλεζεο ηα επφκελα ρξφληα ζα ρξεηάδεηαη εχξνο δψλεο
κεξηθψλ megabits αλά δεπηεξφιεπην (<10Mbps) θαη θαζπζηέξεζεο πνπ ζα
θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 θαη 500ms.
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4. ΥΡΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΝΔΦΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΗ ΚΙΝΗΗ
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ παξαγφκελε θίλεζε
απφ ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. πγθεθξηκέλα,
παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δεκνθηιία ησλ εθαξκνγψλ αιιά
θαη ηεο παξαγφκελεο θίλεζεο.

4.1.

Παγθόζκηα

ζηαηηζηηθά

ζηνηρεία

δεκνθηιίαο

εθαξκνγώλ πξνζθεξόκελσλ από ην Τπνινγηζηηθό Νέθνο
4.1.1. Δπηζθόπεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ παξαγόκελεο θίλεζεο θαη
δεκνθηιίαο εθαξκνγώλ Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα απμεηηθή
ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη πξνθαιέζεη ηδηαίηεξε
αλεζπρία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ νη πάξνρνη ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. Έηζη, ηα ηειεπηαία
ρξφληα

πξαγκαηνπνηνχληαη

αξθεηέο

ζηαηηζηηθέο

κειέηεο

νη

νπνίεο

παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε θαη ηε δεκνηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ
εθηεινχληαη

ζην

Τπνινγηζηηθφ

Νέθνο

θαζψο

θαη

ηα

ζεκαληηθφηεξα

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο απηέο.
Ζ εηαηξεία Palo Alto Networks δεκνζίεπζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 report ην
νπνίν αθνξά ζηελ θίλεζε πνπ πξνθαιείηαη ζην δηαδίθηπν απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (Palo Alto Networks, 2012). πγθεθξηκέλα, ην
report παξνπζηάδεη ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ 2.036 νξγαληζκνχο
παγθνζκίσο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 έσο ηνλ
Μάην ηνπ 2012.
ηελ Δηθφλα 4.1 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ γηα θάζε θαηεγνξία εθαξκνγήο, ελψ γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα
δεδνκέλα ηεο ρξνληάο 2011.
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Δηθόλα 4.1 χγθξηζε ησλ εθαξκνγψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο κεηαμχ ησλ εηψλ
2011 θαη 2012 (Palo Alto Networks, 2012)

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία Streaming Video παξαηεξνχκε φηη ηνλ
ηειεπηαίν ρξφλν παξνπζηάζζεθε κεγάιε αχμεζε. Απφ ην 4% ηεο ζπλνιηθήο
θίλεζεο πνπ απνηεινχζε ην 2011 βιέπνπκε φηη ην 2012 ην πνζνζηφ έθηαζε
13%. Οη εθαξκνγέο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη πην δεκνθηιείο ζηελ θαηεγνξία
απηή, αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή, είλαη νη εμήο


Ηαπσλία: Ζ δεκνθηιέζηεξε εθαξκνγή είλαη ην YouTube, ελψ
αθνινπζνχλ ηα Nico Nico Douga (Smile Video) θαη Yahoo Douga
(Yahoo Video).



Αζία: Ζ δεκνθηιέζηεξε εθαξκνγή είλαη ην PPStream (PPS) ελψ
αθνινπζνχλ ην YouTube θαη ην Qvod.



Ακεξηθή: Ζ δεκνθηιέζηεξε εθαξκνγή είλαη ην YouTube, ελψ
αθνινπζνχλ ηα Netflix θαη generic HTTP video.



Δπξψπε: Ζ δεκνθηιέζηεξε εθαξκνγή είλαη ην YouTube, ελψ
αθνινπζνχλ ηα HTTP Video θαη RTMP (Real Time Messaging
Protocol, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην stream ησλ video ηνπ Flash Player).

Μεγάιε αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ θαηεγνξία Filesharing, ε νπνία
απφ ην 4% πνπ αληηπξνζψπεπε ην 2011 απμήζεθε ζε 17% ην 2012. ηελ
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θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δχν είδε εθαξκνγψλ: νη P2P εθαξκνγέο θαη νη
browser-based εθαξκνγέο Filesharing.
Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε πην δεκνθειήο P2P
Filesharing εθαξκνγή ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο είλαη ε εθαξκνγή
BitTorrent.
Δθηφο απφ ηηο P2P Filesharing εθαξκνγέο, νη νπνίεο αλακθηζβήηεηα
απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε επηινγή γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ αξρείσλ,
ππάξρνπλ θαη νη browser-based εθαξκνγέο Filesharing νη νπνίεο είλαη πην
δηαδεδνκέλεο. ηελ Δηθφλα 4.2 παξνπζηάδνληαη νη browser-based εθαξκνγέο
Filesharing πνπ κεηξήζεθαλ ην 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο ηνπ 2012.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ππάξρεη κεηά ην θιείζηκν ηνπ Megaupload ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2012, ην νπνίν θαηείρε ην 32% ησλ browser-based εθαξκνγψλ
ην 2011. Παξαηεξνχκε φηη νη εθαξκνγέο πνπ επσθειήζεθαλ απφ απηφ θαη
αχμεζαλ ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο είλαη θπξίσο ην Putlocker, ελψ αθνινπζνχλ ην
Rapidshare θαη ην Fileserve.

Δηθόλα 4.2 Γεκνθηιέζηεξεο browser-based εθαξκνγέο Filesharing (Palo Alto
Networks, 2012)

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ θαη νη
εθαξκνγέο Social Networking. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε
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δεκνηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ απηψλ γηα ην έηνο 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο
2011, παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4.3.

Δηθόλα 4.3 Γεκνθηιέζηεξεο Social Networking εθαξκνγέο(Palo Alto Networks,
2012)

Παξαηεξνχκε φηη ην Facebook είλαη απηφ πνπ θαηέρεη ηα πξσηεία ηεο
δεκνηηθφηεηαο, ελψ παξνπζίαζε αχμεζε απφ 37% ην 2011 ζε 54% ην 2012.
ε αληίζεζε, ην Twitter βιέπνπκε φηη παξνπζίαζε ζεκαληηθή πηψζε απφ 21%
πνπ βξηζθφηαλ ην 2011 ζε κφιηο 11% ην 2012, αξθεηά καθξηά απφ ην
Facebook.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην Facebook θαη ην Twitter απνηεινχλ ηηο θπξίαξρεο
εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξαηεξνχκε φηη ε είζνδνο ησλ λέσλ
εθαξκνγψλ (Google+, Tumblr θαη Pinterest) θαίλεηαη φηη αξρίδνπλ λα
θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ Social Networking
εθαξκνγψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κεγάιε άλνδνο ηεο
εθαξκνγήο Tumblr ε νπνία απφ κφιηο 1% ην 2011, έθηαζε ζρεδφλ ζηελ ίδηα
δεκνηηθφηεηα κε ην Twitter, κε πνζνζηφ 10%.

Σν Pinterest επίζεο

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο εηζήρζε ζηελ αγνξά ησλ Social
Networking εθαξκνγψλ κφιηο ηνλ Μάξηην ηνπ 2012.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2012, ε TechSoup
Global Network πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κεγάιεο θιίκαθαο ζρεηηθά κε ηελ
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ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ
10.593 άηνκα απφ κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ζε 88 ρψξεο ηνπ θφζκνπ
(TechSoup Global Network, 2012).
ηα γεληθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ,
είλαη ην γεγνλφο φηη ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, ελψ ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί σο κεγαιχηεξν
εκπφδην γηα ηε ρξήζε ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο ηελ έιιεηςε γλψζεο.
Σν 79% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί σο κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε software θαη hardware.
Δπίζεο, ην 47% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί σο ηζρπξφηεξν θίλεηξν γηα ηελ
κεηαθίλεζε ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο ηελ επλντθή θνζηνιφγεζε θαη ηελ εχθνιε
εγθαηάζηαζε. Σέινο, ην 53% ησλ εξσηεζέλησλ ζθνπεχεη λα κεηαθέξεη
«ζεκαληηθφ κέξνο» ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο κέζα ζηα
επφκελα 3 ρξφληα.
Ζ παγθφζκηα ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, ζχκθσλα
κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο, παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4.4.
Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, κε ηα πξσηεία λα ηα θαηέρνπλ ε Απζηξαιία,
Νέα Εειαλδία, ΖΠΑ θαη Καλαδάο.
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Δηθόλα 4.4 Παγθφζκηα ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο
(TechSoup Global Network, 2012)

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο ηηο νπνίεο επηιέγνπλ νη
νξγαληζκνί λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 4.3.
Πίλαθαο 4.1 Γεκνθηιέζηεξεο εθαξκνγέο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (TechSoup
Global Network, 2012)

Δθαξκνγή

Πνζνζηό πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ
ζπρλά ηελ
εθαξκνγή

Πνζνζηό πνπ
γλσξίδνπλ ηελ
εθαξκνγή αιιά
δελ ηελ
ρξεζηκνπνηνύλ
ζπρλά

Πνζνζηό πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ
ζπρλά ηελ
εθαξκνγή ή
απιώο ηελ
γλσξίδνπλ

Facebook

70%

21%

91%

Gmail

63%

28%

91%

Skype

50%

39%

89%

Google Apps

43%

37%

80%

Linkedln

38%

32%

70%
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Twitter

38%

48%

86%

Paypal

34%

44%

78%

Dropbox

32%

22%

54%

Yahoo mail

25%

56%

81%

Hotmail

25%

60%

85%

Flickr

21%

42%

63%

WordPress

18%

29%

47%

Microsoft Security
Essentials

17%

28%

45%

Αποθήκευςη – Ανταλλαγή
δεδομζνων

26%

47%

Κοινωνική δικτφωςη

55%

email
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Δηθόλα 4.5 Γεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (TechSoup
Global Network, 2012)

Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηελ έξεπλα απηή, ηα πξσηεία ηα θαηέρεη ην
Facebook, κε ην Gmail θαη ην Skype λα αθνινπζνχλ κε κηθξή ζρεηηθά
δηαθνξά. ηελ Δηθφλα 4.5 παξνπζηάδνληαη νη δεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο άιιεο έξεπλαο, ηεο εηαηξείαο Cisco
(Cisco, 2012), φζνλ αθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ
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Νέθνπο, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ δεκνηηθφηεηά ηνπο (ζε PB αλά κήλα)
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4.6.
Βιέπνπκε φηη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλακέλεηαη πνιχ κεγάιε αχμεζε
ηεο δεκνηηθφηεηαο. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθέο είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ
θαηεγνξία web – email – data, φπνπ ε αχμεζε αλακέλεηαη απφ 3.863 PB /
κήλα ην 2011, ζε 17.583 PB / κήλα ην 2016. Δμίζνπ εληππσζηαθέο είλαη θαη νη
πξνβιέςεηο γηα ην File Sharing ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί απφ 6.013 PB
/ κήλα ην 2011, ζε 18.892 PB / κήλα ην 2016.

Δηθόλα 4.6 Πξνβιέςεηο γηα ηε δεκνηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2016 (Cisco, 2012)

4.1.2 Η άπνςε ησλ ρξεζηώλ ησλ εθαξκνγώλ Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηεο Palo Alto Networks (Palo Alto Networks,
2012) ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα ηα νπνία, θαηά δήισζή ηνπο, ηνπο απνηξέπνπλ
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απφ ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ εθηεινχληαη ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο. Σα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4.6.
Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 4.6, ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ην νπνίν
αλαθέξζεθε ζε πνζνζηφ 60%, είλαη ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ γηα
ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο. Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε, ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο είλαη πνιχ πξφζθαην θαη απαηηεί θάπνηνλ ρξφλν
γηα λα κπνξέζνπλ νη θαηαλαισηέο λα ελεκεξσζνχλ.
Σν επφκελν εκπφδην ην νπνίν αλαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
είλαη ην πςειφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ, κε πνζνζηφ 49% ελψ αθνινπζνχλ
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κε πνζνζηφ 45% θαη 44% αληίζηνηρα.
Δμσηεξηθνί απνηξεπηηθνί παξάγνληεο (πρ πξνβιήκαηα ρακειήο ηαρχηεηαο
δηθηχνπ) αλαθέξζεθαλ ζε πνζνζηφ 34%, ελψ κφιηο ην 17% δήισζε φηη δελ
έρεη ηελ αλάγθε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.

Έλλειψη ανάγκησ χρήςησ
Εξωτερικοί περιοριςμοί

17%
34%

Έλλειψη εμπιςτοςφνησ

44%

Αςφάλεια δεδομζνων

45%

Κόςτοσ
Έλλειψη γνϊςησ

49%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Δηθόλα 4.7 Δκπφδηα ηα νπνία απνηξέπνπλ ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηε ρξήζε
ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο

Απφ ηα αλσηέξσ πνζνζηά, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε πξαγκαηηθή αλάγθε
ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο είλαη ηδηαίηεξα
απμεκέλε θαη αλ αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο
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θαηαλαισηέο, απηφκαηα ε θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ εμαηηίαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ
εθηεινχληαη ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο, ζα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, ίζσο
θαη πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν.
Έλα επίζεο ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη
θαη νη πξνζέζεηο ησλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, λα
κεηαθέξνπλ

κειινληηθά

ζεκαληηθφ

κέξνο

ησλ

εξγαζηψλ

ηνπο

ζην

Τπνινγηζηηθφ Νέθνο. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.4.
Απφ ηνλ Πίλαθα 4.4 βιέπνπκε φηη πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ
νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εμέθξαζε ηελ πξφζεζε λα
κεηαθηλεζεί ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία. Απηφ δείρλεη
φηη ε θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη ζην
Τπνινγηζηηθφ Νέθνο αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηελ επφκελε
ηξηεηία.
Πίλαθαο 4.2 Πξφζεζε νξγαληζκψλ γηα κεηαθίλεζε ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο
(TechSoup Global Network, 2012)
Πξόζεζε
κεηαθίλεζεο
ζην Νέθνο

πλνιηθό
δείγκα

Μηθξνί
νξγαληζκνί

Μεζαίνη
νξγαληζκνί

Μεγάινη
νξγαληζκνί

ε έλα ρξφλν

20%

20%

22%

18%

ε 1 – 2
ρξφληα

19%

19%

19%

21%

ε 2 – 3
ρξφληα

14%

13%

14%

16%

ε
πεξηζζφηεξν
απφ 3 ρξφληα

11%

10%

12%

13%

Γελ έρνπλ
θακία πξφζεζε

36%

38%

33%

32%

Σέινο, νη θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο έρνπλ πξφζεζε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ κειινληηθά νη νξγαληζκνί απηνί είλαη νη ππεξεζίεο
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απνζήθεπζεο (31%), νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (30%), θαη νη
ππεξεζίεο backup δεδνκέλσλ θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ (25%).

4.2 Υαξαθηεξηζκόο θαη πξνβιέςεηο θίλεζεο εθαξκνγώλ
πξνζθεξόκελσλ από ην λέθνο
Δθηφο απφ ηα ζηαηηζηηθά θίλεζεο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο εθαξκνγέο
ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, νξηζκέλεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ
δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ γηα ηελ κειινληηθή θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ. ηε
ζπλέρεηα ζπλνςίδεηαη ε έξεπλα ηεο εηαηξείαο Cisco, ε νπνία δίλεη ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ παγθφζκηα θίλεζε ηνπ
δηαδηθηχνπ γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2016.
Ζ εηαηξεία Cisco, εμέδσζε ην 2012 έλα white paper ζρεηηθφ κε ηελ
θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2016 (Cisco, 2012). Οη γεληθέο
πξνβιέςεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη νη εμήο:


Ζ εηήζηα παγθφζκηα θίλεζε IP ζα μεπεξάζεη ην φξην zettabyte (1,3
zettabytes) κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016



Ζ παγθφζκηα θίλεζε IP έρεη απμεζεί θαηά νθηψ θνξέο ηα ηειεπηαία 5
ρξφληα, θαη ζα ηξηπιαζηαζηεί θαηά ηα επφκελα 5 ρξφληα



Έλα νινέλα θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο θίλεζεο IP ζην Γηαδίθηπν
πξνέξρνληαη απφ Non – PC ζπζθεπέο



Ζ θίλεζε απφ ηα Video-on-demand ζα ηξηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2016



ε παγθφζκην επίπεδν, ε θίλεζε απφ ηηο mobile ζπζθεπέο ζα απμεζεί
18-θνξέο κεηαμχ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2016

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη νη πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα κφιηο πέληε
ρξφληα, γηα ηελ θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθέο. Ζ αχμεζε
ηεο θίλεζεο αλακέλεηαη λα είλαη ξαγδαία, θαη ε «έθξεμε» απηή απαηηεί λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ άκεζεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ
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πξνβιεκάησλ ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ αλαπφθεπθηα απφ απηήλ ηελ ξαγδαία
αχμεζε ηεο θίλεζεο.
Οη πξνβιέςεηο γηα ηε ζπλνιηθή θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πεξίνδν
απηή παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5. νη πξνβιέςεηο παξνπζηάδνληαη γηα
θάζε ηχπν, γηα θάζε segment θαη γηα θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή μερσξηζηά.
Βιέπνπκε φηη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλακέλεηαη ηδηαίηεξε αχμεζε ηεο θίλεζεο
ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο λα πξνβιέπεηαη γηα ηα
Mobile δεδνκέλα, κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη εληππσζηαθά ην 78%.
Πίλαθαο 4.3 Πξνβιέςεηο γηα ηελ παγθφζκηα θίλεζε IP, γηα ηελ πεξίνδν 2011 –
2016 (Cisco, 2012)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011-2016

23,288 32,990 40,587 50,888 64,349

81,347

28%

Managed IP

6,849

9,199

11,846 13,925 16,085

18,131

21%

Mobile data

597

1,252

2,379

10,804

78%

By Type (PB per Month)
Fixed Internet

4,215

6,896

By Segment (PB per Month)
Consumer

25,792 37,244 47,198 59,652 76,103

97,152

30%

Business

4,942

7,613

22%

10,343 14,580 17,283 19,796 23,219

27,486

22%

7,287

10,257 13,026 16,410 20,176

24,400

27%

10,513 14,792 18,976 24,713 31,990

41,105

31%

Latin America

1,045

1,570

2,333

3,495

5,208

7,591

49%

Central and

1,162

1,673

2,290

3,196

4,419

5,987

39%

7,613

9,375

11,227 13,130

By Geography (PB per Month)
North America
Western Europe
Asia Pacific
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Eastern Europe
Middle East and
Africa

384

601

903

1,417

2,320

3,714

57%

Total (PB per Month)
Total IP traffic

30,734 43,441 54,812 69,028 87,331 110,282

29%

4.3 Υαξαθηεξηζκόο θίλεζεο επί κέξνπο εθαξκνγώλ.
4.3.1 Μεηξήζεηο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη
πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξνθαινχλ νη
εθαξκνγέο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.
4.3.1.1 Κίλεζε κεηαμύ Data Centers
Οη

Benson

et.

al

(2010),

δηεμήγαγαλ

έξεπλα

ζηελ

νπνία

πξαγκαηνπνίεζαλ κεηξήζεηο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε 10 ππάξρνληα data centers πνπ αλήθνπλ
ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: παλεπηζηήκηα, επηρεηξήζεηο θαη cloud data
centers.
Οη εξεπλεηέο ζπλέιιεμαλ θαη αλέιπζαλ SNMP ζηαηηζηηθά, ηνπνινγία θαη
packet-level traces. Δμέηαζαλ ην θάζκα ησλ εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζνληαη
ζε απηά ηα θέληξα δεδνκέλσλ, ηελ ηνπνζεζία ηνπο, ηηο ηδηφηεηεο κεηάδνζεο
(flow-level θαη packetlevel) ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηε
ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ παξαηεξήζεθε ζε φια ηα data center
κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγψλ, φπσο Web ππεξεζίεο, ππεξεζίεο απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ, ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, Line-of-Business εθαξκνγέο θ.α.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο ξνέο ζηα
θέληξα δεδνκέλσλ είλαη κηθξέο ζε κέγεζνο (10KB), ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ
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νπνίσλ δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο milliseconds, θαη ν
αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ξνψλ αλά δεπηεξφιεπην είλαη κηθξφηεξνο απφ 10.000
αλά rack ζε φια ηα θέληξα δεδνκέλσλ. Παξά ηηο δηαθνξέο σο πξνο ην
κέγεζνο θαη ηε ρξήζε ηνπ θέληξσλ δεδνκέλσλ, ε θίλεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ
έλα rack ζε έλα θέληξν δεδνκέλσλ είλαη ON / OFF ζε ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηεο
ησλ heavy-tailed κεηαθνξψλ.
Οη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ζηα cloud data centers, ε πιεηνςεθία ηεο
θίλεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ servers (80%) παξακέλεη εληφο ηνπ rack. Γηα ην
παλεπηζηήκην θαη ηα ηδησηηθά θέληξα δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο (40-90%) θεχγεη απφ ην rack θαη δηαζρίδεη ηε
δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ.
Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ φηη, αλεμάξηεηα απφ
ην είδνο ηνπ data center, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη link ρξήζεηο είλαη κηθξέο ζε
φια ηα layers εθηφο απφ ην core. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη εκθαλίδνληαη
απψιεηεο εληφο ησλ data center. Χζηφζν δελ εκθαλίδνληαη ζηα link κε επίκνλα
πςειή ρξήζε. Σέινο, νη ρξήζεηο link παξαηεξήζεθε φηη εμαξηψληαη απφ ηελ
ψξα ηεο εκέξαο θαη ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο ζε φια ηα data center.

4.3.1.2 Κίλεζε παξαγόκελε από ην Dropbox θαη άιιεο εθαξκνγέο
απνζήθεπζεο
Οη

Drago

et

al.

(2012),

δηεμήγαγαλ

έξεπλα

ζηελ

νπνία

πξαγκαηνπνίεζαλ κεηξήζεηο ηεο θίλεζεο πνπ πξνθαιείηαη ζην δηαδίθηπν
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εθαξκνγή Dropbox.
Σν Dropbox απνηειεί κηα εθαξκνγή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Ο
πάξνρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ν Αmazon Elastic Compute Cloud (EC2) θαη
ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηεί ην Simple Storage Service (S3). Σα δεδνκέλα
κεηαθέξνληαη αλά 4KB. Μεγαιχηεξα αξρεία ρσξίδνληαη ζε ηκήκαηα (chunks)
(ην αλψηεξν ησλ 4KB). Κάζε ηκήκα αλαγλσξίδεηαη σο κηα ηηκή ζπλάξηεζεο
θαηαθεξκαηηζκνχ (SHA256). Σν Dropbox δηαηεξεί ζε ηνπηθφ επίπεδν βάζε
κεηαδεδνκέλσλ θαη ζπκπηέδεη ηα δεδνκέλα πξηλ ηελ κεηαθνξά ηνπο. Ο
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ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηε κέγηζηε upload θαη download
ηαρχηεηα.
Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ην Dropbox βαζίδεηαη ζε HTTPS, εμήρζεζαλ ηα
TLS

/

SSL

πηζηνπνηεηηθά

πνπ

πξνζθέξνληαη

απφ

ην

δηαθνκηζηή

ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιαζηθή πξνζέγγηζε DPI.
Οη εξεπλεηέο ζηηο κεηξήζεηο πνπ δηεμήγαγαλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην
εξγαιείν κέηξεζεο Tstat. Σν Tstat, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην Πνιπηερλείν
ηνπ Σνξίλν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, μεθίλεζε αξρηθά σο έλα εξγαιείν γηα ηε
ζπλερή παξαθνινχζεζε παθέησλ δεδνκέλσλ πνπ ξένπλ ζε κηα ζχλδεζε. ηε
ζπλέρεηα, εμειίρζεθε ζε κηα ζχλζεηε εθαξκνγή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
εθηεηακέλσλ θαη πνιχπινθσλ κεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην Tstat πξνζθέξεη
ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ξνψλ θπθινθνξίαο, αλαγλσξίδεη ηελ
εθαξκνγή πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ξνή, θαη απηφκαηα αληιεί δείθηεο
απφδνζεο πνπ επηηξέπνπλ λα ραξαθηεξηζηεί εχθνια θαη ε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ
θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε (Finamore et al. 2010).
Σν Tstat παξαθνινπζεί θάζε ζχλδεζε TCP, ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε πεξηζζφηεξεο απφ 100 κεηαβιεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πειαηψλ θαη ηηο δηεπζχλζεηο IP ηνπ δηαθνκηζηή, ην πνζφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ
αληαιιάζζνληαη, ηκήκαηα πνπ ελδερνκέλσο επαλεθπέκπνληαη, Round Trip
Time (RTT) θ.α. (Drago et al. 2012).
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Tstat είλαη φηη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα on-line παξαθνινχζεζεο δηθηχσλ πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία, αιιά
θαη offline αλάιπζε παθέησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, νη δπλαηφηεηεο αλάιπζήο
ηνπ κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδεζνχλ κε άιια εξγαιεία αλάιπζεο θίλεζεο
(Finamore et al. 2010).
Δπίζεο, νη κεηξήζεηο ξνψλ γίλνληαη αλάινγα ηελ πεγή. πγθεθξηκέλα
(Finamore et al. 2010):
-

incoming traffic (in): αλ ε πεγή είλαη εμσηεξηθή θαη ν πξννξηζκφο
είλαη ηνπηθφο

-

outgoing traffic (out): αλ ε πεγή είλαη ηνπηθή θαη ν πξννξηζκφο είλαη
εμσηεξηθφο
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-

local traffic (loc): αλ θαη ηα δχν (πξνέιεπζε θαη πξννξηζκφο) είλαη
ηνπηθά

-

external traffic (ext): αλ θαη ηα δχν (πξνέιεπζε θαη πξννξηζκφο)
είλαη εμσηεξηθά
Σέινο, κε ην Tstat κπνξεί λα αιιαρζεί ην output configuration θαηά ην

ρξφλν εθηέιεζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ
επίζεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ δηαγξάκκαηα Round Robin Database (RRD) γηα
Traffic volumes θαη Traffic classification.
Οη κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο ησλ Drago et al. (2012), πεξηειάκβαλαλ
ζπγθεθξηκέλα, παζεηηθέο κεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα
απφ 4 δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Δπξψπεο (2 ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη 2
ζε νηθηαθνχο ρξήζηεο) θαηά ηε δηάξθεηα 42 ζπλερφκελσλ εκεξψλ. Δπίζεο,
πξαγκαηνπνηεζήθαλ

κεηξήζεηο γηα ηε ξνή ηεο θίλεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη

θαηά ηελ πξνζζήθε ή ηελ αθαίξεζε αξρείσλ ζηνπο θαθέινπο, θαηά ηε ιήςε
λέσλ αξρείσλ θαη θαηά ηε δεκηνπξγία λέσλ θαθέισλ.
Οη ξνέο αλαγλσξηζηήθαλ αξρηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά FQDNs θαη SSL.
ηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ

bytes πνπ

απνζηέιινληαη απφ ην θάζε endpoint ηεο ζχλδεζεο TCP. Ζ κέζνδνο
βαζίζζεθε ζηελ παξαδνρή φηη ε ξνή απνζήθεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα
ηελ απνζήθεπζε ησλ chunks ή γηα ηελ αλάθηεζε ησλ chunks, αιιά πνηέ γηα
ηα δχν.
Σν φξην κεηαμχ απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο, πξνέθπςε απφ κηα
εκπεηξηθή ζπλάξηεζε απφ ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνήιζαλ απφ έλα
ζεκείν κέηξεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ζπλάξηεζε πνπ πξνέθπςε είλαη ε εμήο:
f(u) = 0.67(u − 294) + 4103
φπνπ u: ν αξηζκφο ησλ uploaded bytes.
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Δηθόλα 4.6 Όξην κεηαμχ απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο (Drago et al. 2012).

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κέηξεζεο
είλαη νη εμήο:
1. Καη νη δχν ιεηηνπξγίεο (απνζήθεπζε – αλάθηεζε), απαηηνχλ
ηνπιάρηζηνλ 309 bytes απφ ηνπο servers
2. Απφ ηνπο clients απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ 634 bytes (απνζήθεπζε) θαη
362 bytes (αλάθηεζε)
3. Σν SSL απαηηεί 294 bytes απφ ηνπο clients θαη 4103 bytes απφ ηνπο
servers
Ο αξηζκφο ησλ chunks πνπ κεηαθέξνληαη ζε κηα ξνή απνζήθεπζεο
ππνινγίζζεθε:
-

Ρνέο αλάθηεζεο

-

Ρνέο απνζήθεπζεο c = s – 3 ή c = s – 2

c = (s-2)/2

Όπνπ s: ηα segments (παθέηα) ηνπ πξσηφθνιινπ TCP
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Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε δηάξθεηα ηεο ξνήο απνζήθεπζεο (t), νη εξεπλεηέο
ζεψξεζαλ ηα εμήο:
-

Σν 1ν SYN παθέην ιακβάλεηαη σο ε έλαξμε

-

Σν ηειεπηαίν παθέην δεδνκέλσλ πνπ ζηέιλεη ν ρξήζηεο είλαη ε ιήμε

-

Γελ πεξηιακβάλεη ηε δηάξθεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ αληρλεπηψλ
(άξα ε δηάξθεηα ειαθξά ππνηηκεκέλε).
ηα γεληθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη ην γεγνλφο φηη

παξνπζηάδεηαη απμεκέλε ζπλεηζθνξά ζηελ θίλεζε ηδηαίηεξα ζε δίθηπα πνπ
βξίζθνληαη εληφο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. Αιιά θαη ζηηο νηθηαθέο ρξήζεηο
αλακέλεηαη αχμεζε. Δπίζεο, ε απφδνζε ηνπ Dropbox εμαξηάηαη θπξίσο απφ
ηελ απφζηαζε ρξήζηε – θέληξνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (ζήκεξα
βξίζθνληαη ζηεο Ζ.Π.Α.)
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νηθηαθψλ ρξεζηψλ δηαθξίλεηαη ζε 4 θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε
θαηεγνξία, (7% ησλ ρξεζηψλ) κφλν αλεβάδεη δεδνκέλα, ε δεχηεξε (26% ησλ
ρξεζηψλ) κφλν θαηεβάδεη δεδνκέλα, ε ηξίηε (37% ησλ ρξεζηψλ) θαη
αλεβάδνπλ θαη θαηεβάδνπλ αξρεία θαη ε ηειεπηαία (30% ησλ ρξεζηψλ)
αληαιιάζνπλ δεδνκέλα πνιχ ζπάληα.
Ζ απινπνηεκέλε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ αληηθαηνπηξίζηεθε
ζην γεγνλφε φηη ην 30 % ησλ νηθηαθψλ ρξεζηψλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα
ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο θαη ην 70% κνηξάδνληαη ηνπιάρηζηνλ έλα θνηλφρξεζην
θάθειν. Δπίζεο, ην40% ησλ ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο παλεπηζηεκηαθψλ
ηδξπκάησλ κνηξάδνληαη πεξηζζφηεξνπο απφ 5 θνηλφρξεζηνπο θαθέινπο.
Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα έδεημε φηη ην Dropbox είλαη ππεχζπλν γηα
πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ζηα 4 ζεκεία πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη πξνηηκάηαη
ηδηαίηεξα γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Δπίζεο, θάλεθε φηη έλα ζεκαληηθφ
ηκήκα ηνπ φγθνπ (απφ 7% έσο 10%) παξάγεηαη κε ιήςεηο απεπζείαο
ζχλδεζεο (direct link), ελψ ν φγθνο δεδνκέλσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ
κελχκαηα ειέγρνπ (control messages) εκθαλίζζεθε ακειεηένο ζε φια ηα
ζχλνια δεδνκέλσλ.
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Οη δηαθνκηζηέο ειέγρνπ (control servers) εκθαλίζζεθαλ λα έρνπλ ηε
κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ξνψλ (πεξηζζφηεξν απφ ην 80%
ησλ ξνψλ, αλάινγα κε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ)..
εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ξνψλ (έσο 40% ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο)
αληαιιάζεη δεδνκέλα κεγέζνπο κηθξφηεξνπ απφ 10kB. Δπίζεο, έλα πνιχ
πςειφ πνζνζηφ ησλ ξνψλ (θπκαηλφκελν απφ 40% έσο 80%) απνηειείηαη απφ
δεδνκέλα κεγέζνπο κηθξφηεξνπ απφ 100kB.
Οη ξνέο αλάθηεζεο εκθαλίζζεθαλ κεγαιχηεξεο απφ φ, ηη νη ξνέο
απνζήθεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα απφ ηα ζεκεία (εληφο παλεπηζηήκηνπ)
ην ζχλνιν ησλ αξρείσλ πνπ θαηέβαζαλ νη ρξήζηεο ήηαλ

2,4 θνξέο

πςειφηεξν απφ φ, ηη ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα πνπ θνξηψζεθαλ.
Σέινο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζην έλα απφ ηα 4 ζεκεία
κέηξεζεο ην Dropbox εκθαλίζζεθε λα ηζνδπλακεί κε ην έλα ηξίην ηεο
θπθινθνξίαο ηνπ YouTube, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε θίλεζε πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηελ εθαξκνγή είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πςειή
δεκνηηθφηεηα ηνπ YouTube.
Με εθαξκνγέο απνζήθεπζεο αζρνιήζεθαλ θαη νη Hu et al. (2010).
πγθεθξηκέλα, δηεμήγαγαλ ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ 4 δεκνθηιψλ ππεξεζηψλ
απνζήθεπζεο: Mozy, Carbonite, Dropbox θαη CrashPlan έηζη ψζηε λα
δηαπηζησζεί αλ αληαπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Ζ βαζηθή
απαίηεζε ησλ ρξεζηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία αληηγξάθσλ
αζθαιείαο (backup) θαη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζήο ηνπο (restore) αλά πάζα
ζηηγκή.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ
δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
δεκηνπξγία ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο δηάθνξσλ αξρείσλ. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα απηφ, απφ 10
ιεπηά – 30 ψξεο έσο θαη 4 εκέξεο. Δληνπίζζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ παξφρσλ αιιά θαη ζηνλ ίδην πάξνρν, αλάινγα κε ην φλνκα θαη ην
κέγεζνο ησλ αξρείσλ.
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Δηθόλα 4.7 Γεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο
αληηγξάθσλ αζθαιείαο (Hu et al. 2010).

ηελ Δηθφλα 4.9 παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ
κεηαθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο
(backup), ελψ ζηελ Δηθφλα 4.10 παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ (restore).
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Δηθόλα 4.8 πλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ
(Hu et al. 2010).

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα Carbonite, Dropbox, θαη Crashplanall
ζπκπηέδνπλ ηα αξρεία πξηλ απφ ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηνλ απνκαθξπζκέλν
δηαθνκηζηή, ελψ ην Mozy δελ ην θάλεη. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη
ζπκπίεζε ν ρξφλνο απνζήθεπζεο είλαη 10 ιεπηά ελψ γηα ην ίδην αξρείν ζην
Mozy ρξεηάδνληαη πάλσ απφ 8 ψξεο. Σελ θαιχηεξε απφδνζε ηελ εληφπηζαλ
ζην Dropbox.
Ο ρξφλνο αλάθηεζεο ησλ αξρείσλ βξέζεθε κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ
ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο, αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
εμαθνινπζνχζε λα είλαη πνιχ κεγάιεο δηάξθεηαο. Καη εδψ ην Dropbox είρε ηελ
θαιχηεξε απφδνζε.
Οη πάξνρνη δηαθέξνπλ επίζεο θαη ζηελ επηινγή ησλ αξρείσλ γηα ηα
νπνία δεκηνπξγνχλ αληίγξαθα αζθαιείαο απφ πξνεπηινγή. Οη πεξηζζφηεξνη
πάξνρνη επηιέγνπλ νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα αξρεία (πρ Documents and
Settings, Program Files θ.α.). Σν Mozy ζηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη λα
είλαη πην απνηειεζκαηηθφ, αλαγλσξίδνληαο ηα αξρεία γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο
είλαη πηζαλφ λα ζέιεη λα δεκηνπξγεζνχλ αληίγξαθα αζθαιείαο, απφ ηηο
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επεθηάζεηο ησλ αξρείσλ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ν ρξήζηεο πξέπεη
λα επηιέμεη ρεηξνθίλεηα ηα αξρεία πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηα αληίγξαθα
αζθαιείαο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη εμαηξνχλ θάπνηα αξρεία ηνπ
ζπζηήκαηνο (πρ C:\Windows).
Σέινο, αμηνινγήζεθαλ νη 4 πάξνρνη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη
ηδησηηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαη νη 4 πάξνρνη κεηαθέξνπλ κφλν
θξππηνγξαθεκέλα δεδνκέλα κέζσ ηνπ δηθηχνπ.

Χζηφζν, ην key πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ κνηξάδεηαη κε ηνλ
service provider. Οη πάξνρνη φκσο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
νξίζνπλ private key, αιιά εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δηαξξνέο πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ.

4.3.1.3 Κίλεζε παξαγόκελε από ην YouTube
Οη Finamore et al. (2011), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζχγθξηλαλ ηελ
θίλεζε πνπ παξάγεη ην YouTube απφ θηλεηέο ζπζθεπέο (smart-phones,
tablets) κε ηελ θίλεζε πνπ παξάγεη απφ θνηλνχο ππνινγηζηέο (επηηξαπέδηνπο
ππνινγηζηέο, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, netbooks).
Σν YouTube, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2005 θαη αγνξάζζεθε απφ ηελ
Google ην 2006, απνηειεί ζήκεξα ηελ πην δεκνθηιή ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ
θαη είλαη ππεχζπλν γηα ην 20 – 35% ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη αλεβαίλνπλ πεξίπνπ 35 ψξεο video ην
ιεπηφ ελψ νη πξνβνιέο ην 2010 έθηαζαλ ηα 700 δηζεθαηνκκχξηα.
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4.11 Ζ πξφζβαζε ζην YouTube απφ
θηλεηέο ζπζθεπέο (θάησ κέξνο ηεο Δηθφλαο) δηαθέξεη απφ απηήλ ζηνπο θνηλνχο
ππνινγηζηέο (πάλσ κέξνο ηεο Δηθφλαο).

Καηαξρήλ, δελ απνζηέιιεηαη

prefetch message, ελψ ην πεξηερφκελν ηνπ βίληεν ιακβάλεηαη ζε chunks
θαζέλα απφ ην νπνία απαηηεί δηαθνξεηηθφ TCP connection, ρξεζηκνπνηψληαο
ην HTTP Range header field γηα λα θαζνξίζεη ην επηιεγκέλν βίληεν. Ο video
server ηφηε απνθξίλεηαη κε έλα κήλπκα «206 Partial Content». Ο κεραληζκφο
απηφο επηιέρζεθε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ
θηλεηψλ ζπζθεπψλ.
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Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην
ινγηζκηθφ Tstat, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ξνψλ. Με
ηελ αλάιπζε ηεο δηεχζπλζεο URL απφ ηα κελχκαηα HTTP, πξνζδηνξίδεηαη αλ
ε ζπζθεπή είλαη PC-player ή θηλεηή ζπζθεπή. Σα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ απφ
5 δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.6.

Δηθόλα 4.9 Μεραληζκνί download ησλ βίληεν ηνπ YouTube απφ θνηλνχο
ππνινγηζηέο θαη απφ θηλεηέο ζπζθεπέο (Finamore et al., 2011)
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Πίλαθαο 4.4 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο ησλ Finamore et al. (2011)
εκείν κέηξεζεο

Δίδνο

Ρνέο

Vol.[GB]

SrcIP

Videos

US-Campus

Campus

2.172.250

10.898

20.455

446.870

EU1-Campus

Campus

173.024

714

1.203

50.205

EU1-ADSL

Home

740.330

2.615

8.154

189.788

EU1-FTTH

Home

135.907

480

1.136

33.762

EU2-ADSL

Home

830.476

3.688

5.826

205.802

ην ζχλνιν ηνπο, ηα δεδνκέλα πνπ κεηξήζεθαλ πεξηειάκβαλαλ θίλεζε
κεγαιχηεξε απφ 16 TB, πεξηζζφηεξα απφ 900.000 βίληεν θαη πεξηζζφηεξεο
απφ 35.000 δηαθνξεηηθέο IP δηεπζχλζεηο. Σα ζεκεία κέηξεζεο «Home»
επηιέρζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σα ζεκεία EU1-ADSL
θαη EU1-FTTH αληηπξνζσπεχνπλ δχν δηαθνξεηηθά PoPs κε ADSL and FiberTo-The-Home (FTTH) ηερλνινγίεο. Σα ζεκεία «Campus» επηιέρζεθαλ ζε δχν
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, έλα ζηηο ΖΠΑ (US-Campus) θαη έλα ζηελ Δπξψπε
(EU1-Campus)
Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ φηη κφλν ην 6% ηεο
επηζθεςηκφηεηαο ηνπ YouTube νθείιεηαη ζε ρξήζηεο απφ θηλεηέο ζπζθεπέο.
Όζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ, ηα ζεκαληηθφηεξα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά
αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπο, ηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαη ην δίθηπν
πξφζβαζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο δελ παξαθνινπζνχλ φιε ηε δηάξθεηα ησλ βίληεν.
Δπίζεο, νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ πεγέο πεξηηηήο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ,
παξφιν πνπ ην YouTube εγγπάηαη πνιχ θαιή πνηφηεηα αλαπαξαγσγήο κέζα
απφ επηζεηηθέο πνιηηηθέο buffering. πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο ρξήζηεο ζπζθεπψλ
PC ζην 40% ησλ επηζθέςεσλ ιακβάλνπλ παξαπάλσ απφ ηα δηπιάζηα
δεδνκέλα απφ απηά πνπ ελδερνκέλσο παξαθνινχζεζαλ. ηηο θηλεηέο
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ζπζθεπέο ηα πξάγκαηα είλαη αθφκα ρεηξφηεξα αθνχ ζην 20% ησλ επηζθέςεσλ
ιακβάλνπλ παξαπάλσ απφ ηα πεληαπιάζηα δεδνκέλα απφ απηά πνπ
ελδερνκέλσο παξαθνινχζεζαλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ δηαθνξεηηθφ
κεραληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θηλεηέο ζπζθεπέο (βι. Δηθφλα 4.11).
Με ην YouTube αζρνιήζεθαλ θαη νη Cha et al. (2007), νη νπνίνη ζηελ
έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζπλέιιεμαλ δεδνκέλα ηφζν γηα ην YouTube φζν θαη
γηα ην Daum, ηελ πην δεκνθηιή ππεξεζία UGC ζηελ Κνξέα. Δπίζεο, έγηλε
ζχγθξηζε κε άιια ζπζηήκαηα VoD ηα νπνία δελ είλαη UGC. Σα ζπζηήκαηα
απηά είλαη ην Netflix ην Lovefilm θαη ην Yahoo! Movies.
Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζην YouTube, ε αλάιπζε έγηλε γηα
δχν ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο βίληεν, «Φπραγσγία» θαη «Δπηζηήκε &
Σερλνινγία». ην Daum, αιιά θαη ζηα κε - UGC ζπζηήκαηα, ζπιιέρηεθαλ
πιεξνθνξίεο γηα βίληεν απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Σα δεδνκέλα πνπ
ζπλέιιεμαλ νη εξεπλεηέο γηα ην YouTube θαη ην Daum παξνπζηάδνληαη
ζπγθεληξσηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.7.
Πίλαθαο 4.5 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο ησλ Cha et al. (2007)
Όλνκα

Καηεγνξία

YouTube

Φπραγσγία

YouTube
Daum

Δπηζηήκε θαη
Σερλνινγία
Όιεο

Αξηζκόο

πλνιηθέο

πλνιηθή

Βίληεν

πξνβνιέο

δηάξθεηα

1.687.506

3.708.600.000

15.2 years

252.255

539.868.316

1.8 years

196.037

207.555.622

1.0 year

Κάζε βίληεν πεξηέρεη ηηο ζηαζεξέο πιεξνθνξίεο (φπσο ν uploader, ε
ψξα απνζηνιήο, θαζψο θαη ε δηάξθεηα) θαη ηηο κεηαβιεηέο πιεξνθνξίεο
(φπσο ν αξηζκφο ησλ πξνβνιψλ, νη αμηνινγήζεηο, ηα αζηέξηα θ.α.) ζηηο νπνίεο
βαζίζζεθαλ νη κειεηεηέο.
Όζνλ

αθνξά

ζηε

δεκνηηθφηεηα

ησλ

βίληεν,

ε

θαηαλνκή

ηεο

δεκνηηθφηεηαο ησλ UGC εκθαλίδεηαη λα πεξηθφπηεηαη ζε νξηζκέλα ζεκεία.
Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί δεδνκέλνπ φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ βίληεν ζηα UGC
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είλαη ρακεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ή είλαη θαθήο
πνηφηεηαο.

Δπίζεο,

ζεκαληηθφ

ξφιν

δηαδξακαηίδεη

θαη

ε

δηαδηθαζία

θηιηξαξίζκαηνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Γεληθφηεξα, ε
δεκνηηθφηεηα ησλ UGC εκθαλίδεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ πξφβιεςε, ζε
αληίζεζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα VoD ηα νπνία δελ είλαη UGC.
ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνβιέςνπλ ηε δεκνηηθφηεηα ησλ βίληεν, νη
κειεηεηέο, ζχγθξηλαλ ηηο πξνβνιέο ησλ βίληεν ηηο πξψηεο εκέξεο κε εθείλεο
κεηά απφ θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν (ζπγθεθξηκέλα κεηά απφ 5, 7, θαη 90
εκέξεο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα δεδνκέλα ηεο δεχηεξεο εκέξαο
έδσζαλ κηα αθξηβή εθηίκεζε κε κία ζρεηηθά πςειή αθξίβεηα (ζπληειεζηήο
ζπζρέηηζεο πάλσ απφ 0,8).
Λφγσ ηεο απμαλφκελεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ YouTube, δεκηνπξγείηαη
απμεκέλε θίλεζε. Γηα ην ιφγν απηφ νη κειεηεηέο ζπγθξίλνπλ δχν ζπζηήκαηα
δηαλνκήο, ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε (Caching store) θαη ην peer-to-peer
(P2P). Ζ ρξήζε ηνπ Caching store εκθαλίδεηαη φηη κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ
θφξην θίλεζεο ηνπ δηαθνκηζηή έσο θαη 50%. Οκνίσο, απέδεημαλ φηη έλα
ζχζηεκα δηαλνκήο κε βάζε έλα P2P ζχζηεκα κπνξεί λα έρεη κεγάια νθέιε,
παξά ηελ πνηθηινκνξθία ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη.
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 47% ησλ βίληεν
έρνπλ εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ζε άιια web sites, σζηφζν κφιηο ην 3% ησλ
ζπλνιηθψλ πξνβνιψλ πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο . νη
δεκνθηιέζηεξεο ζειίδεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ links ηνπ YouTube βξέζεθαλ
λα

είλαη

νη:

myspace.com,

blogspot.com,

orkut.com,

Qooqle.jp

θαη

friendster.com.
Οη Lai θαη Wang (2009), ζε κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ αζρνιήζεθαλ
απνθιεηζηηθά κε ην ζέκα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ (external links) ησλ
βίληεν ηνπ YouTube ζε άιιεο web ζειίδεο θαη πψο απηέο νη ζπλδέζεηο
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θίλεζε πνπ παξάγεηαη απφ ην YouTube.
Σα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο έδεημαλ φηη ν αξηζκφο ησλ πξνβνιψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή ζρέζε κε ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνβνιψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία «Music», ε
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νπνία είλαη ε δεκνθηιέζηεξε ηνπ YouTube, κφιηο ην 0.9% ησλ πξνβνιψλ
πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνβνιψλ
απφ εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ην θαηέρνπλ νη θαηεγνξίεο «Sports» (6.66%),
«Science & Technology» (6.60%), «News & Politics» (4.53%) θαη «Gaming»
(4.3%).
Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ηα πην πξφζθαηα βίληεν είλαη πηζαλφηεξν λα
πξνσζεζνχλ πεξηζζφηεξν κέζσ εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην
17% ησλ πξνβνιψλ ζηα βίληεν ηα νπνία βξίζθνληαη ζην YouTube ιηγφηεξν
απφ έλα κήλα, πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο, ελψ απηά πνπ
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν έρνπλ κφιηο ην 4.5% ησλ πξνβνιψλ
ηνπο λα πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο.

4.3.1.4 Κίλεζε παξαγόκελε από Online Social Networks
Οη Mislove et al. (2007) δηεμήγαλ έξεπλα κεγάιεο θιίκαθαο (11,3
εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, 328 εθαηνκκχξηα ζπλδέζεηο) κέηξεζεο θαη αλάιπζεο
ηεο δνκήο νξηζκέλσλ online θνηλσληθψλ δηθηχσλ (online social networks). Οη
εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηέζζεξα
δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα: ην Flickr, ην YouTube, ην LiveJournal, θαη ην
Orkut. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζζελψο ζπλεθηηθήο
ζπληζηψζαο (weakly connected component – WCC).
ηνλ Πίλαθα 4.8 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιιεμαλ νη εξεπλεηέο. Όζνλ αθνξά ζηα
κεγέζε ησλ δηθηχσλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δηαθέξνπλ έσο θαη 5 ηάμεηο
κεγέζνπο (1,1 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζην YouTube έλαληη 5,2 εθαηνκκπξίσλ
ζην LiveJournal), ελψ ν αξηζκφο ησλ links πνηθίιεη έσο θαη 2 ηάμεηο κεγέζνπο
(4,9 εθαηνκκχξηα ζην YouTube έλαληη 223 εθαηνκκπξίσλ ζην LiveJournal).
Όζνλ αθνξά ζηα links, κε εμαίξεζε ην Orkut, ηα δίθηπα πνπ κειεηήζεθαλ
πεξηέρνπλ direct links. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ηα ηξία
θνηλσληθά δίθηπα (Flickr, LiveJournal θαη YouTube) πνπ πεξηέρνπλ direct links
έρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκκεηξίαο, ζαλ απηφλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα offline
θνηλσληθά δίθηπα.
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Πίλαθαο 4.6 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο ησλ Mislove et al. (2007)
Flickr

LiveJournal

Orkut

YouTube

Number of users

1.846.198

5.284.457

3.072.441

1.157.827

Estimated fraction of

26.9%

95.4%

11.3%

Unknown

Jan 9,

Dec 9 - 11,

Oct 3 - Nov

Jan 15,

2007

2006

11, 2006

2007

Number of friend links

22.613.981

77.402.652

223.534.301

4.945.382

Average number of

12.24

16.97

106.1

4.29

62.0%

73.5%

100.0%

79.1%

Number of user groups

103.648

7.489.073

8.730.859

30.087

Average number of

4.62

21.25

106.44

0.25

user population crawled
Dates of crawl

friends per user
Fraction of links
symmetric

groups memberships
per user

Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα
απνηεινχληαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπλδεδεκέλσλ clusters ηα νπνία
απνηεινχληαη απφ θφκβνπο έζσ – βαζκνχ (low-degree). Σα clusters απηά
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ θφκβσλ έμσ –
βαζκνχ (high-degree). Χο ζπλέπεηα,

ν ζπληειεζηήο clustering είλαη

αληηζηξφθσο αλάινγνο ηνπ βαζκνχ ηνπ θφκβνπ.
Σα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηξηθψλ
δεζκψλ (symmetric link) θαη πνιχ πςειά επίπεδα ηνπηθψλ clustering. Σν
απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο αιγφξηζκνπο θαη ηηο εθαξκνγέο
πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα.
Οη Gjoka et al. (2008), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ αζρνιήζεθαλ επίζεο
κε ηα online social networks, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ
Facebook θαη ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο εθαξκνγέο ηνπ.
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Οη εξεπλεηέο αλέιπζαλ δεδνκέλα ρξήζεο ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ζε
δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ην Facebook θαη ην Adonomics, κηα ππεξεζία
αλάιπζεο ηνπ Facebook. πγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απηή βαζίζηεθε ζε δχν
ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ εθαξκνγέο ηξίησλ (φρη δειαδή ηνπ
Facebook).

Σν

πξψην

ζχλνιν

πεξηιακβάλεη

ηνλ

εκεξήζην

αξηζκφ

εγθαηαζηάζεσλ θαη θαζεκεξηλά ελεξγψλ ρξεζηψλ γηα θάζε εθαξκνγή, γηα
δηάζηεκα 170 εκεξψλ. Σν δεχηεξν δείγκα απνηειείηαη απφ δεδνκέλα ηα νπνία
ζπλέιιεμαλ απφ πξνθίι ρξεζηψλ ζηα νπνία ππήξρε ε δπλαηφηεηα δεκφζηαο
εκθάληζεο θαη αθνξά επίζεο ζηηο εθαξκνγέο πνπ είρε εγθαηαζηήζεη ν θάζε
ρξήζηεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε δεκνηηθφηεηα ησλ
εθαξκνγψλ ηνπ Facebook έρεη κία εμαηξεηηθά αζχκκεηξε θαηαλνκή.
Αλ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ απμάλεη κε ην ρξφλν, ε κέζε
δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ εκθαλίδεη κείσζε.
Δπίζεο, νη ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ εγθαηαζηήζεη πεξηζζφηεξεο
εθαξκνγέο είλαη πην πηζαλφ λα εγθαηαζηήζνπλ λέεο εθαξκνγέο.
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πην δεκνθηιείο εθαξκνγέο
παξακέλνπλ δεκνθηιείο.
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5.

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ

ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ

ΝΔΦΟΤ
5.1 Καηαλάισζε Data Centers
Ζ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο
δεκηνπξγεί ηδηαίηεξε αλεζπρία φζνλ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε
εμαηηίαο ησλ φιν θαη απμαλφκελσλ αλαγθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα κεγάια
θέληξα δεδνκέλσλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. Έηζη, ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο
νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο παγθφζκηεο πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο,
θαζψο απνηειεί πιένλ, θαη αλακέλεηαη λα απνηειεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην
κέιινλ, έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγνβφξν ηνκέα.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 2006 ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηα θέληξα δεδνκέλσλ ηεο Ακεξηθήο έθηαζε ηηο 61 δηζεθαηνκκχξηα
KWh (Beloglazov & Buyya, 2010), κε ηελ θαηαλάισζε λα απμάλεηαη αθφκα
πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο. Σα θέληξα δεδνκέλσλ απαηηνχλ ηδηαίηεξα πςειή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. ήκεξα, γηα
παξάδεηγκα, έλα ηππηθφ datacenter κε 1000 racks απαηηεί 10 Megawatt
ελέξγεηαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη (Rivoire et al. 2007).
χκθσλα κε ηελ εηαηξεία Gartner, ε βηνκεραλία Πιεξνθνξηψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ παξάγεη πεξίπνπ ην 2% ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ CO2, ε
νπνία είλαη ίζε κε ηελ βηνκεραλία ησλ αεξνκεηαθνξψλ (Gartner, 2007).

5.2 Καηαλάισζε Δθαξκνγώλ πξνζθεξόκελσλ από ην Νέθνο
Χζηφζν, ε ηεξάζηηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θέληξα δεδνκέλσλ δελ
νθείιεηαη ηφζν ζηε κεγάιε πνζφηεηα ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη,
αιιά πεξηζζφηεξν νθείιεηαη ζηε ρακειή απνδνηηθφηεηά ηνπο. Ήδε, ζε πνιιά
θέληξα δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
Δθηφο απφ ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θέληξσλ
δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη θαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε απφ ηελ
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πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. Οη Miettinen θαη Nurminen (2010) απφ ην Κέληξν
Δξεπλψλ ηεο Nokia, αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
ησλ

θνξεηψλ

Τπνινγηζηηθνχ

ζπζθεπψλ
Νέθνπο.

εμαηηίαο

ηεο

πγθεθξηκέλα,

ρξήζεο

ησλ

ζχγθξηλαλ

ηελ

ππεξεζηψλ

ηνπ

ελέξγεηα

πνπ

θαηαλαιψλεηαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο κε ηελ
ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη ηνπηθά
ζηε ζπζθεπή.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο

ζπζθεπήο.

Οη

εξεπλεηέο

ρξεζηκνπνίεζαλ

ζπγθεθξηκέλν

εξγαιείν

κέηξεζεο (Nokia Energy Profiler) κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κεηξήζεθε ε
ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ ζπζθεπψλ. Δπίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ αζχξκαησλ modem

δηαθέξνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή

θαηαλάισζε ησλ ζπζθεπψλ. Οη κεηξήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
αζχξκαησλ modem πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο, κε θαηάιιειν εξγαιείν
κέηξεζεο (netperf TCP streaming benchmark). Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, νη
κεηξήζεηο έγηλαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ γηα ηελ πεξίπησζε αλάγλσζεο PDF αξρείσλ παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 5.1.
Πίλαθαο 5.1 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζπζθεπψλ
ηειεθψλνπ ζε πεξίπησζε αλάγλσζεο pdf αξρείσλ (Miettinen &Nurminen, 2010)

πλνιηθή ηζρύο

πλνιηθή

(Watt)

ελέξγεηα (Joule)

Σνπηθά

1.2

50

N810

WLAN

1.4

20

N900

Σνπηθά

1.4

40

N900

WLAN

1.2

20

N900

3G (θνληά)

1.5

40

πζθεπή

Δξγαζία

N810
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N900

3G (καθξηά)

2

55

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1 έδεημαλ φηη ε
κεγαιχηεξε θαηαλάισζε εκθαλίζζεθε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εξγαζία
πξαγκαηνπνηήζεθε

ηνπηθά

ζηε

ζπζθεπή.

Ζ

κηθξφηεξε

θαηαλάισζε

εκθαλίζζεθε ζηηο WLAN πεξηπηψζεηο εμαηηίαο ηνπ κηθξφηεξνπ ρξφλνπ
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. ηηο 3G πεξηπηψζεηο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη
απμεκέλε θαηαλάισζε θαζψο εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ απφζηαζε, φπσο
θαίλεηαη θαη ζηε κεγάιε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε
ζπζθεπή βξηζθφηαλ θνληά θαη καθξηά απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ.

5.3

Δμνηθνλόκεζε

ελέξγεηαο

κέζσ

ηεο

ρξήζεο

ηνπ

Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Ζ ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο εκθαλίδεηαη λα είλαη ελεξγεηαθά
απνδνηηθφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηε ρξήζε home – based εθαξκνγψλ. Μία ηέηνηα
έξεπλα πνπ εζηίαζε ζηελ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε απφ ηε ρξήζε ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εθπνκπέο CO2, είλαη ηεο
εηαηξείαο WSP Environment and Energy (WSP Environment and Energy,
2010). ηελ έξεπλα απηή ζπγθξίζεθαλ νη εθπνκπέο απφ ηηο εθαξκνγέο
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο κε ηηο εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξήζηεο πνπ
δελ βξίζθνληαη ζην Νέθνο. Ζ εξεπλεηέο επηθεληξψζεθαλ ζε ηξεηο εθαξκνγέο
ηεο Microsoft (Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint θαη Microsoft
Dynamics CRM), ελψ ρψξηζαλ ην δείγκα ησλ κε ρξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: κηθξφ δείγκα (100 ρξήζηεο), κεζαίν δείγκα
(1.000 ρξήζηεο) θαη κεγάιν δείγκα (10.000 ρξήζηεο).
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.1,
ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κε ηε ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο. Παξαηεξνχκε φηη ε εθηηκψκελε κείσζε ησλ εθπνκπψλ είλαη, θαη ζηηο
ηξεηο εθαξκνγέο πνπ εμεηάζηεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη
ην γεγνλφο φηη ζην κηθξφ δείγκα (100 ρξεζηψλ), ε αλακελφκελε κείσζε θηάλεη
ην 90%.

Δηθόλα 5.1 χγθξηζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο θαη ησλ κε ρξεζηψλ (WSP, 2010).

ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη κηα αθφκε πξφζθαηε έξεπλα, ε
νπνία επηθεληξψζεθε ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε ρξήζε ηνπ Gmail.
ε άξζξν πνπ δεκνζίεπζε ν David Jacobowitz, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηελ
έξεπλα, αλαθέξεη φηη ε κεηαθίλεζε ζην Gmail κπνξεί λα είλαη έσο θαη 80
θνξέο πεξηζζφηεξν ελεξγεηαθά απνηειεζκαηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε
home – based email (Jacobowitz, 2011).
Ο Jacobowitz, ζεσξεί φηη απηή ε κεγάιε δηαθνξά ζηελ ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κεγάια θέληξα δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηαθά πην απνδνηηθέο ηερλνινγίεο θαη επίζεο δηαζέηνπλ
ινγηζκηθά ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο ππεξεζίεο ηηο
νπνίεο πξνζθέξνπλ, γεγνλφο πνπ ζπάληα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νη κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα νη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο.
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Μηα αθφκα έξεπλα ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
κε ηελ κεηαθίλεζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο απνηειεί θαη ην
Carbon Disclosure Project Study 2011. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη
ηδηαίηεξα εληππσζηαθά, θαζψο έδεημαλ φηη ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην
αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 10 εθαηνκκχξηα metric
ηφλνπο

CO2 κέρξη ην

2020,

φπσο θαίλεηαη

ζηελ Δηθφλα

5.2, αλ

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλακελφκελε κεηαθίλεζε ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο.

Δηθόλα 5.2 Αλακελφκελε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (εθπνκπψλ CO2) εμαηηίαο ηεο
κεηαθίλεζεο ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Carbon Disclosure Project Study, 2011).

Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ην ζέκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο έρεη
απαζρνιήζεη, θαη εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί, ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο. Σα
απνηειέζκαηα

φισλ

ησλ

εξεπλψλ

δείρλνπλ

φηη

ε

κεηαθίλεζε

ζην

Τπνινγηζηηθφ Νέθνο αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε,
ρξεζηκνπνηνχλ

ελψ
ηα

ε

φιν

θέληξα

θαη

απνηειεζκαηηθφηεξε

δεδνκέλσλ,

ζπλεηζθέξεη

ηερλνινγία
ζηελ

πνπ

αλαγθαία

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Όπσο είδακε, ε κεηαθίλεζε ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο
αλακέλεηαη λα απμεζεί ξαγδαία ηα επφκελα ρξφληα, γεγνλφο ην νπνίν ζα
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ζπλεηζθέξεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ
ΝΔΦΟΤ
6.1 Οηθνλνκηθέο επηδξάζεηο θαη νθέιε Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο
Ζ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο
εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ην θφζηνο, θαη ε δηάδνζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ
γίλεηαη αθφκα εληνλφηεξε φζν νη ηηκέο θαη ν ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ησλ
ππεξεζηψλ είλαη ζπκθέξνπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο.
Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη
ήδε, πξνζθέξεη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ
ρξεζηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο λα επελδχζνπλ κεγάια
θεθάιαηα γηα ην ζθνπφ απηφ. Παξάιιεια, νη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπαηαιήζνπλ ρξφλν γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο θαη
επηθεληξψλνληαη ζηε βαζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα Δπίζεο, εμαιείθεη ηνλ
θίλδπλν

αλεπαξθνχο

θάιπςεο

ησλ

αλαγθψλ

ή

ηελ

ζπαηάιε

ησλ

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο δελ ηηο έρεη αλάγθε.
ηηο Δηθφλεο 6.1, 6.2 θαη 6.3 παξνπζηάδνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο θαθήο
δηαρείξηζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο.
ηελ πξψηε πεξίπησζε (Δηθφλα 6.1) παξαηεξνχκε φηη θαιχπηνληαη νη
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κέγηζηεο δήηεζεο,
σζηφζν ζηηο ππφινηπεο ρξνληθέο πεξηφδνπο βιέπνπκε φηη νη ππνινγηζηηθνί
πφξνη ζπαηαινχληαη θαζψο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απαηηνχκελνπο.
ηηο επφκελεο πεξηπηψζεηο (Δηθφλεο 6.2 θαη 6.3) παξαηεξνχκε φηη δελ
θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο κέγηζηεο δήηεζεο, ελψ επίζεο
ζπαηαινχληαη νη ππνινγηζηηθνί πφξνη ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο φπνπ ε δήηεζε
είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ.

83

Επιςκόπηςη Υπηρεςιών και Εφαρμογών εκτελοφμενων ςτο Νέφοσ και των
Χαρακτηριςτικών τουσ

Δηθόλα 6.1 Τπνινγηζηηθνί πφξνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο
ηεο επηρείξεζεο (Armbrust et al. 2009).

ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.2 βιέπνπκε φηη δελ
θαιχπηεηαη ε δήηεζε ζε θακία απφ ηηο εκέξεο ελψ ζηελ Δηθφλα 6.3, εμαηηίαο
ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο θαιχπηεηαη νξηαθά ε δήηεζε ζην ηέινο ηεο
εμεηαδφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.

Δηθόλα 6.2 Τπνινγηζηηθνί πφξνη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο (Armbrust et al. 2009).
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Δηθόλα 6.3 Τπνινγηζηηθνί πφξνη νη νπνίνη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
θαιχπηνπλ ελψ ζε άιιεο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο (Armbrust et al.
2009).

Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη απφιπηα κε ηε ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηφζν ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο κέγηζηεο δήηεζεο, ρσξίο λα
απαηηνχληαη επελδπηηθά θεθάιαηα, ελψ ηαπηφρξνλα εμαιείθεη ηνλ θίλδπλν
ζπαηάιεο ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ.
Όπσο είδακε θαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνξά ζηηο πξνβιέςεηο ηεο
θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε κειινληηθή δηείζδπζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο
αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Σν γεγνλφο απηφ, εθηφο απφ ηελ
επίδξαζε πνπ αλαιχζακε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε πνπ ζα πξνθαιέζεη ζην
δηαδίθηπν, αλακέλεηαη λα έρεη θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο.
Ζ έξεπλα Carbon Disclosure Project Study 2011, κειέηεζε, εθηφο απφ ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο πνπ ζα έρεη ε δηείζδπζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο ζηελ αγνξά πνπ είδακε αλσηέξσ, θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο πνπ
ζα επηθέξεη ε κεηαθίλεζε απηή.
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Δηθόλα 6.4 Πξφβιεςε νηθνλνκηθήο εμνηθνλφκεζεο απφ ηελ κεηαθίλεζε ζην
Τπνινγηζηηθφ Νέθνο γηα ηε Γαιιία (Carbon Disclosure Project Study, 2011)

Σα νηθνλνκηθά κνληέια γηα ηε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην,
δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα 457 επηρεηξήζεηο ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 215 επηρεηξήζεηο ζηε Γαιιία, θαζέλα απφ ηα νπνία
παξάγεη ηνπιάρηζηνλ $ 1 δηζ. (€ 690 εθαηνκκχξηα, £ 610 εθαηνκκχξηα) ησλ
εηήζησλ εζφδσλ ηεο ελ ιφγσ ρψξαο. Ζ αλάιπζε έγηλε ηφζν γηα δεκφζηα φζν
θαη γηα ηδησηηθά cloud θαζψο νη εηαηξίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηιέγνπλ
πβξηδηθά ζπζηήκαηα.
Σα

απνηειέζκαηα

Τπνινγηζηηθφ

Νέθνο

ηεο

έξεπλαο

αλακέλεηαη

έδεημαλ

λα

φηη

νδεγήζεη

ε
ζε

εηζρψξεζε

ζην

εμνηθνλφκεζε

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κέρξη ην 2020. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη
ζηηο Δηθφλεο 6.5 θαη 6.6, ε εμνηθνλφκεζε εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο ζην
Τπνινγηζηηθφ Νέθνο αλακέλεηαη λα επηθέξεη πνιχ ζεκαληηθά θέξδε ζηηο ππφ
εμέηαζε ρψξεο.
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Δηθόλα 6.5 Πξφβιεςε νηθνλνκηθήο εμνηθνλφκεζεο απφ ηελ κεηαθίλεζε ζην
Τπνινγηζηηθφ Νέθνο γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Carbon Disclosure Project Study,
2011)

H αλακελφκελε αλάπηπμε πνπ πξνβιέπεηαη λα έρεη ην Τπνινγηζηηθφ
Νέθνο ζην άκεζν κέιινλ, είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα ππάξρεη αλάγθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα
επελδχζνπλ κεγάια πνζά γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ (hardware
θαη software), ε αλάπηπμή ηνπο αλακέλεηαη λα είλαη ηαρχηεξε. Δπίζεο, ε αγνξά
ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί ζην κέιινλ, κε
απνηέιεζκα λα εηζαρζνχλ ζε απηή λέεο εηαηξείεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ
πεξηζζφηεξα θέληξα δεδνκέλσλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε θαη ν Etro (2011), ν νπνίνο εμέηαζε
ηελ νηθνλνκηθή επίδξαζε πνπ έρεη ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε
εηζαγσγή ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, ηδηαίηεξα ζηνλ δεκφζην ηνκέα,
είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηφρνο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη λα εηζάγνπλ
10% ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο, έηζη ψζηε
λα κεηψζνπλ ην κεγάιν θφζηνο (16 δηο αγγιηθέο ιίξεο ην ρξφλν) ζε ΗΣ.
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Έλα αθφκα παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζηελ Δπξψπε, είλαη ην Τπνπξγείν
Τγείαο ηνπ Βειγίνπ, ην νπνίν ην 2010 μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ην SharePoint
platform ηεο Microsoft γηα λα νξγαλψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνεδξίαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θίλεζε απηή είρε σο απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηδηαίηεξα
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη λα βειηηψζεη ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο.

6.2 ηνηρεία Σηκνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ Τπνινγηζηηθνύ
Νέθνπο
Χζηφζν,
απνδνηηθφηεηαο

ηδηαίηεξν
ηεο

ξφιν

ρξήζεο

ζηελ

ησλ

αμηνιφγεζε

ππεξεζηψλ

ηεο

νηθνλνκηθήο

Τπνινγηζηηθνχ

Νέθνπο

δηαδξακαηίδεη θαη ν ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απφ ηνπο
παξφρνπο. ηε ζεκεξηλή αγνξά ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο
IaaS ππεξεζίεο, παξαηεξνχκε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θνζηνιφγεζεο ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ.
Ζ Google, γηα παξάδεηγκα, ρξεψλεη μερσξηζηά ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο pay – per – use πεξηπηψζεηο. Ο ρξήζηεο
επηιέγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη (πρ ηνλ αξηζκφ ησλ CPU, ην
κέγεζνο απνζήθεπζεο θιπ) θαη ρξεψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ην
θαζέλα μερσξηζηά (πρ $50 γηα θάζε CPU, $15 γηα θάζε 100GB απνζήθεπζεο)
(Kihal et al., 2011).
Οη IBM, Amazon θαη Microsoft ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ
πξνθαζνξηζκέλα «παθέηα» ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα πξνζθέξεηαη ην
«Silver Instance» παθέην ην νπνίν πεξηιακβάλεη 4GB κλήκεο, 400GB
απνζήθεπζε θαη 2 CPU, κε θφζηνο $140 ην κήλα. Άιιε επηινγή είλαη ην «Gold
Instance» παθέην ην νπνίν πεξηιακβάλεη 16GB κλήκεο, 1ΣB απνζήθεπζε θαη
4 CPU, κε θφζηνο $280 ην κήλα. Παξφιν πνπ νη πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ
είλαη αξθεηά ζπκθέξνπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο, πνιιέο θνξέο φκσο νη ρξήζηεο
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αλαγθάδνληαη λα επηιέγνπλ ππεξεζίεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ
αλάγθε (Kihal et al., 2011).
Μηα ελδηάκεζε επηινγή πξνζθέξεη ε εηαηξεία Terremark, ε νπνία
πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλν παθέην ππεξεζηψλ κε δεδνκέλα CPU θαη κλήκε,
αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα επηιέμνπλ ην κέγεζνο ηνπ
απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πνπ ρξεηάδνληαη (Kihal et al., 2011).
ηελ Δηθφλα 6.4 παξνπζηάδνληαη απηά ηα δηαθνξεηηθά κνληέια
ηηκνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχλ νη πάξνρνη ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.

Δηθόλα 6.4 Μνληέια ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο

χκθσλα κε ηνπο Armbrust et al. (2009), απφ ηελ ζθνπηά ησλ ρξεζηψλ,
ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο πξέπεη λα πξνζθέξεη κηα ηηκνιφγεζε ε νπνία ζα
βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ζε κηα βξαρππξφζεζκε
βάζε.

Να

ηηκνινγνχληαη

δειαδή

νη

πξνζθεξφκελνη

πφξνη

φηαλ

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε, ελψ λα κελ ππάξρεη θακία δέζκεπζε φηαλ
δελ ηνπ είλαη απαξαίηεηνη.
Έλα ηέηνην κνληέιν ηηκνιφγεζεο αθνινπζεί ε Amazon ζην Elastic
Compute Cloud (EC2), φπνπ πξνζθέξεη 1.0 GHz x 86 ISA ηκήκαηα κε σξηαία
θνζηνιφγεζε θαη αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί επηπιένλ ηκήκαηα ηα πξνζζέηεη κε
επηπιένλ ρξέσζε. Ζ ρξέσζε απηή αθνινπζεί ηηο θιηκαθνχκελεο ππεξεζίεο ηεο
Amazon (Scalable Storage Services). Οπζηαζηηθά απνηειεί κηα pay – as – you
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– go (Armbrust et al. 2009), δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη
ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ησλ Kihal et al. (2011), νη
νπνίνη ζχγθξηλαλ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξνη
πάξνρνη Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. πγθεθξηκέλα, ζχγθξηλαλ ηηο εηαηξείεο
Google, IBM, Amazon, Microsoft θαη Terremark. Σν εχξνο ηνπ κεληαίνπ
θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1.
Πίλαθαο 6.1 Δχξνο κεληαίνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (Kihal
et al., 2011)

Δηαηξία

Δύξνο κεληαίνπ θόζηνπο

Amazon

$68 – $1.785

IBM

$86 – $1.433

Microsoft

$36 – $691

Terremark

$25 – $671
Δμαξηάηαη απφ ηηο επηινγέο ηνπ

Google

ρξήζηε

Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ε θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ δηαθέξεη αλάκεζα
ζηνπο παξφρνπο. Χζηφζν, νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ηηκνιφγεζεο, πνπ
αλαθέξακε αλσηέξσ, είλαη ηειηθά απηφ πνπ θάλεη ηε δηαθνξά.
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Kihal et al. (2011), γηα ηε ζπγθξηηηθή
κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ ήηαλ ε Hedonic Pricing Method, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ηα πξντφληα απνηεινχλ δέζκεο ραξαθηεξηζηηθψλ, ή «πνηνηηθψλ
ηδηνηήησλ», θαη ε αγνξά βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία, ελψ ε ηηκή ελφο πξντφληνο
απνηειείηαη απφ ηηο έκκεζεο ή «Hedonic» ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο.
Σν κνληέιν ηεο Hedonic Pricing Method ζεσξεί φηη ππάξρεη ζρέζε
κεηαμχ

ησλ

ηηκψλ

αγνξάο

ησλ

πξντφλησλ

θαη

ησλ

αληηθεηκεληθψλ
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα εθθξάδεηαη απφ κία ζπλάξηεζε.
χκθσλα κε απηή ηε ζπλάξηεζε, κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε έλα πξντφλ Υ
εμ νινθιήξνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Kihal et al. 2011):

Όπνπ:
: επίπεδν ηνπ i ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ην ελ ιφγσ πξντφληνο, δει., ε
πνζφηεηα ηνπ i ραξαθηεξηζηηθνχ ζε θάζε πξντφλ
: ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο.
Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ ρξέσζεο γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο (BAp)
θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαηά ηελ επηινγή ηνπ παξφρνπ p,
δίλεηαη απφ ηεο ζρέζε (Kihal et al. 2011):

Δλψ νη Hedonic ηηκέο

ησλ i ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο

εθθξάδνληαη απφ ηε ζρέζε (Kihal et al. 2011):
∑
Ο

ζπληειεζηήο ζθάικαηνο

αληηπξνζσπεχεη ην

ζθάικα

ηεο

ππνηηζέκελεο ιεηηνπξγηθή κνξθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Γηα ηηο IaaS ππεξεζίεο νη Hedonic ηηκέο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα
αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηελ ηηκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα νπνία έρνπλ
πςειέο ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ζα νδεγήζνπλ ζην πνζφ ρξέσζεο. Οη
πάξνρνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα λα εξεπλήζνπλ
εάλ θαη πψο δηαθνξνπνηνχληαη νη ηηκέο ηνπο απφ ηνπο αληαγσληζηέο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ Kihal et al. (2011),
δείρλνπλ φηη ε Google θαηέρεη ζήκεξα ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ν
επέιηθηνο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο ππφινηπνπο
παξφρνπο. Αλ ε ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ εμειηρζεί ζην κέιινλ πξνο
κεγαιχηεξν φθεινο ησλ ρξεζηψλ, αλ δειαδή νη πάξνρνη πηνζεηήζνπλ πην
επέιηθηεο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, ηφηε ε
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αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ
αλακελφκελε.
Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ, είλαη αλ φλησο
ζπκθέξεη ηνπο ρξήζηεο λα κεηαθηλεζνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο, αλ δειαδή είλαη νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Νέθνπο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε δηθψλ ηνπο ππνινγηζηηθψλ
κέζσλ. ην εξψηεκα απηφ πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζε ζπγθξηηηθή
κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ νη Chul Tak et al. (2011). πγθεθξηκέλα, ζχγθξηλαλ ην
θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ δχν πάξνρνη Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο: ε Amazon θαη ε Windows Azure, ελψ ζπκπεξηέιαβαλ θαη IaaS (EC2
instances) θαη SaaS εθαξκνγέο (Amazon RDS and SQL Azure). Δπεηδή
φκσο, πνιιέο θνξέο νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ δελ θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά
κε ηε ρξήζε κηαο κφλν εθαξκνγήο, νη κειεηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξνπο
πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπ
κέζνπ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, νη επηινγέο ηηο νπνίεο ζχγθξηλαλ κεηαμχ ηνπο
είλαη νη εμήο:


απνθιεηζηηθά νηθηαθέο εθαξκνγέο



απνθιεηζηηθά EC2



ζπλδπαζκφο EC2 θαη RDS



νηθηαθέο εθαξκνγέο ζε ζπλδπαζκφ κε RDS



νηθηαθέο εθαξκνγέο ζε ζπλδπαζκφ κε SQL Azure

ηελ Δηθφλα 6.5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε
ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ησλ αλσηέξσ ιχζεσλ. Παξαηεξνχκε φηη ηε
κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζην ζπλνιηθφ θφζηνο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηελ
θαηέρεη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, κε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 30% - 70%.
Απηφ δείρλεη φηη νη vertical partitioning επηινγέο κπνξεί λα κελ είλαη ειθπζηηθέο
γηα εθαξκνγέο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ.
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Δηθόλα 6.5 Δπηκεξηζκφο θφζηνπο γηα ηέζζεξηο ζπλδπαζκνχο ππνινγηζηηθνχ
λέθνπο (Chul Tak et al. 2011).

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην TPC-W δεκηνπξγεί
ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο γηα ηε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο. πγθεθξηκέλα,
ρξεηάδεηαη κφλν κεξηθά GB απνζήθεπζεο θαη ην θφζηνο δελ εκθαλίδεηαη θαλ
ζηελ Δηθφλα 6.5.
Οη Khajeh-Hosseini et al. (2010) επίζεο, ζε κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ
εμέηαζαλ ηελ νηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο ελφο IaaS κνληέινπ απφ
κηα επηρείξεζε. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηνζέηεζε ελφο
ηέηνηνπ κνληέινπ πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηελ επηρείξεζε λα
δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηα έζνδα θαη έμνδά ηεο αιιά θαη ηηο
ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηεο. Έλα επίζεο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη
θαη ην γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο έρεη
ειάρηζην αξρηθφ θφζηνο αιιά θαη κηθξφ κεληαίν θφζηνο, ελψ παξάιιεια
κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

93

Επιςκόπηςη Υπηρεςιών και Εφαρμογών εκτελοφμενων ςτο Νέφοσ και των
Χαρακτηριςτικών τουσ

6.3 Δπηζθόπεζε κνληέισλ πξόβιεςεο δηείζδπζεο Τπνινγηζηηθνύ
Νέθνπο
Γηα ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο, ππάξρνπλ
δηάθνξεο κέζνδνη πνπ νλνκάδνληαη ηερληθέο πξφβιεςεο. Οη ηερληθέο απηέο
αλάινγα κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηνλ αξηζκφ ησλ
κεηαβιεηψλ θαη ην είδνο ηνπο (πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο, δπλάκελεο λα ειεγρζνχλ
ή φρη, πξνζδηνξηζηηθέο ή ζηνραζηηθέο) θαη ην δηάζηεκα πξφβιεςεο (βξαρχ,
κέζν, καθξχ) κπνξεί λα είλαη απιέο, φπσο ηα απιά κνληέια ρξνλνινγηθψλ
ζεηξψλ, ζχλζεηεο, ή πνιχ ζχλζεηεο, φπσο νη δηάθνξεο ζηνραζηηθέο
δηαδηθαζίεο,

ε

πξνζνκνίσζε

(simulation),

ε

κέζνδνο

Delphi,

θ.ι.π.

(Makridakis et al, 1998).
Οη πνηνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο είλαη πεξηζζφηεξν ππνθεηκεληθέο θαζψο
ζηεξίδνληαη ζε εθηηκήζεηο θαη γλψκεο. Οη πνζνηηθέο δηαθξίλνληαη ζε κεζφδνπο
πξνεθβνιήο

(αλάιπζε

ρξνλνζεηξψλ),

αηηηαθέο

κεζφδνπο

θαη

ζηελ

πξνζνκνίσζε. Ζ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη
ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ηηκήο ηεο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηήο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη αλαιχεη
ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζε παξάγνληεο φπσο ε ηάζε, ε επνρηθφηεηα, θιπ. Οη
αηηηαθέο κέζνδνη πξφβιεςεο ζεσξνχλ φηη ε δήηεζε εμαξηάηαη απφ νξηζκέλνπο
εμσηεξηθνχο (καθξννηθνλνκηθνχο) παξάγνληεο. Ζ κέζνδνο ηεο πξνζνκνίσζεο
δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
πξφβιεςε (Makridakis et al, 1998).
Χζηφζν, ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ, έρεη αλαπηπρζεί κηα θαηεγνξία κεζφδσλ πξφβιεςεο, ηα
ιεγφκελα Μνληέια Γηάρπζεο. Δηδηθφηεξα ηα αζξνηζηηθά κνληέια δηάρπζεο
κειεηνχλ ηε δηείζδπζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζην ζχλνιν ηνπ ππφ
εμέηαζε

πιεζπζκνχ,

ζπλήζσο

ζπλαξηήζεη

ηνπ

ρξφλνπ,

ρσξίο

λα

πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ
πξντφληνο (Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ, 2005).
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Σα κνληέια δηάρπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε
ηεο δηείζδπζεο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο ή θαη γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε
ησλ ηηκψλ. Χζηφζν, ηελ παξνχζα ζηηγκή δελ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε
θάπνην απφ απηά εμαηηίαο έιιεηςεο επαξθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα πξνεγνχκελα
έηε, θαζψο, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη ππεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο
έρνπλ ιίγα ρξφληα πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ αγνξά. Μειινληηθά φκσο, φηαλ ηα
ζηνηρεία ζα είλαη επαξθή, ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια δηάρπζεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δηείζδπζεο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο, αληιψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημή
ηνπ.
Οξηζκέλα απφ ηα βαζηθά αζξνηζηηθά κνληέια δηάρπζεο είλαη ην κνληέιν
Bass, ην κνληέιν Gompertz θαη ην κνληέιν Logistic, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη
ζηε ζπλέρεηα.
6.3.1 Μνληέιν Bass
Σν κνληέιν Bass ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηε
κειέηε ηεο δηάρπζεο ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ελψ απνηειεί έλα
κνληέιν ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηα δεδνκέλα θαη ηηο αγνξέο
(Tellabs, 2009 & Franses, 2003).
χκθσλα κε ην κνληέιν Bass ην ζηηγκηαίν πνζνζηφ πηνζέηεζεο ελφο
λένπ πξντφληνο εμαξηάηαη απφ δχν παξακέηξνπο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο είλαη
ε εγγελήο ηάζε ηνπ θαηαλαισηή λα απνθηήζεη ην πξντφλ (innovation) θαη ε
δεχηεξε είλαη ε ζεηηθή επηξξνή απφ πξνεγνχκελνπο ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο
(immitation) (Tellabs, 2009 & Franses, 2003).
Έζησ m νη ελδερφκελνη adopters ηνπ πξντφληνο. Γηα θάζε έλαλ απφ
απηνχο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πηνζεηήζνπλ ην πξντφλ απνηειεί κηα
ηπραία κεηαβιεηή κε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F(t) θαη ππθλφηεηα f(t), έηζη ψζηε
γηα ην πνζνζηφ θηλδχλνπ λα ηζρχεη ε ζρέζε (Tellabs, 2009 & Franses, 2003).:
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Όπνπ, F(t)=Ν(t)/m απνηειεί ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ νη
νπνίνη έρνπλ ήδε πηνζεηήζεη ην πξντφλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ δπλεηηθψλ
θαηαλαισηψλ. Σν p εθθξάδεη ηελ εμσηεξηθή επίδξαζε, ην q ηελ εζσηεξηθή
επίδξαζε (παξάκεηξνο κίκεζεο) θαη ην m ην επίπεδν θνξεζκνχ (Tellabs,
2009 & Franses, 2003).
Ζ ιχζε ηεο εμίζσζεο είλαη ε εμήο (Tellabs, 2009 & Franses, 2003):

Με παξάγσγν:

(

)

Ζ ζπλνιηθή πηνζέηεζε ηνπ πξντφληνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:

[

]

6.3.2. Μνληέιν Gompertz
Σν κνληέιν ηνπ Gompertz ππάξρεη ζε δχν παξαιιαγέο, ην Gompertz Η
θαη ην Gompertz ΗΗ. χκθσλα κε ην Gompertz Η ην κέηξν δηείζδπζεο ζηελ
αγνξά δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (Meade & Islam, 2006) :

Όπνπ:
α: ην αλψηαην φξην
t: ν ρξφλνο
b: ε παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζεκείν θακπήο
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c: ν ζπληειεζηήο θιίκαθαο
Ζ ζπλάξηεζε Gompertz ΗΗ, απνηειεί παξαιιαγή ηεο Gompertz Η θαη
εθθξάδεηαη σο εμήο:

6.3.3 Μνληέιν Logistic
Σν κνληέιν Logistic εθθξάδεη ην εθηηκψκελν επίπεδν δηάρπζεο ηνπ
πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο (Meade & Islam, 2006,
Bewley & Fiebig, 1988):

Όπνπ:
t: ν ρξφλνο
S: ην ζεκείν θνξεζκνχ
Ζ ζπλάξηεζε f(t) δηαηππψλεηαη σο εμήο:

Όπνπ ε ζπλάξηεζε t(m,k) είλαη κηα κε γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ
– εθηφο απφ ην γξακκηθφ κνληέιν Logistic φπνπ t(m,k)=t – θαη αλάινγα κε ην
είδνο ηνπ κνληέινπ ηζρχνπλ ηα εμήο:


Μνληέιν Box – Cox Logistic:



Δπέιηθην κνληέιν Logistic:

[

]
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7. ΤΝΟΦΗ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν Τπνινγηζηηθφ Νέθνο, αλ θαη απνηειεί κηα πνιχ πξφζθαηε έλλνηα – ν
φξνο επηλνήζεθε κφιηο ην 2007 – βιέπνπκε φηη έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίζεη
πνιχ ζεκαληηθφ έδαθνο ζηελ αγνξά ππνινγηζηηθψλ πφξσλ. Αλ θαη δελ
ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο νπζηαζηηθά
απνηειεί

έλα

ζχλνιν

εηθνληθψλ

ππνινγηζηηθψλ

πφξσλ

νη

νπνίνη

πξνζθέξνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, σο ππεξεζία.
Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ζηελ αλαδπφκελε αγνξά ηνπ Τπνινγηζηηθνχ
Νέθνπο έρνπλ εηζρσξήζεη ήδε πνιιέο εηαηξείεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ
ζήκεξα ππεξεζίεο ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ αλακέλεηαη λα εηζρσξήζνπλ θη
άιιεο κειινληηθά. Μειινληηθά αλακέλεηαη λα ππάξμεη βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ηηκνιφγεζήο ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν ζα
ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.
Οη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ζήκεξα είλαη ε Amazon, ε Google, ε ΗΒΜ, ε
Microsoft, ε Salesforce, ε Oracle, ε OpSource θαη ε GoGrid. Οη ππεξεζίεο θαη
νη εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ νη πάξνρνη είλαη ήδε πνιιέο θαη θαιχπηνπλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε
κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη
ζπγθεθξηκέλνη πάξνρνη κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν,
ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ αλάινγα ην θξηηήξην ην νπνίν επηιέγνπκε λα
θάλνπκε ηε ζχγθξηζε. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπο πξνζθεξφκελνπο πφξνπο
νη ππεξεζίεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ απνζήθεπζε θαη ηνπο
ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. Με βάζε ην επίπεδν Virtualization μερσξίδνπκε ηελ
πεξηίπησζε ησλ Instruction set (πρ EC2) θαη ησλ bytecode (πρ Azure). Με
βάζε ηε γεληθφηεηα θαη ηελ επειημία ηα απνηειέζκαηα είλαη αληίζεηα απφ ην
Virtualization, δειαδή φζν ρακειφηεξν Virtualization ηφζν πςειφηεξε επειημία
(πρ EC2) θαη ην αληίζεην (πρ Azure). Σέινο, κε θξηηήξην ηελ αξρηηεθηνληθή
βιέπνπκε φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη είηε PaaS (Azure, App
Engine, Facebook Platform etc), SaaS (Google Docs, Google Maps, Office
Live etc) θαη IaaS (EC2, S3, Google Big Table etc).
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Πνηα είλαη φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο ηα νπνία
ζπλεηέιεζαλ ζηελ ξαγδαία αλάπηπμή ηνπ; Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα
ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα εθκεηαιιεπηεί
ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, πιεξψλνληαο έλα αληίηηκν, εμαιείθνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ηελ αλάγθε γηα αξρηθέο επελδχζεηο, αιιά θαη ην θφζηνο
ζπληήξεζεο ησλ πφξσλ. Σν θφζηνο, αλ θαη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν
παξάγνληα, φπσο ζε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Νέθνπο,

επηηξέπεη

παξάιιεια

–

ηδηαίηεξα

ζηηο

επηρεηξήζεηο

–

λα

επηθεληξσζνχλ ζηηο βαζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Αλ θαη ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά, ππάξρνπλ
ζήκεξα νξηζκέλα εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο απφ ηελ εηζρψξεζε
ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο. Όπσο είδακε, ηα βαζηθφηεξα εκπφδηα είλαη ε
έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ, ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. Σα εκπφδηα απηά σζηφζν, είλαη ινγηθφ λα
εκθαλίδνληαη θαζψο ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο απνηειεί κηα πνιχ πξφζθαηε
κνξθή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αλακέλεηαη λα μεπεξαζηνχλ κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ.
Σα ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νέθνπο αλακέλεηαη ινηπφλ, λα
μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα νη
πξνβιέςεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ εμαηηίαο ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ λα εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο, θαζψο αλακέλεηαη
λα ππάξμεη πξφβιεκα ζηηο επηδφζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη
έληνλα ε αλάγθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ κεηξήζεσλ ηεο
θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ έηζη ψζηε λα έρνπκε ζαθή εηθφλα γηα ηελ ζεκεξηλή
θαηάζηαζε. Ήδε, πνιινί εξεπλεηέο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ
δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ηεο θίλεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο.
ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο νξηζκέλσλ
ζεκαληηθψλ εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεμαγσγή ηέηνηνπ είδνπο
κεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζε κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ
ζε ζπγθεθξηκέλεο δεκνθηιείο εθαξκνγέο (Drago et al. 2012, Hu et al. 2010,
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Finamore et al. 2011, Cha et al. 2007, Mislove et al. 2007) ελψ άιινη
δηεμήγαγαλ κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηα θέληξα δεδνκέλσλ (Benson et.
al. 2010). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε θίλεζε ηνπ
δηαδηθηχνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο
είλαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, ηδηαίηεξα απμεκέλε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
γεγνλφο φηη νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεκνθηιείο
εθαξκνγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Dropbox, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ λα καο δίλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
εθαξκνγή φζν θαη γεληθφηεξα γηα ηελ θίλεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο
εθαξκνγέο απνζήθεπζεο. Δπίζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχλ νη εξεπλεηέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ
ηεο θίλεζεο, θαζψο ε πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ κεηξήζεσλ είλαη
ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ δηεμαγσγή ζσζηψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
παξαγφκελε θίλεζε. Γηα λα δνχκε φκσο ην ζέκα θαη πνζνηηθά, κειεηήζακε θαη
δχν έξεπλεο κεγάιεο θιίκαθαο νη νπνίεο καο δίλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο
θαη ζηαηηζηηθά ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κηα ηεο εηαηξείαο Palo Alto
Networks θαη κηα ηεο TechSoup Global Network. Καη ζηηο δχν έξεπλεο ηα
ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπκε είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθά. Σα πνζνζηά ρξήζεο
ησλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ εθηεινχληαη ζην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο
είλαη εμαηξεηηθά πςειά ελψ νη εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αχμεζε
ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπο είλαη, αλάκεζα ζε άιιεο, ην YouTube θαη ην
Facebook.
Όπσο φκσο, έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή
θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο. Ζ εηαηξεία Cisco
παξνπζηάδεη πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηηο πξνβιέςεηο απηέο θαη ζεσξεί φηη ε
παγθφζκηα θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα ηξηπιαζηαζηεί ηα επφκελα κφιηο πέληε
ρξφληα, θηάλνληαο ηα 1.3 zettabytes κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016.
Ζ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, φκσο, εθηφο
απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ αλακέλεηαη λα έρεη θαη
θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Μία απφ απηέο είλαη ε ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε,
θαζψο, φπσο είδακε ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, αλακέλεηαη λα κεησζνχλ
αηζζεηά νη εθπνκπέο ηνπ CO2 απφ ηελ κεηαθίλεζε ζην Νέθνο, γεγνλφο ην
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νπνίν ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηηο πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Μηα αθφκα παξάκεηξνο, ε νπνία έρεη θνηλσληθφ αληίθηππν, είλαη ηα
νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. ε έξεπλεο πνπ κειεηήζακε, είδακε φηη ε κεηαθίλεζε
ζην Νέθνο έρεη ζεηηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηφζν γηα ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο
φζν θαη γηα ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγακε αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ξαγδαία αχμεζε
ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο, αιιά θαη ε αθφκα κεγαιχηεξε
αλακελφκελε αχμεζε ηα επφκελα ρξφληα, ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ
πξφβιεκα γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν πξφβιεκα, λαη κελ είλαη πνιχ
πξφζθαην, αιιά εμειίζζεηαη φπσο είδακε ξαγδαία, κε απνηέιεζκα λα ρξήδεη
άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Ζ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο νθείινπλ λα ζπλερηζηνχλ,
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ
εχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ.
Ζ αλακελφκελε αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί φκσο θαη
κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηνπο IT πξνκεζεπηέο νη νπνίνη νθείινπλ λα ιάβνπλ
άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλακελφκελεο έθξεμεο. Σα κέηξα απηά
κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηεο θίλεζεο, ηελ
εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ, ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο
θπθινθνξίαο, ηελ πξνζζήθε πςειήο ρσξεηηθφηεηαο router, ηελ πξνζζήθε
λέσλ πην εμειηγκέλσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ζε άιιεο παξφκνηεο αιιαγέο θαη
πξνζαξκνγέο

έηζη

ψζηε

λα

ππνδερζνχλ

ηελ

επφκελε

γεληά

ησλ

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ – ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο – κε επηηπρία.
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9. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
-

API

Application Programmer Interface

-

BIS

Basic Infrastructure Services

-

CDN

Content Delivery Network

-

CLR

Common Language Runtime

-

CPU

Central Processing Unit

-

CRM

Customer Relationship Management

-

CS

Crowdsourcing

-

FQDN

Fully Qualified Domain Name

-

FTTH

Fiber-To-The-Home

-

GB

Gigabyte

-

HIS

Higher Infrastructure Services

-

HTML

HyperText Markup Language

-

HuaaS

Human as a Service

-

IaaS

Infrastructure as a Service

-

IAS

Information Aggregation Services

-

IP

Internet Protocol

-

ISA

Instruction Set Architecture

-

IT

Information Technology

-

P2P

peer – to – peer

-

PaaS

Platforms as a Service

-

PC

Personal Computer

-

PHP

Hypertext Preprocessor

-

PRS

Physical Resource Set

-

QoS

Quality of Service

-

RDBMS

Relational Database Management System

-

RRD

Round Robin Database

-

RTMP

Real Time Messaging Protocol

-

RTT

Round-trip Time

-

SaaS

Software as a Service
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-

SLA

Service Level Agreements

-

SNMP

Simple Network Management Protocal Statistic Module

-

SOA

Service – Oriented Architectures

-

SSL

Secure Sockets Layer

-

TCP

Transmission Control Protocol

-

UGC

User – Generated Content

-

URL

Uniform Resource Locator

-

VLAN

Virtual Local Area Network

-

VoD

Video – on – Demand

-

VOIP

Voice Over IP

-

VRS

Virtual Resource Set

-

WCC

Weakly Connected Component

-

WLAN

Wireless Local Area Network
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