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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ειςαγωγή 

Τον 21ο αιϊνα θ ανάπτυξθ των ICT τεχνολογιϊν δθμιοφργθςε το όραμα τθσ «υπολογιςτικισ 

ωφζλειασ» (computer utility) ςφμφωνα με το οποίο θ υπολογιςτικι ωφζλεια κα γίνει θ 

5θ δθμόςια ωφζλεια (μετά το νερό, τον θλεκτριςμό, το αζριο και το τθλζφωνο), υπό τθν 

ζννοια τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ οποιουδιποτε και οπουδιποτε ςε αυτζσ. Διάφορα 

υπολογιςτικά μοντζλα προτάκθκαν, ερευνικθκαν και υλοποιικθκαν προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ όπωσ cluster, grid, utility, services computing και άλλα. 

Ο όροσ utility computing αναφζρεται ςτθν παροχι υπολογιςτικϊν πόρων και υπθρεςιϊν 

κατά ηιτθςθ και αποτελεί μία πιο γενικι ζννοια, θ οποία μπορεί να 

υλοποιθκεί/εξαςφαλιςτεί από διάφορεσ τεχνολογίεσ. 

 Το cluster είναι ζνασ τφποσ παράλλθλου και κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ που αποτελείται 

από ζνα ςφνολο διαςυνδεδεμζνων αυτόνομων υπολογιςτϊν που λειτουργοφν ςαν ζνασ 

ενιαίοσ υπολογιςτικόσ πόροσ.  

Το grid είναι ζνασ τφποσ παράλλθλου και κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ που επιτρζπει το 

διαμοιραςμό, τθν επιλογι και τθν πρόςμιξθ γεωγραφικά κατανεμθμζνων αυτόνομων 

πόρων με δυναμικό τρόπο κατά ηιτθςθ ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα, τθν απόδοςθ και το 

κόςτοσ κακϊσ και βάςθ των απαιτιςεων ποιότθτασ (Quality of Service) των χρθςτϊν. 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία κα αντιμετωπίςουμε και κα προςπακιςουμε ςτο 

καλφτερο δυνατό ςθμείο να επιλφςουμε το πρόβλθμα τθσ φπαρξθσ ενόσ αξιόπιςτου 

εργαλείου για τθν μζτρθςθ εφαρμογϊν που εκτελοφνται ςε ζνα εικονικό μθχάνθμα (Virtual 

Machine , VM)  ςε ζνα ςφςτθμα παρόχου υλικοφ ςφννεφου ςτο ςτρϊμα Υποδομι ωσ 

Υπθρεςία (IaaS).  Ζπειτα , αφοφ προςδιορίςουμε τισ ανάγκεσ που επιτάςςουν τθν φπαρξθ 

και άρα τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου εργαλείου κα παρουςιάςουμε τθ λφςθ που 
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αποφαςίςαμε να ςχεδιάςουμε και να υλοποιιςουμε. Κα αναλφςουμε τθ δομι τθσ , τα 

λειτουργικά τθσ μζρθ , κακϊσ και τον τρόπο που αυτά ςυνδζονται ωσ τελικό ςτάδιο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγκριτική 
Αξιολόγηςη – Υπολογιςτικά Νέφη 

Περύληψη 
Στο παρόν κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε αναλυτικά το ςκοπό για τον οποίο δθμιουργιςαμε 

το παρόν εργαλείο βάςει των αναγκϊν και των απαιτιςεων που καλφπτει. Κα καλφψουμε 

τα ανοικτά πλαίςια ςτθν επιςτθμονικι και εμπορικι ζρευνα που ζχουν οδθγιςει ςτθν 

φπαρξι του  , όπωσ επίςθσ και τθν αντίςτοιχθ βιβλιογραφία που ζχει κεμελιωκεί για το 

ςκοπό αυτό. Ζπειτα κα προςπακιςουμε να αναλφςουμε με μεκοδικότθτα και επιςτθμονικι 

προςζγγιςθ τθν παραπάνω βιβλιογραφία ωσ προσ το πόςο καλφπτει τα κενά που ζχουν 

προκφψει και δικαιολογοφν τθ δθμιουργία του εργαλείου μασ. Ζπειτα κα περιγράψουμε τα 

ανοικτά κζματα που δικαιολογοφν ερευνθτικι ζρευνα πζραν τθσ δικισ μασ και κα 

αναλφςουμε τα ςυμπεράςματα αυτισ τθσ προςζγγιςθσ.  

 

Η ανϊγκη τησ ςυγκριτικόσ αξιολόγηςησ 
 

Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ είναι θ διαδικαςία τθσ 

αξιολόγθςθσ των επιδόςεϊν τουσ αλλά και άλλων μθ λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν με 

άλλα ςυςτιματα ι προ-ςυμφωνθμζνα με τθ βιομθχανία πρότυπα. Ραραδοςιακά θ κφρια 
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χριςθ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ζχει ωσ κεμελιϊδθ ςτόχο να διευκολφνει κατά ζνα 

μεγάλο ποςοςτό τθν τεκμθρίωςθ ςυμβάςεων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων μζςω τθσ 

δθμοςίευςθσ των επαλθκευμζνων  αποτελεςμάτων από τρίτα και ανεξάρτθτα μζρθ. Σκοπό 

ζχει τθν αντικειμενικι καταγραφι προτερθμάτων κακϊσ και ελλείψεων αυτϊν των 

προτφπων με άμεςο ςτόχο τθ βελτίωςθ τουσ. 

 

Οι ςτόχοι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ είναι: 

1. Να κακορίςει τι και ποφ χριηει ανάγκθσ βελτιϊςεων 

2. Να αναλφςει τον τρόπο με τθ βοικεια άλλων διαδικαςιϊν ι/και άλλων οργανιςμϊν 

προκειμζνου να επιτφχουν υψθλά επίπεδα απόδοςθσ 

3. Να χρθςιμοποιιςουν οι εμπλεκόμενοι οργανιςμοί τισ εξαγόμενεσ πλθροφορίεσ 

προκειμζνου να βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ τουσ υιοκετϊντασ κατάλλθλεσ μεκόδουσ 

βελτίωςθσ. 

 

Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ είναι φυςικά θ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικισ κζςθσ τθσ εταιρείασ.  

 

 

Η ανϊγκη τησ ςυγκριτικόσ αξιολόγηςησ ςτην πληροφορικό 
 

Θ ζννοια τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ δεν είναι κάτι το καινοφργιο  ι πρωτοποριακό ςτον 

τομζα τθσ πλθροφορικισ και γενικότερα ςτον τομζα τθσ Τεχνολογίασ Ρλθροφορικϊν 

(Information Technology  IT). Με τθ βοικεια εργαλείων αξιολόγθςθσ , ςυνικωσ 

αναφερόμαςτε ςε ζνα πρόγραμμα ι πιο γενικά ςε μία ομάδα προγραμμάτων  ,  που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ μίασ «λφςθσ» ςε ςχζςθ με μία άλλθ. Από τισ αρχζσ 

του 1970 , οι τεχνικζσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ , ζχουν εφαρμοςκεί ςτθν πλθροφορικι για 

τθν μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υπολογιςτϊν , υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και 

δικτφων.  
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Ρροκειμζνου να προχωριςουμε ςε βάκοσ ςτο εργαλείο που ζχουμε αναπτφξει πρζπει 

αρχικά να βάλουμε ωσ βάςθ κάποιεσ αρχζσ και όρουσ που ζχουν ςχζςθ με τθ ςυγκριτικι 

αξιολόγθςθ. Θ παρακάτω ορολογία κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

παρουςίαςθσ. Μια ςυγκριτικι αξιολόγθςθ (benchmark)  περιζχει ζνα πλιρεσ ςετ από 

προδιαγραφζσ που απαιτοφνται για να καταςτεί δυνατι θ αξιολόγθςθ. Οι προδιαγραφζσ 

αυτζσ περιλαμβάνουν: 

 Ζνα ςενάριο 

 Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

 Τισ μετριςεισ αξιολόγθςθσ 

 Τα αποτελζςματα τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 

Αναλόγωσ του πλαιςίου που κα οριςτεί , πλζον ο όροσ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ κα 

καταδείχνει μία ςυγκεκριμζνθ δοκιμι : «θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ δφο εικονικϊν μθχανϊν 

με 4-core 2Gb μνιμθ και Ubuntu περιβάλλον, που ςτο πρϊτο εξετάηουμε το throughput ςε 

MongoDb και ςτο δεφτερο MySQL». 

 

Βαςικού Οριςμού Τπολογιςτικού Νϋφουσ 
 

Οριςμόσ Τπολογιςτικού Νϋφουσ 
 

Αν κάνουμε αυτι τθν ερϊτθςθ ςε διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ κα διαπιςτϊςουμε ότι δεν 

υπάρχει μια απλι απάντθςθ. Το υπολογιςτικό νζφοσ είναι θ παροχι υπολογιςτικοφ χϊρου 

με τθ μορφι υπθρεςίασ κι όχι προϊόντοσ, όπου κοινόχρθςτοι πόροι, λογιςμικό και 

πλθροφορίεσ παρζχονται ςε υπολογιςτζσ και άλλεσ ςυςκευζσ διαμζςου ενόσ δικτφου 

(ςυνικωσ το Διαδίκτυο).  
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Ο όροσ «Cloud», πικανότατα προκφπτει από τα γνωςτά ςκίτςα που ζχει κατά καιροφσ 

ηωγραφίςει κακζνασ από εμάσ προςπακϊντασ να αναπαραςτιςει ςτο χαρτί το 

Διαδίκτυο. Με το ςκίτςο του «Cloud» ςυνικωσ προςπακοφμε να περιγράψουμε ζνα 

απομακρυςμζνο ςφνολο αξιόπιςτων υπθρεςιϊν ςτον οποίο και ςτθριηόμαςτε, χωρίσ όμωσ 

να μασ ενδιαφζρει το πϊσ λειτουργεί αυτό ςτα ενδότερα του. Ππωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και 

με το θλεκτρικό ρεφμα όπου ο καταναλωτισ αςχολείται μόνο με που βρίςκεται μια πρίηα 

και όχι με το πϊσ παράγεται ι μεταφζρεται θ θλεκτρικι ενζργεια.  [13]. 

Με τον όρο  Υπολογιςτικό Νζφοσ (ΥΝ) (Cloud Computing) εννοοφμε τθν πρόςβαςθ ςε 

υπολογιςτζσ και τθ λειτουργικότθτα τουσ δια μζςω του διαδικτφου ι ενόσ τοπικοφ δικτφου. 

Οι χριςτεσ του Cloud ηθτοφν τθν πρόςβαςθ από ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν διαδικτφου, οι 

οποίεσ διαχειρίηονται τουσ διακζςιμουσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ (μπορεί να είναι 

υπολογιςτζσ, δίκτυο, αποκθκευτικόσ χϊροσ, λειτουργικά ςυςτιματα, περιβάλλοντα 

ανάπτυξθσ εφαρμογϊν αλλά και εφαρμογζσ). Πταν αποδοκεί ζνα τμιμα των πόρων ςε 

κάποιο χριςτθ αυτό είναι ατομικά αφιερωμζνο ςε αυτό το χριςτθ μζχρι αυτόσ να 

απελευκερϊςει τθ χριςθ του. Ονομάηεται Cloud Computing γιατί ο χριςτθσ δεν μπορεί 

ςτθν πραγματικότθτα να δει να προςδιορίςει και να καταλάβει το που βρίςκονται ακριβϊσ 

οι υποδομζσ που χρθςιμοποιεί θ τον εξοπλιςμό που φιλοξενεί τισ υπθρεςίεσ που ζχει 

ηθτιςει και του ζχει δοκεί θ άδει ανά χρθςιμοποιιςει. Σχθματικά κα μποροφςαμε να ποφμε 

ότι οι πόροι αναςφρονται από ζνα Cloud (ςφννεφο – νζφοσ) πόρων όταν αποδοκοφν ςε ζνα 

χριςτθ και αυτζσ επιςτρζφουν ςε αυτό όταν απελευκερωκοφν. Ζνα Cloud είναι ζνα ςφνολο 

μθχανθμάτων και διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που υλοποιοφν το Cloud Computing. 

Το Cloud Computing παρζχει υπολογιςτικι ιςχφ, λογιςμικό, πρόςβαςθ ςε δεδομζνα, και 

υπθρεςίεσ αποκθκευτικοφ χϊρου, χωρίσ να απαιτείται από τον τελικό χριςτθ θ φυςικι 

τοποκεςία και παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ που τουσ παρζχει αυτζσ τισ υπθρεςίεσ.  
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Οριςμόσ του Cloud Computing ςύμφωνα με το US NIST 
 

Το Cloud Computing είναι ζνα μοντζλο που επιτρζπει τθν εφκολθ, on-demand (τθ ςτιγμι 

που ηθτείται) πρόςβαςθ μζςω δικτφου ςε ζνα “κοινό ταμείο” από παραμετροποιιςιμουσ 

υπολογιςτικοφσ πόρουσ (π.χ. Δίκτυα, servers, αποκθκευτικό χϊρο, εφαρμογζσ και 

υπθρεςίεσ) οι οποίοι μποροφν πολφ εφκολα να παρακολουκθκοφν και να αποδοκοφν με 

πολφ μικρι παρζμβαςθ τθσ διαχείριςθσ, ι αλλθλεπίδραςθσ από τον πάροχο των 

υπθρεςιϊν. Αυτό το μοντζλο του Cloud προάγει τθ διακεςιμότθτα και απαρτίηεται από 

πζντε βαςικά χαρακτθριςτικά, τρία μοντζλα  παροχισ-παράδοςθσ τθσ υπθρεςίασ και 

τζςςερα μοντζλα υλοποίθςθσ του. 

 

Βαςικϊ Λειτουργικϊ Χαρακτηριςτικϊ Cloud Computing: 
 

 On-demand self-service. Ο καταναλωτισ μπορεί να ηθτιςει μονομερϊσ τισ 

υπολογιςτικζσ δυνατότθτεσ, όπωσ ο χρόνοσ που κα χρθςιμοποιιςει ςτον server και 

το μζγεκοσ του αποκθκευτικοφ χϊρου που κα χρθςιμοποιιςει μζςω δικτφου 

αυτόματα χωρίσ να απαιτείται καμία ανκρϊπινθ αλλθλεπίδραςθ με τον πάροχο τθσ 

εκάςτοτε υπθρεςίασ. 

 Ubiquitous network access. (“από παντοφ δικτυακι πρόςβαςθ”) Οι Δυνατότθτεσ 

αυτζσ είναι προςπελάςιμεσ από παντοφ δια μζςω δικτφου και διαδεδομζνων 

ςτάνταρντ και μθχανιςμϊν πράγμα που επιτρζπει τθν χριςθ κι πρόςβαςθ τουσ από 
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πολλζσ και ετερόκλθτεσ πλατφόρμεσ χριςτθ (π.χ. Κινθτά τθλζφωνα, φορθτοφσ 

υπολογιςτζσ, PDA). 

 Location independent resource pooling. Οι υπολογιςτικοί πόροι του παρόχου 

ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα κοινό ςφνολο χρθςιμοποιϊντασ ζνα μοντζλο πολλϊν 

ενοικιαςτϊν, με διαφορετικζσ φυςικοφσ και εικονικοφσ πόρουσ οι οποίοι 

αποδίδονται πολλζσ φορζσ δυναμικά μετά από τθν απαίτθςθ του χριςτθ. Ο 

καταναλωτισ γενικά δεν ζχει κανζνα ζλεγχο και γνϊςθ για τθν ακριβι τοποκζτθςθ 

του παρεχόμενου πόρου, αλλά μπορεί να δφναται να προςδιορίςει ςε ζνα πιο 

αφθρθμζνο επίπεδο τθν τοποκεςία όπωσ θ χϊρα θ πόλθ ι το ςυγκεκριμζνο data-

center. Ραραδείγματα τζτοιων πόρων είναι αποκθκευτικόσ χϊροσ, επεξεργαςία, 

μνιμθ, εφροσ ηϊνθσ δικτφου, και Virtual Machines. 

 Rapid elasticity. οι πόροι που χρθςιμοποιεί ζνασ καταναλωτισ μποροφν να 

μεταβάλλονται ελαςτικά και γριγορα, ϊςτε να ακολουκοφν τθ ηιτθςθ και τισ 

ανάγκεσ του τελευταίου 

 Measured Service. Τα ςυςτιματα Cloud αυτόματα ελζγχουν και βελτιςτοποιοφν τθ 

χριςθ των υπολογιςτικϊν πόρων χρθςιμοποιϊντασ κάποια μετρθτικά ςυςτιματα 

ςε κάποιο από τα επίπεδα τθσ αφαίρεςθσ που ειςάγουν, κατάλλθλο για τθν 

ςυγκεκριμζνθ παρεχόμενθ υπθρεςία (αποκθκευτικοφ χϊρου, υπολογιςτικισ 

ιςχφοσ, εφρουσ ηϊνθσ, ενεργοφ αρικμοφ χρθςτϊν κλπ.). Θ χριςθ των πόρων μπορεί 

να παρακολουκθκεί, ελεγχκεί και να αναφερκεί ότι παρζχει διαφάνεια και για τισ 

δφο πλευρζσ, τελικοφ χριςτθ – καταναλωτι και παρόχου τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ 

υπθρεςίασ. 
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Εικόνα 1   Νζφθ Υπολογιςτών 

Μοντϋλα Τπηρεςιών 
 

 Λογιςμικό ωσ Υπθρεςία (Software as a Service (SaaS): Θ δυνατότθτα που παρζχεται 

ςτον καταναλωτι είναι θ χριςθ των εφαρμογϊν του παρόχου οι  οποίεσ 

εκτελοφνται ςε μία υποδομι νζφουσ υπολογιςτϊν. Οι εφαρμογζσ είναι 

προςβάςιμεσ από διάφορεσ ςυςκευισ – πελάτεσ (client devices) , είτε μζςω μιασ 

πολφ ελαφριάσ πλατφόρμασ τφπου πελάτθ, (πχ  ενόσ περιθγθτι ιςτοςελίδων ) , είτε 

τζλοσ από μία εφαρμογι που λειτουργεί αποκλειςτικά ωσ πελάτθσ για τθ 

διαςφνδεςθ με το χριςτθ. Ο καταναλωτισ δε διαχειρίηεται ι ζχει πρόςβαςθ ςτθν 

υποκείμενθ τεχνολογία λειτουργίασ του νζφουσ , όςον αφορά το δίκτυο, τουσ 

εξυπθρετθτζσ , το λειτουργικό ςφςτθμα , μεκόδουσ αποκικευςθσ  ι ακόμα και 

μεμονωμζνεσ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ , με τθν πικανι εξαίρεςθ  τθ δυνατότθτα 
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ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να διαχειριςτεί ςυγκεκριμζνεσ εξ’ οριςμοφ ρυκμίςεισ 

τθσ εφαρμογισ. Εκτόσ από τθν ανάπτυξθ/προςαρμογι τθσ εφαρμογισ, αυτόσ ο 

ρόλοσ προςδιορίηει επίςθσ ποιοι είναι οι όροι που μποροφν να ρυκμιςτοφν από 

τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ τθσ εφαρμογισ: 

 Ραράμετροι φόρτου εργαςίασ: διαμορφϊςιμεσ παράμετροι με τισ οποίεσ ζνασ 

πελάτθσ κζλει να εκτελζςει μια υπθρεςία (π.χ. αρικμόσ χρθςτϊν, ανάλυςθ μιασ 

εικόνασ ςε εφαρμογζσ πολυμζςων κ.λπ.) 

 Ροιότθτα των παραμζτρων υπθρεςίασ (Quality of Service-QoS): θ αναμενόμενθ 

ζξοδοσ τθσ υπθρεςίασ, αυτι που χρθςιμοποιείται για να εκφράςει τα επίπεδα QoS 

(π.χ. χρόνοσ απόκριςθσ, πλαίςια ανά δευτερόλεπτο μιασ μετάδοςθσ πολυμζςων 

κ.λπ.). Αυτό είναι επίςθσ γνωςτό ωσ Βαςικοί Δείκτεσ Απόδοςθσ (Key Performance 

Indicators-KPIs) 

 

 Ρλατφόρμα ωσ Υπθρεςία (Platform as a Service (PaaS)): Θ πλατφόρμα ωσ υπθρεςία 

ι αλλιϊσ γνωςτό και ωσ cloudware είναι θ ςυνζχεια του SaaS. Ραρζχει μια cloud 

πλατφόρμα εφαρμογϊν για εταιρείεσ ι ιδιϊτεσ που καταςκευάηουν λογιςμικό για 

τουσ ίδιουσ είτε για τρίτουσ. Το PaaS παρζχει όλουσ τουσ πόρουσ που απαιτοφνται 

για να δθμιουργθκοφν εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ μζςω του Internet, χωρίσ να 

πρζπει να κατεβάςει ι να εγκαταςτιςει λογιςμικό (μζςω γλωςςϊν 

προγραμματιςμοφ, βιβλιοκικεσ, βάςεισ δεδομζνων, υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ που 

υποςτθρίηονται από τουσ παρόχουσ). Οι υπθρεςίεσ PaaS περιλαμβάνουν τθν 

ςχεδίαςθ εφαρμογϊν, τθν ανάπτυξθ, τον ζλεγχο, τθν εγκατάςταςθ και τθν 

φιλοξενία εφαρμογϊν. Ζχει ςχεδιαςτεί για να χρθςιμοποιείται από πολλοφσ 

χριςτεσ ταυτόχρονα και παρζχει αυτόματεσ διευκολφνςεισ για ταυτόχρονθ 

διαχείριςθ, κλιμάκωςθ, ανακατεφκυνςθ και αςφάλεια. Αυτόσ ο ρόλοσ ενςωματϊνει 
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ενζργειεσ όπωσ θ μοντελοποίθςθ τθσ εφαρμογισ, θ πρόβλεψθ απόδοςισ τθσ,  θ 

παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ των γεγονότων και υλοποίθςθ διορκωτικϊν 

ενεργειϊν (π.χ. αφξθςθ των πόρων). Σε αυτιν τθν διαδικαςία μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει τισ πλθροφορίεσ που παρζχονται από τον υπεφκυνο για τθν 

ανάπτυξθ εφαρμογισ μζςω μιασ περιγραφισ του τμιματοσ λογιςμικοφ (π.χ. ςε 

γλϊςςα XML (W3 Schools)).Ο πελάτθσ δεν διαχειρίηεται ι ελζγχει τισ υποδομζσ 

όπωσ το δίκτυο, τουσ διακομιςτζσ, τα λειτουργικά ςυςτιματα παρά μόνο τθν 

εφαρμογι που κα ανεβάςει ςτο νζφοσ. Ράροχοι PaaS μποροφν να χρθςιμοποιοφν 

APIs , ι  λογιςμικό πφλθσ εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι του πελάτθ . Θ Force.com  

και θ GoogleApps είναι παραδείγματα PaaS . Οι προγραμματιςτζσ πρζπει να 

γνωρίηουν ότι αυτι τθ ςτιγμι , δεν υπάρχουν πρότυπα για τθ διαλειτουργικότθτα ι 

τθ δυνατότθτα μεταφοράσ δεδομζνων ςτο ςφννεφο . Οριςμζνοι πάροχοι δεν κα 

επιτρζψει το λογιςμικό που δθμιουργικθκε από τουσ πελάτεσ τουσ να 

μετακινθκοφν από τθν πλατφόρμα του παρόχου . 

 Υποδομι ωσ Υπθρεςία (Infrastructure As a Service (Iaas)):  Θ υποδομι ωσ υπθρεςία 

ι αλλιϊσ γνωςτι και ωσ υλικό (Hardware as a Service-HaaS) προςφζρει το υλικό ( ςε 

αντίκεςθ με τα SaaS και PaaS τα οποία παρζχουν εφαρμογζσ), ζτςι ϊςτε θ 

επιχείρθςθ να μπορεί να βάηει ότι κζλει ςε αυτό. Θ εταιρεία ι ο ιδιϊτθσ μπορεί να 

υπενοικιάςει υποδομι ανάλογα με τισ απαιτιςεισ εκείνθσ τθσ χρονικισ ςτιγμισ, 

αντί να προβεί ςτθν αγορά εξοπλιςμοφ (υπολογιςτικοφ, δικτυακοφ, κλπ). Ο χριςτθσ 

δεν διαχειρίηεται/ ελζγχει τθ βαςικι υποδομι cloud, αλλά ζχει τον ζλεγχο των 

λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, τθσ αποκικευςθσ, και τισ αναπτυςςόμενεσ εφαρμογζσ 

και ενδεχομζνωσ περιοριςμζνο ζλεγχο τθσ επιλογισ εξαρτθμάτων δικτφωςθσ (π.χ. 

firewalls υποδοχισ). Σθμαντικό πλεονζκτθμα του IaaS είναι θ δυνατότθτα 

μεταφοράσ εικονικϊν μθχανϊν από το ιδιόκτθτο περιβάλλον τθσ  εταιρείασ ι του 
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ιδιϊτθ ςτο cloud, με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και ότι πολλοί  χριςτεσ 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τον εξοπλιςμό ταυτόχρονα όπωσ το Amazon Web 

Services παρζχει το virtual instanceAPI διακομιςτι) για να ξεκινιςει, να ςταματιςει 

θ πρόςβαςθ και να ρυκμίςει ο χριςτθσ virtual servers και αποκικευςθσ τουσ . Στθν 

επιχείρθςθ , το cloud computing επιτρζπει ςε μια εταιρεία να πλθρϊνουν μόνο για 

όςο ικανότθτασ όπωσ απαιτείται , και να φζρει περιςςότερο ςε απευκείασ ςφνδεςθ 

, το ςυντομότερο , όπωσ απαιτείται . Επειδι αυτό το pay-for - τι-να - χριςθ μοντζλο 

μοιάηει με τον τρόπο θλεκτρικοφ ρεφματοσ, καυςίμων και νεροφ καταναλϊνονται , 

είναι μερικζσ φορζσ αναφζρεται ωσ υπολογιςτικι χρθςιμότθτα 

 Καταναλωτισ/πελάτθσ: μια οντότθτα που χρθςιμοποιεί μια εφαρμογι που 

προςφζρεται ωσ υπθρεςία. Ο καταναλωτισ ζρχεται ςε επαφι με τον προμθκευτι 

PaaS που ζχει καταςτιςει αυτό το SaaS διακζςιμο και ηθτά αυτό το λογιςμικό για 

μια ςυγκεκριμζνθ διαμόρφωςθ (παραμζτρουσ φόρτου εργαςίασ). Επιπλζον απαιτεί 

οριςμζνα επίπεδα ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ (QoS), όπωσ αυτι υπολογίηεται από 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ βαςικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ (KPIs) τθσ εφαρμογισ. Ο 

προμθκευτισ PaaS ζρχεται ζπειτα ςε επαφι με ζναν προμθκευτι IaaS και ηθτά τουσ 

πόρουσ υλικοφ που ζχει προβλζψει ότι κα ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ του 

καταναλωτι. Μετά από μια επιτυχι διαπραγμάτευςθ, θ εφαρμογι (SaaS) εκκινείται 

(από το PaaS) ςτισ υποδομζσ που παρζχονται από το IaaS. 

Πλεσ οι προαναφερκείςεσ ενζργειεσ επικυρϊνονται τυπικά μζςω των 

Συμφωνιϊν Επιπζδων Υπθρεςιϊν (Service Level Agreements-SLAs) μεταξφ των  

ςυμβαλλόμενων μερϊν. Το SLA περιγράφει τθ ςυμφωνία για αυτοφσ τουσ όρουσ και 

διατάξεισ και δεςμεφει νομικά τουσ εμπλεκόμενουσ παρόχουσ. Χαρακτθριςτικά, υπάρχουν 

δφο SLAs, ζνα μεταξφ του καταναλωτι και του προμθκευτι PaaS (Application SLA, A-SLA), 
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που αναφζρονται ςτουσ όρουσ εφαρμογισ (παράμετροι φόρτου εργαςίασ και επίπεδα 

τιμϊν των παραμζτρων υπθρεςίασ ), και ζνα μεταξφ των προμθκευτϊν PaaS και IaaS 

(Technical SLA, T-SLA), που εκφράηονται με όρουσ επιπζδων εικονικϊν υπολογιςτικϊν 

πόρων. 
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Μοντϋλα Ανϊπτυξησ Τπολογιςτικών Νεφών 
 

• Λδιωτικά Συςτιματα Υπολογιςτικϊν Νεφϊν (Private Cloud). 

Οι υποδοµζσ του νζφουσ υπολογιςτϊν λειτουργοφν αποκλειςτικά για ζνα 

οργανιςµό. Μποροφν να διαχειρίηονται από τον οργανιςµό ι από τρίτουσ και µποροφν να 

ϐρίςκονται ςτουσ χϊρουσ του οργανιςµοφ είτε όχι. 

 

Εικόνα 2 Ιδιωτικά υςτιματα ΥΝ 

• Νζφθ Κοινοτιτων (Community cloud). 

Οι υποδοµζσ του νζφουσ υπολογιςτϊν µοιράηονται από διάφορουσ 

οργανιςµοφσ και υποςτθρίηουν µία ςυγκεκριµζνθ κοινότθτα µε κοινζσ ανθςυχίεσ 

(αποςτολι, απαιτιςεισ αςφάλειασ, πολιτικι, εκτιμιςεισ ςυμμόρφωςθσ). Μπορεί να 

διαχειρίηονται από τον οργανιςµό ι από τρίτουσ και µπορεί να ϐρίςκεται ςτουσ χϊρουσ των 

οργανιςµϊν είτε όχι. 
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Εικόνα 3 Νζφθ Κοινοτιτων 

• Δθμόςια Νζφθ (Public Cloud). 

Οι υποδοµζσ του νζφουσ υπολογιςτϊν είναι διακζςιµεσ ςτο γενικό κοινό ι µία 

µεγάλθ ϐιοµθχανικι οµάδα, επιχειριςεισ, ακαδθμαϊκζσ κοινότθτεσ , δθμόςιοι οργανιςμοί ι 

πικανοί ςυνδυαςμοί αυτϊν. 

 

Εικόνα 4Δθμόςια Νζφθ 
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• Υβριδικά Νζφθ (Hybrid Cloud). 

Οι υποδοµζσ του νζφουσ υπολογιςτϊν αποτελοφν ζνα ςυνονκφλευμα απόδφο 

διακριτϊν τφπων νεφϊν (δθμοςίων, κοινοτιτων, ιδιωτικϊν) που παραµζνουν ομαδικζσ 

οντότθτεσ αλλά είναι δεςµευµζνα µεταξφ υποχρεωμζνεσ να ακολουκοφν τυποποιθμζνεσ ι 

αποκλειςτικζσ τεχνολογίεσ που επιτρζπουν  τθ μεταφορά δεδομζνων και εφαρμογϊν. 

 

Εικόνα 5 Υβριδικά Νζφθ 
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κοπόσ των Τπολογιςτικών Νεφών 
 

Από  απόψεωσ υλικοφ (Hardware), τρεισ είναι οι πτυχζσ που τα Νζφθ Υπολογιςτϊν 

καινοτομοφν *33+: 

1. Θ ψευδαίςκθςθ των άπειρων υπολογιςτικϊν πόρων , διακζςιμοι ςε πρϊτθ ηιτθςθ 

από τον πελάτθ, εξαλείφοντασ με αυτόν τον τρόπο , τθν ανάγκθ των χρθςτϊν να 

προγραμματίςουν μπροςτά για τροφοδότθςθ νζου υλικοφ. 

2. Θ κατάργθςι των εκ-των προτζρων ςυμφωνιϊν από τουσ χριςτεσ Υπολογιςτικϊν 

Νεφϊν. Ζτςι οι χριςτεσ/εταιρείεσ/οργανιςμοί μποροφν να ξεκινιςουν με ζνα 

ελάχιςτο , ςτων απαιτιςεϊν τουσ, υλικό και προοδευτικά να αυξάνουν , πχ 

υπολογιςτικι ιςχφ ι αποκθκευτικοφ χϊρο κατά το δοκοφν , χωρίσ να χρειάηεται 

εξαρχισ θ ςφναψθ ςυμφωνίασ. 

3. Θ ςθμαντικι ιδιότθτα που διακρίνει τα ςυςτιματα Υπολογιςτικϊν Νεφϊν , που 

είναι θ πλθρωμι-κατά-χριςθ , δθλαδι , ο χριςτθσ πλθρϊνει τισ υπθρεςίεσ για όςο 

του είναι απαραίτθτεσ , πχ (επεξεργαςτζσ ανά ϊρα και αποκθκευτικό χϊρο ανά 

θμζρα) και να τουσ αποδεςμεφει όποτε οι ςυγκεκριμζνοι πόροι δεν είναι 

διακζςιμοι και αυτοί με τθ ςειρά τουσ να διατίκενται όπου είναι απαραίτθτοι, από 

τον πάροχο ςε κάποιον άλλο πελάτθ.  
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Ανοικτϊ Ερευνητικϊ Θϋματα 

 
Σε αυτό το ςφνκετο και πολυςτρωματικό οικοςφςτθμα, ζνα από τα κριςιμότερα βιματα 

είναι ο ρόλοσ του PaaS ςτθ μετάφραςθ των κακοριςμζνων από τον καταναλωτι 

παραμζτρων εφαρμογισ (φόρτοσ εργαςίασ και QoS, όπωσ αυτοί εκφράηονται ςτο Α-SLA) 

ςτισ ιδιότθτεσ επιπζδων των πόρων (δεδομζνου ότι αυτοί απαιτοφνται για να εκφραςτοφν 

ςτο T-SLA). Εντοφτοισ, θ ανταλλαγι των πλθροφοριϊν μεταξφ των οντοτιτων που 

βρίςκονται ςτα διαφορετικά ςτρϊματα είναι δφςκολθ για τεχνικοφσ και επιχειρθματικοφσ 

λόγουσ. Από τθ μία πλευρά, είναι εξαιρετικά απίκανο για αυτζσ τισ οντότθτεσ, ειδικά για 

τουσ προμθκευτζσ εφαρμογισ και τουσ παρόχουσ υποδομισ, να εκκζςουν/αποκαλφψουν 

τισ εςωτερικζσ λειτουργικζσ παραμζτρουσ και τισ διαδικαςίεσ των ςτρωμάτων τουσ ςε άλλα 

ςτρϊματα λόγω του κινδφνου πρόςβαςθσ ανταγωνιςτϊν ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ. Αφ' 

ετζρου, θ ανταλλαγι τζτοιων πλθροφοριϊν δεν είναι πάντα τεχνικά εφικτι. Κάκε οντότθτα 

εςτιάηει ςε ζνα ιδιαίτερο ςφνολο παραμζτρων που μπορεί να ερμθνευκεί από αυτό το 

ςτρϊμα και βαςίηει ςε αυτζσ τισ παραμζτρουσ τουσ αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν. Επιπλζον, θ χριςθ βιβλιοκθκϊν ι γενικά κϊδικα τρίτων (third party 

software) για τα οποία δεν υπάρχει γνϊςθ τθσ εςωτερικισ δομισ δυςχεραίνει τθν ροι τθσ 

πλθροφορίασ, ακόμα και αν αρκοφν οι προαναφερκζντεσ περιοριςμοί. Θ ζλλειψθ 

προτφπων για τα Υπολογιςτικά Νζφθ είναι ζνα άλλο μεγάλο ηιτθμα που περιορίηει τον 

αποτελεςματικό διαμοιραςμό των πλθροφοριϊν μεταξφ των διαφορετικϊν οντοτιτων. 

Μερικζσ ενδεχόμενεσ προςπάκειεσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ περιλαμβάνουν τα OCCI 

[16]και OVF[17]. 
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Εικόνα 6 Ρόλοι οντοτιτων και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ ςτα Υπολογιςτικά Νζφθ 

 

 Στο τωρινό οικοςφςτθμα Νεφϊν δεν υπάρχει τρόποσ ι πρόβλεψθ για τθν 

χαρτογράφθςθ αυτι από A-SLA ςε T-SLA. Θ ςυνθκζςτερθ μορφι είναι ζνα ςτατικό SLA το 

οποίο δίνουν οι πάροχοι ςτουσ καταναλωτζσ και αναφζρεται ςε παραμζτρουσ όπωσ θ 

διακεςιμότθτα των πόρων. Ο καταναλωτισ τθσ υπθρεςίασ πρζπει να διαλζξει από μόνοσ 

του όμωσ πόςουσ πόρουσ χρειάηεται για μια ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι με ςυγκεκριμζνο 

φορτίο. Ο πάροχοσ του εξαςφαλίηει μόνο ότι οι εικονικζσ του μθχανζσ κα είναι διακζςιμεσ 

π.χ. το 99.9% του χρόνου.  

Επιπλζον, ζνα ςθμαντικό κενό ςτα υπάρχοντα Νζφθ είναι θ ζλλειψθ εγγυιςεων 

απόδοςθσ πραγματικοφ χρόνου και ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ. Συγκεκριμζνα, για τισ 

εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου (real-time), ο πάροχοσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του το 

βαςικό χαρακτθριςτικό αυτϊν, που είναι θ πραγματοποίθςθ μιασ πράξθσ από τθ 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μζςα ςε κάποιο αυςτθρό χρονικό πλαίςιο. 

Οι πάροχοι υπολογιςτικϊν πόρων δίνουν πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνα κβαντιςμζνεσ 

εικονικζσ μθχανζσ (π.χ. μία εικονικι μθχανι ανά πυρινα) χωρίσ να εγγυϊνται όμωσ τθν 

πραγματικι απόδοςι τουσ. Επιπλζον, για τθν υποςτιριξθ εφαρμογϊν πραγματικοφ χρόνου 
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είναι απαραίτθτθ μια λεπτομερισ ανάλυςθ κάκε εφαρμογισ και αυςτθρόσ ζλεγχοσ των 

πόρων, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι χρονικοί περιοριςμοί που ειςζρχονται λόγω του 

πραγματικοφ χρόνου. Για να γίνει αυτό όμωσ, χρειάηεται μια λογικι προ-ςχεδιαςμοφ τθσ 

κατανομισ των πόρων, που κακιςτά απαραίτθτο ζνα μοντζλο in advance reservation. 

Διορκϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ πραγματικισ λειτουργίασ μποροφν να γίνουν, αλλά πρζπει 

να είναι περιοριςμζνθσ κλίμακασ ϊςτε να μθν υπάρχουν παραβιάςεισ ςτουσ χρονικοφσ 

περιοριςμοφσ.  

Επιπλζον, ζνα πολφ ςθμαντικό κζμα που υπειςζρχεται ςε διαμοιραηόμενεσ 

υποδομζσ είναι θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των εικονικϊν πόρων που εκτελοφνται ςε ζνα 

φυςικό πόρο και ανικουν ςε διαφορετικοφσ χριςτεσ. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ μπορεί να 

ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο δρομολόγθςθσ, τθν αρχιτεκτονικι του φυςικοφ πόρου και το 

είδοσ των εφαρμογϊν που εκτελοφνται μζςα ςτισ εικονικζσ μθχανζσ. Άρα ζνα πάροχοσ 

Νζφουσ οφείλει να ζχει τρόπουσ εφρεςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ, 

ϊςτε να παρζχει τθν ποιότθτα υπθρεςίασ που υπόςχεται ςτουσ πελάτεσ του. 

Κα μποροφςαμε να αναφζρουμε  5 βαςικά  ανοικτά ερευνθτικά κζματα για τα 

Νζφθ Υπολογιςτϊν[34]: 

1. Διακεςιμότθτα τθσ υπθρεςίασ. Οι οργανιςμοί ανθςυχοφν για το αν οι υπθρεςίεσ κα 

ζχουν επαρκι διακεςιμότθτα αν υλοποιθκοφν ςε Νζφθ Υπολογιςτϊν προκαλϊντασ 

με αυτόν τον τρόπο ανθςυχία. Κατά ζναν ειρωνικό τρόπο , τα υπάρχοντα προϊόντα 

SaaS ζχουν κζςει πολφ ψθλά τον πιχθ. Θ αναηιτθςθ Google είναι άμεςα διακζςιμθ 

24/7/365 όντασ για πολλοφσ ο κυρίαρχοσ ςτον τομζα τθσ ςτο Διαδίκτυο. Αν οι 

χριςτεσ  ικελαν να χρθςιμοποιιςουν αυτιν τθν υπθρεςία και για οποιοδιποτε 

λόγο αυτι είχε τεκεί εκτόσ λειτουργίασ , τότε οι τελευταίοι κα νόμιηαν ότι το 

Διαδίκτυο κα είχε «πζςει». 
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2. «Κλείδωμα» των δεδομζνων:  Ρακζτα λογιςμικοφ ζχουν βελτιϊςει τθ 

διαλειτουργικότθτα μεταξφ πλατφορμϊν , αλλά οι διεπαφζσ των 

προγραμματιςτικϊν εφαρμογϊν (API’s) που ζχουν ςχζςθ με τα Νζφθ Υπολογιςτϊν  

είναι ακόμα ιδιόκτθτα ι δεν ζχουν αποτελζςει ακομα αντικείμενο ενεργοφ 

τυποποίςθσ. Ζτςι οι πελάτεσ δεν μποροφν εφκολα να εξάγουν δεδομζνα  από 

προγράμματα από ζναν χϊρο ΥΝ προκειμζνου να εκτελεςτοφν ςε ζνα δεφτερο , 

διαφορετικό. 

3. Εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων και δυνατότθτα ελζγχου: Δεν υπάρχουν 

ουςιαςτικά πολλά εμπόδια για τθ δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ ςτα 

ΥΝ , και οποιαδιποτε από αυτά μποροφν εφκολα να ξεπεραςτοφν ςχετικά εφκολα 

με τεχνολογίεσ όπωσ θ κρυπτογραφθμζνθ αποκικευςθ , εικονικά τοπικά δίκτυα , 

φίλτρα πακζτων και άλλα ςυναφι. Πμωσ θ διαδικαςία αυτι είναι  ςε πρϊιμο αλλά 

εξελίξιμο ςτάδιο χωρίσ να ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα προσ ζνα αςφαλζσ 

υλοποιθμζνο περιβάλλον. 

4. Το φαινόμενο του «χωνιοφ» κατά τθ διαδικαςία τθσ μεταφοράσ αρχείων: Οι 

εφαρμογζσ τα τελευταία χρόνια ζχουν αρχίςει να γίνονται πιο απαιτθτικζσ ςτο κζμα 

των δεδομζνων. Πταν το κόςτοσ για τθ μεταφορά 1Gb κατά μικοσ του νζφουσ, 

κοςτίηει από 100$ ζωσ 150$ , τα κόςτθ αυξάνονται ςθμαντικά, δθμιουργϊντασ ζνα 

φλζγον ηιτθμα κατά πόςο είναι αποδοτικό μία εταιρεία/οργανιςμόσ/ιδιϊτθσ να 

χρθςιμοποιεί υπθρεςίεσ Νζφουσ , όταν τα κόςτθ μεταφοράσ των δεδομζνων είναι 

τόςο υψθλά. 

5. Συγκριτικι αξιολόγθςθ: Κατά καιροφσ ζχουν δθμοςιευκεί ερευνθτικζσ μελζτεσ για 

τθν ανάγκθ δθμιουργίασ εργαλείων αςφαλοφσ και αντικειμενικισ ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ τόςο μεταξφ παρόχων ΥΝ , αλλά και εφαρμογϊν ςε επίπεδο SaaS ςε 

ΥΝ . Στο άρκρο των Saurabh Kumar Garg, Steve Versteeg, Rajkumar Buyya [35] , ζχει 
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γίνει εκτενισ αναφορά , ανάλυςθ και παρουςίαςθ ζνα πολφ-επίπεδο πλαίςιο 

λογιςμικοφ για ςυγκριτικζσ αξιολογιςεισ. Το εργαλείο CloudCmp παρζχει μία 

αςφαλι προςζγγιςθ του τρόπου μεκόδου μετριςεων για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

και ςκοπό ζχει να επιτευχκεί θ καλφτερθ αναλογία απόδοςθσ/κόςτουσ για μία 

εφαρμογι που εκτελείται ςε ζνα εικονικό μθχάνθμα Υπολογιςτικοφ Νζφουσ. Επίςθσ 

υπάρχουν διαδικτυακζσ εφαρμογζσ όπωσ θ CloudHarmony[37], CloudSleuth[38] και 

OpenBenchmarking.org[39] που ςτοχεφουν ςε μία αντικειμενικι ςυγκριτικι 

αξιολόγθςθ. 

υμπερϊςματα 
 

Το όραμα τθσ Ρλθροφορικισ ωσ εργαλείο , πλζον μποροφμε να ιςχυριςτοφμε με 

βεβαιότθτα ότι αρχίηει και ςχθματίηεται . Οι επιχειριςεισ μζςω Διαδικτφου ζχουν 

αυξθκεί και αυξάνονται με γεωμετρικό αυξθτικό ρυκμό. Οι απαιτιςεισ του μζςου 

χριςτθ ζχει αυξθκεί αντίςτοιχα και δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να 

ταυτιςτοφν με τισ απαιτιςεισ του μζςου χριςτθ πριν 10 χρόνια. Ρριν από 2 

δεκαετίεσ ιταν κάτι ςχεδόν αδιανόθτο μία εταιρεία να αναπτυχκεί και να 

αποκτιςει εκατομμφρια πελάτεσ , και αν εν τζλει τα κατάφερνε αυτό κα ζπαιρνε 

χρόνια. Αυτό τϊρα μπορεί να ςυμβεί ςε λίγουσ μινεσ. Από τθν πλευρά των 

Υπολογιςτικϊν Νεφϊν και των παρόχων αυτϊν, θ καταςκευι μεγάλων κζντρων 

δεδομζνων με τθ βαςικι χριςθ τριϊν απλϊν ςυνιςτωςϊν , επεξεργαςτικι ιςχφσ-

αποκθκευτικόσ χϊροσ-δικτφωςθ , ςε χαμθλά κόςτθ υλοποίθςθσ , με ταυτόχρονθ 

εφαρμογι τθσ πολιτικισ χρζωςθ για όςο είναι απαραίτθτο (pay as you go) , ζχει 

δθμιουργιςει μία νζα αγορά. Από τθν πλευρά του χριςτθ , μποροφμε να ποφμε ότι 

μζςα ςε λίγα και απλά βιματα , ο μζςοσ χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει το δικό 

του κζντρο δεδομζνων και υπθρεςιϊν. 
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Με τθν εμφάνιςθ του Υπολογιςτικοφ Νζφουσ , μεϋςω των χαρακτθριςτικϊν και των 

ιδιαιτεροτιτων που το διακρίνουν , ζχουν εμφανιςτεί καινοφργια δεδομζνα και 

ηθτοφμενα. Τα πλεονεκτιματα είναι αρκετά. Τα μειονεκτιματα  ,είναι ςαφϊσ ζνα 

ανοικτό κζμα, μιασ και ςε οποιαδιποτε αρχι , δθμιουργοφνται απορίεσ, τίκενται 

ερωτιςεισ και γενικά θ δυναμικι ενόσ νζου ςυςτιματοσ προκαλεί τόςο δζοσ και 

καυμαςμό όςο και επιφφλαξθ. 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία κα προςπακιςουμε όςο το δυνατόν καλφτερα 

, αντικειμενικά, μζςω των επομζνων κεφαλαίων , να εςτιάςουμε ςε ζνα κζμα που 

κεωροφμε ςθμαντικό , να το αναλφςουμε και να προτείνουμε τθ λφςθ μασ. 

 

 

Κεφϊλαιο 3 Ανϊγκη ύπαρξησ Εργαλεύου υγκριτικόσ 

Αξιολόγηςησ Τπολογιςτικών Νεφών 
 

Ανϊγκη 
 

Οι υποδομζσ-ωσ-υπθρεςίεσ (IaaS) των Υπολογιςτικϊν Νεφϊν εξελίςςονται ςε  

ζνα πλοφςιο και ενεργό κλάδο των εμπορικϊν υπθρεςιϊν ΤΡΕ. Οι χριςτεσ του IaaS 

μποροφν να «παραγγζλλουν» υπθρεςίεσ " επεξεργαςίασ , αποκικευςθσ, δικτφων και άλλων 

κεμελιωδϊν πόρων »+κατ’ απαίτθςθ ( on-demand) , δθλαδι , όταν χρειάηεται, για όςο 

διάςτθμα χρειαςτεί , και να πλθρϊνουν μόνο για ό, τι είναι πραγματικά καταναλϊνεται . Για 

τθν τελευταία πζντε χρόνια,  εμπορικά IaaS Νζφθ Υπολογιςτϊν όπωσ το EC2 τθσ Amazon 

ζχουν αποκτιςει μια αυξανόμενθ βάςθ χρθςτϊν , από τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ 

ζωσ  τουσ επιςτθμονικοφσ Χριςτεσ Υψθλϊν Αποδόςεων Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων (HPC) . 

Ωςτόςο , θ αυξανόμενθ υιοκζτθςθ των Υπολογιςτικϊν Νεφϊν και ίςωσ ακόμθ και τα 
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υποδείγματα τιμολόγθςθσ εξαρτϊνται από τθν ικανότθτα των υποψθφίων  χρθςτϊν  του 

Υπολογιςτικοφ Νζφουσ για τθν φπαρξθ μίασ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ και να ςυγκρίνουν 

εμπορικζσ υπθρεςίεσ ΥΝ. 

 

Θ διαδικαςία εφαρμογισ μετριςεων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων , αποτελεί 

πρωταρχικό ςτόχο μζτρθςθσ τθσ απόδοςισ τουσ αλλά και άλλων μθ μετριςιμων 

χαρακτθριςτικϊν , ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ των ιδίων με άλλα ςυςτιματα ι πολλζσ 

φορζσ και με ςυςτιματα που ακολουκοφν βιομθχανικά προςυμφωνθκζντα πρότυπα. 

Τα εργαλεία μετριςεων υπολογιςτικϊν επιδόςεων (benchmarks), πλζον είναι 

ζνα κακιερωμζνο πρότυπο  ςτο ερευνθτικό τοπίο τθσ υψθλισ υπολογιςτικισ απόδοςθσ[7]. 

Οι υπθρεςίεσ των Υπολογιςτικϊν Νεφϊν , τείνουν να ζχουν αναπτυχκεί  και να είναι 

προςανατολιςμζνεσ , ςε ζνα ευρφ φάςμα πικανϊν εφαρμογϊν, πολλζσ από τισ οποίεσ 

προςβλζπουν προσ τθ φιλοξενία επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν. Κακϊσ θ τεχνολογία των ΥΝ 

, γίνεται όλο και περιςςότερο αποδεκτι , τόςο από επιχειριςεισ , όςο και από ιδιϊτεσ, τόςο 

γίνεται και πιο επιτακτικι θ ανάγκθ , για τθν δθμιουργία ςωςτά-προςανατολιςμζνων 

εφαρμογϊν μετριςεων (benchmark tools) , εργαλεία που κα προςφζρουν , ςωςτι και 

δίκαια αξιολόγθςθ τζτοιων ςυςτθμάτων , αλλά κα δθμιουργοφν και το κατϊφλι από το 

οποίο μία τζτοια υπθρεςία κα είναι αποδεκτι και κα δφναται να βελτιςτοποιθκεί. Θ 

ποικιλία των επιλογϊν και των ρυκμίςεων  των ΥΝ , και οι προςπάκειεσ που απαιτοφνται 

για να φτάςουμε ςτο ςθμείο ςτο οποίο, παραδοςιακζσ εφαρμογζσ μετριςεων μποροφν να 

εκτελεςτοφν , ζχει διάφορεσ επιπτϊςεισ ςχετικά με τθν ορκότθτα τθσ ςφγκριςθσ - και , 

μάλιςτα , για το ηιτθμα τθσ αναλογίασ ποιότθτα/κόςτοσ (value for money). Τα εργαλεία  

ςυγκριτικϊν μετριςεων των ΥΝ πρζπει να προςφζρουν δυνατότθτεσ ςφγκριςθσ ςε όλα τα 

επίπεδα IaaS , κακϊσ επίςθσ πρζπει να προςφζρουν λεπτομερείσ αναφορζσ για τον κφκλο 
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ηωισ του , εν χριςει και προσ εξζταςθ  , ΥΝ ςφςτθμα. Τα υπάρχοντα εργαλεία μετριςεων 

(benchmark tools) δεν προςφζρουν αυτιν τθ δυνατότθτα ςφγκριςθσ. Ρρζπει , ζςτω και ςτο 

ελάχιςτο , να είμαςτε ςε κζςθ να κατανοιςουμε , κατά πόςο ζνα «μζτριο» ςφςτθμα ΥΝ , 

αποδίδει ςτισ απαιτιςεισ του χριςτθ θ/και τθσ εταιρείασ , ςε από τθν άποψθ του 

πραγματικοφ bandwidth , ϊςτε ο τελικόσ χριςτθσ να γνωρίηει με μία ελάχιςτθ απόκλιςθ , το 

χρόνο μεταφόρτωςθσ και μετεγκατάςταςθσ δεδομζνων προσ/από ζνα ΥΝ ςφςτθμα , αλλά 

και το χρόνο επικοινωνίασ  μεταξφ ξεχωριςτϊν παρόχων ΥΝ.  Εν ςυνεχεία κα ιταν 

απαραίτθτο να γνωρίηουμε κατά πόςο θ διακζςιμθ μνιμθ, επεξεργαςτικι ιςχφσ , ταχφτθτα 

και χωρθτικότθτα δίςκου , είναι αυτζσ τισ οποίεσ ο πάροχοσ δθλϊνει πωσ παρζχει ι όχι , και 

αν όχι κατά πόςο αποκλίνουν από τθν πραγματικότθτα ,γεγονόσ το οποίο κα μποροφςε να 

οδθγιςει ςε ςυμφόρθςθ των εικονικοποιθμζνων πόρων και κατ’ επζκταςθ εκτζλεςθσ των 

εφαρμογϊν που βαςίηονται ςε αυτοφσ τουσ πόρουσ. Κατά τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ μεταξφ 

παρόχου και πελάτθ (ιδιϊτθσ ι/και εταιρείασ) , υπογράφεται ζνα ςυμφωνθτικό επιπζδου 

υπθρεςιϊν (Service Level Agreement – SLA). Θ ανάγκθ για τθν φπαρξθ αυτϊν των 

ανεξάρτθτων εφαρμογϊν μετριςεων προζρχεται από τθν τιρθςθ των προςυμφωνθκζντων 

υπθρεςιϊν , από μζρουσ του παρόχου , ϊςτε ο πελάτθσ να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ με 

τθν ελάχιςτθ δυνατι απόκλιςθ από το SLA. 

Σο εργαλεύο ςυγκριτικόσ αξιολόγηςησ που ϋχουμε αναπτύξει 
 

Στθ διάρκεια αυτοφ του κεφαλαίου κα αναφερκοφμε ςτο είδοσ του εργαλείου 

που ζχουμε αναπτφξει , κα αναλφςουμε διεξοδικά τουσ λόγουσ που δικαιολογοφν τθν 

φπαρξθ ενόσ τζτοιου εργαλείου. Επίςθσ κα αναφζρουμε τι ζχει υλοποιθκεί μζχρι πρότινοσ 

πάνω ςτον τομζα αυτό ςτον επιςτθμονικό και εμπορικό τομζα  , όπωσ και τι προςφζρει 

διαφορετικό από τισ μζχρι τϊρα λφςεισ. Τζλοσ κα αναλφςουμε τισ τεχνολογίεσ που 
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χρθςιμοποιιςαμε για να δθμιουργιςουμε αυτό το αποτζλεςμα και πϊσ αυτζσ ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ , αλλά και ποιεσ είναι οι ανάγκεσ που οδιγθςαν ςτο να επιλεγοφν οι 

ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ. 

Αποφαςίςαμε να υλοποιιςουμε ζνα εργαλείο ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 

εφαρμογϊν που εκτελοφνται ςε εικονικά μθχανιματα (VM) , που ζχουν δθμιουργθκεί ςε 

ςτο επίπεδο IaaS Υπολογιςτικϊν Νεφϊν 

Βαςικού Πϊροχοι Τπολογιςτικών Νεφών (IaaS) 
  

Από τθ γζννθςθ του Υπολογιςτικοφ Νζφουσ , ζχουν υπάρξει πολλζσ εταιρείεσ 

παροχισ υπθρεςιϊν τόςο ςε επίπεδο IaaS , PaaS και  SaaS. Αρκετζσ από αυτζσ ιςαν 

διάττοντεσ αςτζρεσ με βραχφ χρόνο ηωισ , άλλεσ όμωσ λόγω ςυγκεκριμζνων 

επιχειρθματικϊν κινιςεων αλλά βαςικά λόγω οράματοσ και ςυνζχειασ , ζγιναν κατεςτθμζνο 

και κινθτιρια δφναμθ των υπολοίπων. Στθν παράγραφο αυτι κα καταδείξουμε ποιοι είναι 

οι βαςικότεροι πάροχοι και βαςικζσ διαφορζσ ωσ προσ τθν επιχειρθματικι τουσ ςτρατθγικι 

, ωσ προσ το τι προςφζρουν. 

 

Amazon Web Services 

 

Εικόνα 7Amazon Web Services[188] 
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Θ εταιρεία Amazon Web Services (AWS) είναι μία ςυλλογι απομακρυςμζνων 

υπθρεςιοςτρεφϊν υπθρεςιϊν , ςυνκζτοντασ ζτςι μία υπολογιςτικι πλατφόρμα 

Υπολογιςτικοφ Νζφουσ που προςφζρονται μζςω Διαδικτφου από τθν Amazon.com. Οι πιο 

γνωςτζσ από αυτζσ τισ υπθρεςίεσ είναι θ Amazon EC2 και Amazon S3. Θ υπθρεςία αυτι 

φθμίηεται ότι παρζχει μεγάλθ υπολογιςτικι ικανότθτα (πικανότατα πολλοφσ εξυπθρετθτζσ) 

πολφ πιο γριγορα και οικονομικά από μία  απλι υλοποίθςθ φυςικϊν εξυπθρετθτϊν. Θ 

AWS βρίςκεται ςε 8 γεωγραφικζσ «περιοχζσ»:  Ανατολικζσ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ (Βόρεια 

Βιρτηίνια) , όπου βρίςκεται και θ πλειοψθφία των AWS εξυπθρετθτϊν, Δυτικζσ Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ (Βόρεια Καλιφόρνια , Πρεγκον) , Βραηιλία (Σάο Ράολο) , Ευρϊπθ (Λρλανδία) , 

Νότια Αςία (Σιγκαποφρθ) , Ανατολικι Αςία (Τόκυο) και Αυςτραλία (Σφδνεχ). Υπάρχει επίςθσ 

και μία υπθρεςία με ονομαςία GovCloud που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτισ ΘΡΑ  και 

ςυγκεκριμζνα ςτο βορειοδυτικό τμιμα  , που προβλζπεται για τθν κυβζρνθςθ των ΘΡΑ. 

Κάκε μία από τισ προαναφερκείςεσ περιοχζσ ζχει πολλαπλζσ «Ηϊνεσ Διακεςιμότθτασ» 

(Availability Zones) , δθλαδι διακριτά κζντρα δεδομζνων που παρζχουν υπθρεςίεσ AWS. Οι 

ηϊνεσ διακεςιμότθτασ απομονϊνονται  μεταξφ τουσ για τθν αποφυγι διακοπισ υπθρεςιϊν 

, με φόβο εξάπλωςθσ τουσ και ςτισ λοιπζσ. Αρκετζσ υπθρεςίεσ είναι διακζςιμεσ ςε αυτζσ τισ 

ηϊνεσ (πχ S3 , DynamoDB) ενϊ άλλεσ μποροφν να ρυκμιςτοφν για να κλωνοποιοφνται για να 

αποφεφγονται φαινόμενα μθ άρνθςθσ υπθρεςίασ ι «πτϊςθσ» των υπθρεςιϊν. 

Σύποι Εικονικών Μηχανών και κόςτη 

Ραρακάτω παρατίκενται οι τφποι των εικονικϊν μθχανϊν που μπορεί ζνασ 

πελάτθσ να ενοικιάςει για όςο το χρειάηεται (pay as you go) με τα ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά  κακϊσ και το κόςτοσ ενοικίαςθσ για κάκε ζνα από αυτά. 
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Ομάδα 
Στιγμιότυπων  

Τύπος Στιγμιότυπων (Ονομασία) 

Γενικοφ ςκοποφ m1.small | m1.medium | m1.large | m1.xlarge | m3.medium | m3.l

arge | m3.xlarge | m3.2xlarge 

Βελτιςτοποίθςθ ωσ 

προσ τθν 

υπολογιςτικι ιςχφ 

c1.medium | c1.xlarge | c3.large | c3.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarg

e | c3.8xlarge | cc2.8xlarge 

Βελτιςτοποίθςθ ωσ 

προσ τθ μνιμθ 

m2.xlarge | m2.2xlarge | m2.4xlarge | cr1.8xlarge 

Βελτιςτοποίθςθ ωσ 

προσ τθν αποκικευςθ 

hi1.4xlarge | hs1.8xlarge | i2.xlarge | i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xla

rge 

Micro Στιγμιότυπα t1.micro 

GPU Στιγμιότυπα cg1.4xlarge | g2.2xlarge 

 

Ραρακάτω παρατίκεται ζνασ πίνακασ με τα κόςτθ των ςτιγμιότυπων για τθ 

Ηϊνθ τθσ Ευρϊπθσ (Λρλανδία) με λειτουργικό ςφςτθμα Linux.*κόςτθΑπρίλιοσ 2014+. Ππωσ 

είναι φυςικό αντίςτοιχα κόςτθ υπάρχουν και για τισ υπόλοιπεσ ηϊνεσ. Κεωροφμε ςθμαντικό 

να μεταφράςουμε κάποιουσ όρουσ για να γίνει πιο άνετα θ κατανόθςθ του παρακάτω 

πίνακα. 

 

vCPU Πλήθοσ Εικονικϊν Επεξεργαςτϊν 

ECU Ρραγματικι Επεξεργαςτικι Λςχφσ 

Memory (GiB) Μνιμθ 

Instance Storage (GB) Χωρθτικότθτα 
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vCPU 

ECU Memory (GiB) Instance Storage (GB) Linux/UNIX Usage 

General Purpose - Current Generation 

m3.medium 1 3 3.75 1 x 4 SSD $0.077 per Hour 

m3.large 2 6.5 7.5 1 x 32 SSD $0.154 per Hour 

m3.xlarge 4 13 15 2 x 40 SSD $0.308 per Hour 

m3.2xlarge 8 26 30 2 x 80 SSD $0.616 per Hour 

General Purpose - Previous Generation 

m1.small 1 1 1.7 1 x 160 $0.047 per Hour 

m1.medium 1 2 3.75 1 x 410 $0.095 per Hour 

m1.large 2 4 7.5 2 x 420 $0.190 per Hour 

m1.xlarge 4 8 15 4 x 420 $0.379 per Hour 

Compute Optimized - Current Generation 

c3.large 2 7 3.75 2 x 16 SSD $0.120 per Hour 

c3.xlarge 4 14 7.5 2 x 40 SSD $0.239 per Hour 

c3.2xlarge 8 28 15 2 x 80 SSD $0.478 per Hour 

c3.4xlarge 16 55 30 2 x 160 SSD $0.956 per Hour 

c3.8xlarge 32 108 60 2 x 320 SSD $1.912 per Hour 

Compute Optimized - Previous Generation 

c1.medium 2 5 1.7 1 x 350 $0.148 per Hour 

c1.xlarge 8 20 7 4 x 420 $0.592 per Hour 

cc2.8xlarge 32 88 60.5 4 x 840 $2.250 per Hour 

GPU Instances - Current Generation 

g2.2xlarge 8 26 15 60 SSD $0.702 per Hour 

GPU Instances - Previous Generation 

cg1.4xlarge 16 33.5 22.5 2 x 840 $2.360 per Hour 

Memory Optimized - Current Generation 

r3.large * 2 TBD 15 1 x 32 SSD $0.195 per Hour 

r3.xlarge * 4 TBD 30.5 1 x 80 SSD $0.390 per Hour 

r3.2xlarge * 8 TBD 61 1 x 160 SSD $0.780 per Hour 

r3.4xlarge * 16 TBD 122 1 x 320 SSD $1.560 per Hour 

r3.8xlarge * 32 TBD 244 2 x 320 SSD $3.120 per Hour 

Memory Optimized - Previous Generation 

m2.xlarge 2 6.5 17.1 1 x 420 $0.275 per Hour 

m2.2xlarge 4 13 34.2 1 x 850 $0.550 per Hour 

m2.4xlarge 8 26 68.4 2 x 840 $1.100 per Hour 

cr1.8xlarge 32 88 244 2 x 120 SSD $3.750 per Hour 

Storage Optimized - Current Generation 

i2.xlarge 4 14 30.5 1 x 800 SSD $0.938 per Hour 
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i2.2xlarge 8 27 61 2 x 800 SSD $1.876 per Hour 

i2.4xlarge 16 53 122 4 x 800 SSD $3.751 per Hour 

i2.8xlarge 32 104 244 8 x 800 SSD $7.502 per Hour 

hs1.8xlarge 16 35 117 24 x 2048 $4.900 per Hour 

Storage Optimized - Previous Generation 

hi1.4xlarge 16 35 60.5 2 x 1024 SSD $3.100 per Hour 

Micro Instances 

t1.micro 1 Variable 0.615 EBS Only $0.020 per Hour 

 

 

Rackspace Cloud 

 

Εικόνα 8 Rackspace 

 

Θ εταιρεία Rackspace Cloud  είναι ζνα ςφνολο προϊόντων και υπθρεςιϊν 

υπθρεςιοςτρεφϊν υπθρεςιϊν Υπολογιςτικϊν Νεφϊν , με ζδρα τισ ΘΡΑ.  Από τισ υπθρεςίεσ 

που προςφζρει οι πιο γνωςτζσ είναι οι : Cloud Sites για υπθρεςίεσ ιςτοςελίδων , Cloud Files 

για υπθρεςίεσ αποκικευςθσ δεδομζνων , Cloud Servers  για εικονικοφσ ιδιωτικοφσ 

εξυπθρετθτζσ, ιςορροπιςτζσ φόρτου εργαςίασ, βάςεισ δεδομζνων, δθμιουργία αντιγράφων 

αςφαλείασ και παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν (monitoring). Θ εταιρεία είναι , κατά τα 
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λεγόμενά τθσ, ο παγκόςμοσ θγζτθσ ςτθν υβριδικι τεχνολογία Υπολογιςτικϊν Νεφϊν. Είναι ο 

ιδρυτισ τθσ ανοικτισ πλατφόρμασ Υπθρεςιϊν Νζφουσ Openstack. Το Openstack είναι ζνα 

ζργο όπωσ ονομάηεται – cloud computing – που ζχει ωσ ςτόχο τθν «πανταχοφ παροφςα 

ανοικτοφ κϊδικα πλατφόρμα υπθρεςιοςτρεφϊν ΥΝ. Ενεργεί κυρίωσ ωσ υποδομι-ωσ-

υπθρεςία (IaaS) , είναι δωρεάν και το λογιςμικό  ανοικτοφ κϊδικα λειτουργεί κάτω από 

τουσ όρουσ του Apache Foundation και τουσ όρουσ χριςθσ του. Ραρομοίωσ όπωσ και θ AWS 

λειτουργεί με «ηϊνεσ».  Θ εταιρεία διατθρεί 9 data centers ςε 6 γεωγραφικζσ περιφζρειεσ  , 

Σικάγο (ΘΡΑ) , Ντάλλασ (ΘΡΑ) , Βόρεια Βιρτηίνια (ΘΡΑ)  , Λονδίνο (Θνωμζνο Βαςίλειο) , 

Χονγκ-Κονγκ (Κίνα) , Σφδνεχ (Αυςτραλία). Θ εταιρεία Rackspace ςτθν πολιτικι χρζωςθσ 

αλλά και διάκεςθσ των εικονικϊν μθχανϊν ακολουκεί τα παρακάτω. Ραρακζτουμε τον 

παρακάτω πίνακα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ χρεϊςεισ (Απρίλιοσ 2014). 

Σύποι Εικονικών Μηχανών και κόςτη 

 

Επιδόςεισ 1 Flavor Class 

Καηαλληλόηεπο για web servers, πολλαπλήσ επεξεπγαζίαρ, δικηςακέρ ζςζκεςέρ, 

μικπέρ βάζειρ δεδομένων, και πιο γενικοφ θόπηου επγαζίαρ σπήζηρ ςπολογιζηζσ. 

 
Χαρακτηριςτικά: 

 Χαμηλή ζωσ μζτρια Μνήμη 

 Εξαιρετικήσ απόδοςησ, RAID 10-protected SSD αποθηκευτικό χϊρο 

 10-Gigabit Δικτφωςη 

 Από  1–8 vCPUs* 

 Σκληροί Δίςκοι με χαρακτηριςτικά: I/O up to ~35,000 4K random read 

IOPS και  ~35,000 4K random write IOPS. 
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Χρεϊςεισ  Επιδόςεισ 1 Flavor Class για εικονικά μθχανιματα με Λειτουργικό 

Σφςτθμα Linux 

1GB 2GB 4GB 8GB 

Performance Performance Performance Performance 

1GB RAM 2GB RAM 4GB RAM 8GB RAM 

1 vCPU1 2 vCPUs1 4 vCPUs1 8 vCPUs1 

20GB SSD system disk2 40GB SSD system disk2 40GB SSD system disk2 40GB SSD system disk2 

— 20GB SSD data disk3 40GB SSD data disk3 80GB SSD data disk3 

200Mb/s network 
bandwidth4 

400Mb/s network 
bandwidth4 

800Mb/s network 
bandwidth4 

1,600Mb/s network 
bandwidth4 

INFRASTRUCTURE 
SERVICE LEVEL 

INFRASTRUCTURE 
SERVICE LEVEL 

INFRASTRUCTURE 
SERVICE LEVEL 

INFRASTRUCTURE 
SERVICE LEVEL 

MANAGED CLOUD SERVICE 
LEVEL5 

MANAGED CLOUD 
SERVICE LEVEL5 

MANAGED CLOUD 
SERVICE LEVEL5 

MANAGED CLOUD SERVICE 
LEVEL5 

$0.16/Hr. $0.20/Hr. $0.28/Hr. $0.44/Hr. 

$116.80/Mo. $146.00/Mo. $204.40/Mo. $321.20/Mo. 

 

http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot1
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot1
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot1
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot1
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot2
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot2
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot2
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot2
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot3
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot3
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot3
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot4
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot5
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot5
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot5
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot5
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Επιδόςεισ 2 Flavor Class 

Καηαλληλόηεπο για web servers, πολλαπλήσ επεξεπγαζίαρ, δικηςακέρ ζςζκεςέρ, 

μικπέρ βάζειρ δεδομένων, και πιο γενικοφ θόπηου επγαζίαρ σπήζηρ ςπολογιζηζσ. 

 
Χαρακτηριςτικά: 

 Μζτρια ζωσ υψηλή Μνήμη 

 Εξαιρετικήσ απόδοςησ, RAID 10-protected SSD αποθηκευτικό χϊρο 

 10-Gigabit Δικτφωςη 

 Από  4–32 vCPUs* 

 Σκληροί Δίςκοι με χαρακτηριςτικά: I/O up to ~80,000 4K random read 

IOPS και  ~70,000 4K random write IOPS. 

 Αποκλειςτική μίςθωςησ 120 ρυθμιςμζνη εικονική μηχανή (Flavor) για 

πιο ςταθερή και αποδοτική λειτουργία. 

 

 

Χρεϊςεισ  Επιδόςεισ 2 Flavor Class για εικονικά μθχανιματα με Λειτουργικό 

Σφςτθμα Linux 

15GB 30GB 60GB 90GB 120GB 

Performance Performance Performance Performance Performance 

15GB RAM 30GB RAM 60GB RAM 90GB RAM 120GB RAM 

4 vCPUs1 8 vCPUs1 16 vCPUs1 24 vCPUs1 32 vCPUs1 

40GB SSD system 
disk2 

40GB SSD system 
disk2 

40GB SSD system 
disk2 

40GB SSD system 
disk2 

40GB SSD system 
disk2 

150GB SSD data 
disk3 

300GB SSD data 
disk3 

600GB SSD 900GB SSD 1,200GB SSD 
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http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot2
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot2
http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot2
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    (2 x 300GB) data 
disk3 

(3 x 300GB) data 
disk3 

(4 x 300GB) data 
disk3 

1,250Mb/s network 
bandwidth4 

2,500Mb/s network 
bandwidth4 

5,000Mb/s network 
bandwidth4 

7,500Mb/s network 
bandwidth4 

10,000Mb/s network 
bandwidth4 

MANAGED CLOUD 
SERVICE LEVEL5 

MANAGED CLOUD 
SERVICE LEVEL5 

MANAGED CLOUD 
SERVICE LEVEL5 

MANAGED CLOUD 
SERVICE LEVEL5 

MANAGED CLOUD 
SERVICE LEVEL5 

$0.85/Hr. $1.70/Hr. $3.40/Hr. $5.10/Hr. $6.80/Hr. 

$620.50/Mo. $1,241.00/Mo. $2,482.00/Mo. $3,723.00/Mo. $4,964.00/Mo. 

 

Vcloud 
 

 

Εικόνα 9 Vcloud 

 

H Vcloud είναι μία πρωτοβουλία από τθν εταιρεία VMware , θ οποία επιτρζπει 

ςτουσ πελάτεσ τθσ να μετακυλιςουν τισ εργαςίεσ τουσ από ζνα εςωτερικό Υπολογιςτικό 

http://www.rackspace.com/cloud/servers/pricing/#foot3
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Νζφοσ ςε ζνα εξωτερικό. Ο ςτόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ είναι να παρζχει τθ δφναμθ των 

υπθρεςιοςτρεφϊν υπθρεςιϊν Νζφουσ που επιτρζπεται μζςα από τθν εικονικοποίθςθ. Θ 

αρχιτεκτονικι του VCloud βαςίηεται ςτθν τεχνολογία vShield[192+ που ενεργεί ωσ 

προεπιλεγμζνθ πφλθ του δικτφου. Αυτι θ εικονικι πφλθ υλοποιείται ςε ζναν ελεφκερο 

υποδοχζα (host) του ςυςτιματοσ και διοχετεφει τισ υπθρεςίεσ του ςε αυτό το host ι και ςε 

άλλουσ υλοποιϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ζννοια του υβριδικοφ μοντζλου IaaS. Ζνασ 

πελάτθσ χρθςιμοποιϊντασ το δικό του εξειδικευμζνο υλικό ζχει τθ δυνατότθτα να εκτελεί 

ζνα ιδιωτικό νζφοσ ζχοντασ όμωσ τθ δυνατότθτα να κινείται ςε δθμόςια νζφθ κατά το 

δοκοφν. Ζτςι ο χριςτθσ ζχει πολφ μεγάλθ ευελιξία γιατί όταν εξωτερικοί παράγοντεσ 

οδθγοφν ςε εξαιρετικζσ απαιτιςεισ για αποκθκευτικό χϊρο ι/και υπολογιςτικι ιςχφ  ,τότε 

μπορεί να χρθςιμοποίει πόρουσ του νζφουσ για τισ ανάγκεσ του. Βάςει αυτισ τθσ 

λειτουργικότθτασ δεν νοείται εικονικι μθχανι (VM) αλλά , μία μζκοδοσ ζξοδοσ προσ το 

δθμόςια νζφουσ μζςω λογιςμικοφ. 

Κόςτη 

 

Εικόνα 10  Vmcloud Κόςτθ 
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Ερευνητικϋσ – Εμπορικϋσ Διεργαςύεσ αντύςτοιχεσ με το 

εργαλεύο που ϋχουμε αναπτύξει (State of the Art) 
 

Εδϊ κα αναφζρουμε εργαλεία που ζχουν αναπτυχκεί και είναι διακζςιμα. 

Συγκεκριμζνα εργαλεία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ Υπθρεςιοςτρεφϊν Υπθρεςιϊν Νζφουσ.  

 

CloudHarmony 
 

 

Εικόνα 11 CloudHarmony 

 

To cloudharmony  παρζχει αντικειμενικι ανάλυςθ των επιδόςεων μζςα από 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ παρόχων Υπθρεςιϊν Νζφουσ. Θ πρόκεςθ των δθμιουργϊν είναι να 

αποτελζςει ανεξάρτθτθ πθγι , μθ-προκατειλθμμζνθ και αντικειμενικι για τισ μετριςεισ των 

επιδόςεων. Το εν λόγω εργαλείο δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθν κυριότθτα από κάποιον και δε 

χρθματοδοτείται από κάποια εταιρεία. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που προβλζπονται από το 

εργαλείο CloudHarmony εμπίπτουν ςε 3 κατθγορίεσ: 

1. Performance Benchmarking 

2. Network Benchmarking 

3. Uptime Monitoring 
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Οι δθμιουργοί του εργαλείου δθλϊνουν ότι υπάρχουν 6 ερωτιματα τα οποία 

πρζπει να τεκοφν κατά τθν εξζταςθ των απαιτιςεων ενόσ ςυγκριτικοφ τεςτ αξιολόγθςθσ. 

Απαντϊντασ ςε αυτζσ τισ ερωτιςεισ ο χριςτθσ, του παρζχεται μία καλφτερθ κατανόθςθ 

ςχετικά με τθν εγκυρότθτα και τθ δυνατότθτα εφαρμογισ των απαιτιςεων. 

1. Ροια είναι θ ερϊτθςθ που πρζπει να απαντιςει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ; Για 

παράδειγμα κζλουμε να δοφμε αν μία υπθρεςία είναι 10 φορζσ πιο γριγορθ 

από τθν ίδια όταν εκτελοφνται ςε 2 διαφορετικζσ εικονικζσ μθχανζσ; 

2. Ροια είναι θ πραγματικι μζτρθςθ; Θ ταχφτθτα δικτφου αφορά πραγματικά το 

δίκτυο ι ςτθν απάντθςθ υπειςιλκαν και εξωτερικοί παράγοντεσ (πχ ταχφτθτα 

δίςκου). 

3. Είναι μία αντικειμενικι μζτρθςθ και εξάγει ςυμπεράςματα και αποτελζςματα 

απαντϊντασ επακριβϊσ το ερϊτθμα που τζκθκε;  

4. Είναι το επίπεδο αναφοράσ επί ίςοισ όροισ; Υπάρχουν παράγοντεσ που παρζχουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςε μία από τισ δφο ι περιςςότερεσ εφαρμογζσ που 

δοκιμάηονται; 

5. Ιταν τα δεδομζνα που αναφζρκθκαν με ακρίβεια; Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

οδθγεί ςυχνά ςε μεγάλα ςυϋνολα δεδομζνων. Συνοψίηοντασ δεδομζνα 

ςυνοπτικά μπορεί να οδθγιςει ςε ςφάλματα. Αποτελζςματα που χριηουν 

περαιτζρω μελζτθσ μπορεί να παραλθφκοφν ι ακομά να γίνουν λάκοσ 

μακθματικοί υπολογιςμοί. 

6. Ζχει ςθμαςία για αυτόν που εκτελεί τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ; Το τελικό 

ερϊτθμα που τίκεται είναι, υποκζτοντασ ότι τα αποτελζςματα είναι ζγκυρα, 

πραγματικά τι ςθμαίνουν;  
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Στισ παρακάτω εικόνεσ παρατίκενται υποδείγματα ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων με το εν 

λόγω εργαλείο.  

 

Εικόνα 12  Αρχική Σελίδα 

 

Εικόνα 13 Επιλογζσ 

 

Εικόνα 14  Αποτελζςματα 

 

Ενϊ το εργαλείο που παρουςιάηει θ ομάδα υλοποίθςθσ του CloudHarmony 

είναι αρκετά διαδραςτικό και δίνει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να εκματαλευτεί μία πλειάδα 

από ςυγκριτικζσ αξιολογιςεισ , εντοφτοισ ζπειτα από λίγθ ϊρα ενςχόλθςθσ , ο χριςτθσ 

διαπιςτϊνει ότι θ αξιολόγθςθ δε γίνεται εκείνθ τθ ςτιγμι , αλλά εξάγονται αποτελζςματα 

ςυγκρίςεων μπορεί και 3 με 4 χρόνια πίςω. Κεωροφμε λοιπόν ότι ο δοκιμι δε γίνεται 

εκείνθ τθ ςτιγμι , αλλά παίρνουμε αποτελζςματα από τεςτ που ζχουνε εκτελεςτεί και απλά 

γίνεται μία ανάκτθςθ ςε πραγματικό χρόνο των αποτελεςμάτων. Επίςθσ ο χριςτθσ δε 

γνωρίηει τον τφπο των εικονικϊν μθχανθμάτων που γίνεται θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

(περιβάλλον IaaS). 

 

Cloudsleuth 
 

Θ εταιρεία Cloudsleuth προςφζρει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ των χρόνων 

απόκριςθσ και διακεςιμότθτασ για τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν YN , αποτυπϊνοντασ τθν 

πλθροφορία γραφικά ςτον παγκόςμιο χάρτθ. Θ παρακάτω εικόνα δείχνει ζνα παράδειγμα 

του χρόνου απόκριςθσ  υπθρεςιϊν PaaS και IaaS για τθν Ευρϊπθ τισ τελευταίεσ ζξι(6)ϊρεσ 

για τον πάροχο Google App Engine. Το εργαλείο αυτό ζχει κυκλοφοριςει από τθν εταιρεία 
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Compuware. Αναπτφςςει μία ανεξάρτθτθ άποψθ για το πϊσ μία καλά δομθμζνθ εφαρμογι 

ςτο Υπολογιςτικό Νζφοσ εκτελείται. Ραρζχει μια εικόνα του πόςο αποτελεςματικά τα 

διανεμόμενα μζρθ μίασ εφαρμογισ ςυνεργάηονται. Το Cloudsleuth μπορεί να δϊςει απτά 

αποτελζςματα ςτο χριςτθ ωσ προσ το κατά πόςο μία εφαρμογι ζχει απόδοςθ καλφτερθ 

ςτον περιθγθτι ιςτοςελίδων Microsoft Explorer ι Mozzilla Firefox. Επικεντρϊνεται ςτισ 

πλατφόρμεσ GoGrid, Microsoft Azure, or Google App Engine όςον αφορά τα Υπολογιςτικά 

Νζφθ. 



 

“A Unified Benchmark Framework for Cloud Deployed Applications Tool in IaaS” 

 
  

45 
 

 

Εικόνα 15CloudSleuth Αρχική 

 

Εικόνα 16 Cloudsleuth Availability 
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Εικόνα 17Cloudsleuth Performance Analyzer 
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Οpenbenchmarking 
 

 

Εικόνα 18Openbenchmarking.org 

 

Θ ιςτοςελίδα openbenchmarking.org προςφζρει πλθροφορίεσ από διάφορα 

ςυγκριτικά τεςτ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε παρόχουσ ΥΝ με βάςθ το Phoronix Test 

Suite. Τα αποτελζςματα αυτϊν των τεςτ είναι διακζςιμα και αφοροφν κυρίωσ τουσ 

παρόχουσ AWS και Rackspace. Είναι ζνα ζργο που παρζχει μια τεράςτια κοινότθτα-κόλο 

ςυνεχϊσ αυξανόμενων δεδομζνων δοκιμϊν και άλλεσ πλθροφορίεσ για το υλικό (όπωσ 

αρχεία καταγραφισ του ςυςτιματοσ, αρχεία καταγραφισ αποτελεςμάτων, και αρχεία 

ρυκμίςεων), που το κακιςτά άψογα εφκολο για  ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των επιδόςεων 

πολλϊν εικονικϊν μθχανϊν ςε επίπεδο IaaS, με λειτουργικό ςφςτθμα Linux, BSD, και άλλα 

λειτουργικά ςυςτιματα. Με το OpenBenchmarking.org είναι  επίςθσ εφκολο να γίνουν 

δοκιμζσ υλικοφ  και επιτρζπει τθ ςφγκριςθ των αποδόςεων ενόσ δεδομζνου προ-

ρυκμιςμζνου  λογιςμικοφ / υλικοφ ζναντι άλλων. Ολοκλθρωμζνεσ δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ 

κάνουν εφκολθ τθν αναηιτθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν από  το αποκετιριο που διακζτει, 

ενϊ το ςφςτθμα ςφγκριςθσ που είναι όμοια με εικονικό καλάκι αγορϊν ςτο διαδίκτυο 

εξαςφαλίηει με ακρίβεια αποτελζςματα  κοιτάηοντασ τισ πιο ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ 

απόδοςθσ για τισ ανάγκεσ του χριςτθ ι του οργανιςμοφ . 
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Εικόνα 19Openbenchmarking Αρχική 

 

Εικόνα 20 Openbenchmarking  Επιλογή Δοκιμήσ 
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υμπϋραςμα - Σι διαφορετικό προςφϋρει το δικό μασ εργαλεύο 
 

Ζπειτα από τθν παρουςίαςθ των υλοποιιςεων – εργαλείων που υπάρχουν ςτο 

διαδίκτυο, είναι δόκιμο να αναφζρουμε για ποιο λόγο δθμιουργικθκε το δικό μασ 

εργαλείο. 

‘Ππωσ είδαμε και ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ , αλλά αν και ο χριςτθσ κελιςει 

να αςχολθκεί και να αφιερϊςει λίγο χρόνο , εξερευνϊντασ λίγο περιςςότερο τισ παραπάνω 

υλοποιιςεισ κα παρατθριςει ότι υπάρχουν κάποια βαςικά κενά. Αρχικά ο χριςτθσ δεν ζχει 

τθ δυνατότθτα να εκτελζςει οποιουδιποτε είδουσ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ εικονικϊν 

μθχανϊν που ζχει ρυκμίςει ο ίδιοσ. Δεν μπορεί να επζμβει ςτο υλικό του υπολογιςτι με 

κανζναν τρόπο , πόςο μάλλον δε ςτισ ρυκμίςεισ τθσ κακεαυτό εφαρμογισ , προκειμζνου να 

εκτελεςτεί θ δοκιμι. Αν παραδείγματοσ χάριν επικυμεί να εκτελεςτεί μία δοκιμι ,ςε 

διαφορετικά μθχανιματα  με τθν ίδια βάςθ δεδομζνων , με τον ίδιο αρικμό 

καταχωριςεων, τότε αυτό είναι αδφνατο. Επίςθσ , ζνα μεγάλο μειονζκτθμα είναι ότι , οι 

δοκιμζσ δεν εκτελοφνται  on-the-fly (εκείνθ τθ ςτιγμι) ςτα πιο πολλά εργαλεία. Ζχει τθ 

δυνατότθτα να δει γραφικζσ αναπαραςτάςεισ περαςμζνων θμερϊν-μθνϊν-ετϊν και να τισ 

ςυγκρίνει. 

Το δικό μασ εργαλείο , δίνει πλιρθ αυτονομία ςτο χριςτθ. Δίνει τθ δυνατότθτα 

να επιλζξει ςε ποιον πάροχο κα γίνει ι αξιολόγθςθ, τι είδουσ εικονικό μθχάνθμα κα 

δθμιουργθκεί με ςυγκεκριμζνεσ από το χριςτθ ρυκμίςεισ. Ζπειτα , ο χριςτθσ δίνει όλεσ τισ 

παραμζτρουσ τθσ δοκιμισ , μία φορά. Πταν το μθχάνθμα κα δθμιουργθκεί και κα ξεκινιςει 

το λειτουργικό ςφςτθμα, τότε με αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ (scripts) το λειτουργικό 

αναλαμβάνει να μεταφορτϊςει και να εγκαταςτιςει προγράμματα , βιβλιοκικεσ αλλά και 

ςυγκεκριμζνεσ ενθμερϊςεισ. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ , εκτελείται θ 
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δοκιμι, χρθςιμοποιϊντασ τισ ρυκμίςεισ του χριςτθ. Ο ίδιοσ από τθ ςτιγμι που κα επιλζξει 

να εκτελεςτεί θ δοκιμι, δεν είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει καμία άλλθ ενζργεια , παρά να 

περιμζνει να ολοκλθρωκεί. Πταν γίνει αυτό , τότε με γραφικζσ αναπαραςτάςεισ μπορεί να 

αξιολογιςει τα αποτελζςματα τθσ ςυγκριτικοφ αξιολόγθςθσ που επζλεξε να κάνει. Επίςθσ 

αν το επικυμεί μπορεί από προθγοφμενα αποκθκευμζνα αξιολογικά κριτιρια , να 

εμφανίςει με τθ μορφι γραφθμάτων τα αποτελζςματα. 

Εν κατακλείδι , το εργαλείο μασ , δίνει ςτο χριςτθ πλιρθ ανεξαρτθςία και 

ελευκερία για τον τρόπο , το χρόνο και τα χαρακτθριςτικά κάκε αξιολόγθςθσ. 

 

 

ΣΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιάςουμε τθν εφαρμογι που ζχουμε υλοποιιςει. 

Συγκεκριμζνα. Κα αναλφςουμε τθν αρχιτεκτονικι και τισ τεχνολογίεσ που ακολουκιςαμε 

και χρθςιμοποιιςαμε , ζπειτα κα περάςουμε ςε μία λεπτομερι περιγραφι τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ εφαρμογισ  , ενϊ τζλοσ κα επεξθγιςουμε αναλυτικά πωσ 

υλοποιικθκε θ εν λόγω εφαρμογι.  

 

  Ολοκληρωμϋνη Λύςη Εφαρμογόσ 
Στο παρακάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηουμε με ποιον τρόπο λειτουργεί θ 

εφαρμογι που ζχουμε δθμιουργιςει. Ριο ςυγκεκριμζνα ο χριςτθσ με τθν είςοδό του ςτο 

Γραφικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ (GUI) , μπορεί να εκτελζςει κάποιο από τα ςυνολικά 

τρία (3) τεςτ. Με τθν επιλογι κάποιου , το εργαλείο που βρίςκεται ςτο backend (Cloud 

Benchmark Tool) , χρθςιμοποιεί ςαν ενδιάμεςο το open-source πρόγραμμα JClouds , που 

είναι υπεφκυνο για να επικοινωνεί με τον αντίςτοιχο cloud provider.  
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Πταν δθμιουργθκεί ζνα εικονικό μθχάνθμα(VM) ςτον provider(ςτθν υλοποίθςι 

μασ Openstack) , πλζον θ επικοινωνία γίνεται μόνο μεταξφ VM και Tool. Με τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ ενόσ test , τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ του χριςτθ , 

παράλλθλα όμωσ αποκθκεφονται και ςε μία βάςθ δεδομζνων , όπου και διατθροφνται για 

περαιτζρω πικανι μελζτθ. Εδϊ κα πρζπει να κάνουμε ςαφζσ , πωσ το Tool είναι ςε κζςθ να 

εκτελεί πολλαπλά test , τόςο με ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα αλλά και με επαναλιψεισ κάκε 

φορά (πχ ανά τρεισ ϊρεσ να εκτελοφνται 5 τεςτ για DB). Στο χριςτθ όμωσ εμφανίηονται τα 

αποτελζςματα κάκε φορά του τελευταίου τεςτ. Επίςθσ, παρζχεται ςτον χριςτθ θ 

δυνατότθτα να δει αποτελζςματα προθγουμζνων τεςτ που ζχει εκτελζςει ϊςτε να μπορεί 

να αναλφςει τα αποτελζςματα αυτά ςε καλφτερο βάκοσ ςυγκρίνοντασ τα με διαφορζσ 

παραμζτρουσ. 
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Εικόνα 21 Ολοκληρωμζνη Λφςη 

 Ανϊλυςη τησ Εφαρμογόσ 
Σκοπόσ μασ ςτο κεφάλαιο αυτό είναι να παρουςιάςουμε αναλυτικά τθν 

αρχιτεκτονικι (τεχνολογίεσ) πίςω από τθν εφαρμογι μασ , όπωσ επίςθσ τθ λειτουργικότθτα 

(how to use ) και τθν υλοποίθςθ (programming – UML Modelling) τθσ. 

Αρχιτεκτονικό 

Client-Server  

Αποτελεί  μία δομι κατανεμθμζνων εφαρμογϊν , όπου οι διεργαςίεσ και ο 

φόρτοσ κατανζμονται ανάμεςα ςε παρόχουσ υπθρεςιϊν (servers) και χριςτεσ υπθρεςιϊν 

(clients)*30+. Αποτελείται ςτθν ουςία από δυο πλευρζσ που αλλθλεπιδροφν με μια λογικι 
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αιτιματοσ-απάντθςθσ , κακϊσ ο client κάνει αίτθςθ για μια ενζργεια ι μια υπθρεςία από το 

server και αναμζνει τθ ςχετικι απάντθςι του.  

Θ αρχιτεκτονικι αυτι απεικονίηει τθ ςχζςθ μεταξφ δφο υπολογιςτικϊν 

προγραμμάτων , ςτθν οποία το ζνα πρόγραμμα , το πρόγραμμα client , ηθτάει υπθρεςίεσ 

από το άλλο πρόγραμμα , το πρόγραμμα server. 

Θ αρχιτεκτονικι αυτι απεικονίηει τθ ςχζςθ μεταξφ δυο υπολογιςτικϊν 

προγραμμάτων, ςτθν οποία το ζνα πρόγραμμα, το client πρόγραμμα, ηθτάει υπθρεςίεσ από 

το άλλο πρόγραμμα, το server πρόγραμμα. Βαςικζσ δικτυακζσ λειτουργίεσ όπωσ θ 

ανταλλαγι δεδομζνων, θ πρόςβαςθ ςτο Web και θ πρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων, 

ςτθρίηονται ςτο client-server μοντζλο.Είναι ςθμαντικό να καταλάβουμε ότι θ ςχζςθ μεταξφ 

του πελάτθ(client) και του διακομιςτι (server) είναι μια ςχζςθ εντολοδότθςθσ/απόκριςθσ. 

Σε κάκε ςυναλλαγι , ο client ξεκινά τθν αίτθςθ και ο server ανταποκρίνεται ανάλογα . Ζνασ 

server δεν μπορεί να ξεκινιςει διάλογο με τουσ clients. Δεδομζνου ότι ο client και ο server 

είναι οντότθτεσ λογιςμικοφ που μπορεί να βρίςκονται ςε οποιαδιποτε hardware 

υλοποίθςθ . 

 

Εικόνα 22  Μοντελο Client-Server[31] 

Υπάρχουν διαφορετικά λειτουργικά μοντζλα ςτθν αρχιτεκτονικι client-server . 

Αναφορικά , κα τονίςουμε πωσ υπάρχει ξεχωριςτι υλοποίθςθ για κάκε εφαρμογι . Αρχικά 
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υπάρχει το μοντζλο των ςτατικϊν ιςτοςελίδων (HTML) , όπου ο client ςτζλνει ζνα αίτθμα 

για μια HTML ιςτοςελίδα  και ο server επιςτρζφει τθν απάντθςθ (ςελίδα) και κλείνει θ 

ςφνδεςθ μεταξφ των δφο. Εν ςυνεχεία ζνα δεφτερο μοντζλο που ακολουκείται είναι εκείνο 

κατά το οποίο  , ο client ςτζλνει ςτο server ζνα αίτθμα (POST) , και ο δεφτεροσ δεν ςτζλνει 

ολόκλθρθ τθ ςελίδα  , αλλά ςτζλνει πίςω μία απάντθςθ ζχοντασ καταναλϊςει αντίςτοιχθ 

υπολογιςτικι ιςχφ (πχ ςε μία ιςτοςελίδα αναηιτθςθσ). Τρίτο μοντζλο αρχιτεκτονικισ είναι  , 

το λεγόμενο server-side μοντζλο , όπου θ απάντθςθ ςτον client παράγεται δυναμικά. Ωσ 

παράδειγμα τζτοιων τεχνολογιϊν είναι οι HyperText Preprocessor (PHP) , Java Server Pages 

(JSP), Active Server Pages (ASP), Server Side Includes (SSI). Χαρακτθριςτικό τθσ 

τελευταίασ τεχνολογίασ είναι ότι θ προγραμματιςτικι λογικι δεν εμφανίηεται (πχ JAVA 

Programming), αλλά αφοφ ζχουν εκτελεςτεί οι επεξεργαςίεσ ςτον Server , οι πλθροφορίεσ 

αποςτζλλονται ςτον Client  με τα μορφι HTML.  Σαφϊσ ςτθν αρχιτεκτονικι Client- Server , 

υπάρχουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ςτθν εφαρμογι τθσ , αλλά θ ανάλυςθ τουσ 

φεφγει από το scope τθσ παροφςασ διπλωματικισ. 

 

Java EE 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ , αποφαςίςαμε να εντάξουμε 

τθν JAVA EE (Java Enterprise Edition-J2EE) , ωσ το κφριο εργαλείο ανάπτυξθσ κϊδικα. Αυτό 

οφείλεται ςε πολλά από τα χαρακτθριςτικά που τθ διακρίνουν. Αναλυτικότερα,  θ JAVA EE , 

είναι το πρότυπο για community-driver enterprise software *23+. H Java EE διαφζρει από 

τθν βαςικι ζκδοςθ τθσ Java από το γεγονόσ ότι προςκζτει βιβλιοκικεσ οι οποίεσ παρζχουν 

λειτουργικότθτα ϊςτε να αναπτυχκεί διαδικτυακό, πολυμερζσ λογιςμικό ςε Java, 

βαςιςμζνο ςε αυτοτελι μζρθ που τρζχουν ςε application servers. 
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 Αποτελεί μία ςυλλογι από τισ προδιαγραφζσ για τθν ανάπτυξθ 

επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν. Οι προδιαγραφζσ αυτζσ ορίηονται από τθν εταιρεία Sun® , 

που περιγράφουν υπθρεςίεσ, διεπαφζσ προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (API’s) και 

πρωτόκολλα. Οι 13 βαςικζσ τεχνολογίεσ που ςυνκζτουν τθν J2EE *32+ είναι οι: JDBC , JNDI , 

EJBs , RMI , JSP , servlets τθσ Java , XML , JMS , Java IDL , JTS , JTA , JavaMail και JAF . Θ 

λογικι πίςω από αυτό είναι ότι ο πάροχοσ προμθκεφει ζναν τρόπο υλοποίθςθσ των 

παραπάνω διεπαφϊν , μζςω κλάςεων που ορίηουν τα αντίςτοιχα interfaces.  

 

Εικόνα 23 Java EE[33] 

Τα πιο περίπλοκα (προγραμματιςτικά ) ςυςτιματα είναι κατανεμθμζνα. 

Δυςτυχϊσ υπάρχει μία δυςκολία ςτθν ανάπτυξθ τζτοιων ςυςτθμάτων χωρίσ τθ χριςθ 

JAVAEE, θ οποία μπορεί να «κρφβει» τισ πολυπλοκότθτεσ ενόσ προσ-υλοποίθςθ ςυςτιματοσ 

(scalability with services like JMS, distributed transactions, distributed scope management, 

κλπ) και ουςιαςτικά ο προγραμματιςτισ να εςτιάηει ςτο επιχειρθματικά προγραμματιςτικό 

κομμάτι και όχι ςτο τεχνικά προγραμματιςτικό (implementing via interfaces vs code from 

scratch). 

Model-View-Controller 

Στον αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό , το μοντζλο MVC , (model-view-

controller) , είναι μία μεκοδολογία  ι ζνα πρότυπο ςχεδιαςμοφ για τθ δθμιουργία 

επιτυχθμζνων και αποδοτικϊν UI (user interfaces) ςε ςχζςθ με τα μοντζλα δεδομζνων από 
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τα οποία εξαρτϊνται. Θ τεχνολογία αυτι χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν ανάπτυξθ 

προγραμμάτων  με γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ όπωσ Java, Smalltalk , C και C + + .  

Στθν βάςθ του  , το MVC *34+ , όπωσ ζπειτα ζγινε και με τα υπόλοιπα 

frameworks που επθρζαςε ιταν αυτό που κα αποκαλοφςαμε Ξεχωριςτι Ραρουςίαςθ 

(Separated Presentation). Θ ιδζα πίςω από αυτό το μοντζλο είναι να υπάρχει πλιρθσ 

διαχωριςμόσ των αντικειμζνων που ςυμμετζχουν ςτθν εφαρμογι (Domain objects) ςε 

ςχζςθ με αυτά που κα παρουςιαςτοφν ςτθν οκόνθ(presentation objects). Τα Domain 

objects πρζπει να είναι εντελϊσ αυτόνομα χωρίσ καμία αναφορά ςτα presentation objects , 

κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίηουν πολλαπλζσ παρουςιάςεισ ςτθν οκόνθ και 

πολλζσ φορζσ ταυτόχρονα. Αυτι θ προςζγγιςθ ιταν ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ κουλτοφρασ 

των χρθςτϊν/επαγγελματιϊν του Unix. 

Το πρότυπο MVC ζχει προτιμθκεί από πολλοφσ επαγγελματίεσ 

προγραμματιςτζσ ωσ το πιο reusable code εργαλείο , για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ  

αντικειμζνων κϊδικά μζςω ενόσ λογικοφ μοτίβου , γεγονόσ το οποίο μπορεί να μειϊςει 

δραςτικά το χρόνο ςυγγραφισ εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφν διεπαφζσ χριςτθ.  

Το model-view-controller πρότυπο , προτείνει τρεισ βαςικζσ δομζσ/ςυνιςτϊςεσ 

οι οποίεσ πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. 

 Το Μοντζλο (Model). Αντιπροςωπεφει  τθ λογικι δομι των δεδομζνων 

ςε μία εφαρμογι κακϊσ και τθν high-level class που ςυνδζεται με 

αυτό. Αυτό το μοντζλο δεν παρζχει καμία πλθροφορία για το 

περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ  (User Interface).  
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 Τθν γραφικι άποψθ( View). Μία ςυλλογι από κλάςεισ που 

αντιπροςωπεφουν τα ςτοιχεία που κα αναπαραςτακοφν ςτο UI (πχ 

buttons, boxes κλπ). 

 Τον Ελεγκτι ( Controller). Αντιπροςωπεφει τθν κλάςθ που 

χρθςιμοποιείται για τθ ςφνδεςθ και των επικοινωνία των δφο 

παραπάνω δομικϊν ςτοιχείων.  

 

Εικόνα 24 The MVC Model[25] 

Spring MVC Framework 

Στθν παράγραφο αυτι κα αναφζρουμε βαςικά χαρακτθριςτικά του Framework 

ςτο οποίο βαςιςτικαμε για να αναπτφξουμε το front-end τθσ εργαςίασ μασ. Αυτό είναι το 

Spring MVC Framework*35+. Είναι ζνα framework ςχεδιαςμζνο πάνω ςε ζναν 

DispatcherServlet  ο οποίοσ αποςτζλλει αιτιςεισ προσ τουσ διαχειριςτζσ (handlers) , με 

αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ τόςο για το mapping όςο και για τθν ανάλυςθ , τισ 

τοπικζσ ρυκμίςεισ, τθν θμζρα/ϊρα κακϊσ επίςθσ και για χαρακτθριςτικά μεταφόρτωςθσ 

αρχείων.  

Ο default handler βαςίηεται ςτουσ ςχολιαςμοφσ(Annotations) @Controller και 

@RequestMapping  , προςφζροντασ ζτςι ζνα φάςμα ευζλικτων μεκόδων χειριςμοφ. Με το 

Spring MVC Framework  , μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε κάκε αντικείμενο κλάςθσ ωσ 
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εντολι ι ωσ αντικείμενο φόρμασ. Δε χρειάηεται να εφαρμόςουμε κάποιο ςυγκεκριμζνο 

interface ι κλάςθ.  

Θ διαδικαςία απεικόνιςθσ ςτο Spring MVC Framework είναι εξίςου ευζλικτθ. 

Ζνασ Controller είναι υπεφκυνοσ για το mapping  των δεδομζνων αποςτζλλοντασ τα ςτο 

αντίςτοιχο view name (ςτθν εργαςία μασ τα αντίςτοιχα .jsp).  

 

 

Εικόνα 25 Spring MVC[36] 

 

 

3-Tier Applications 

Στθν τελευταία παράγραφο τθσ αρχιτεκτονικισ που ακολουκιςαμε κα 

αναφερκοφμε ςτθν 3-tier αρχιτεκτονικι που ακολουκιςαμε ςτθν πορεία τθσ διπλωματικισ 

μασ εργαςίασ και για ποιο λόγο προχωριςαμε με αυτι τθ τεχνολογία. 
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Εικόνα 26 3-Tier Application[37] 

 

 

Θ τεχνολογία τθσ 3-tier application βαςίηεται ςτα παρακάτω: 

Αρχιτεκτονικι Client-Server 

Κάκε επίπεδο (Ραρουςίαςθσ  (Presentation), Λογικισ (Logic), Δεδομζνων (Data) 

πρζπει και είναι ανεξάρτθτο και να μθν εκκζτει τυχόν εξαρτιςεισ ποφ ζχει από τθν 

εφαρμογι. 

Επίπεδα που δε ςχετίηονται δεν πρζπει να επικοινωνοφν. 

Τυχόν αλλαγζσ ςτθν πλατφόρμα εκτζλεςθσ τθσ εφαρμογισ πρζπει να 

επθρεάηουν μόνο το ςυγκεκριμζνο επίπεδο το οποίο αφοροφν οι αλλαγζσ. 

Με τθν ειςαγωγι του μεςαίου ςτρϊματοσ (Business Logic Tier) , o client 

χειρίηεται μόνο τθ λογικι παρουςίαςθσ (presentation logic). Αυτό ςθμαίνει ότι λόγω τθσ 

ελάχιςτθσ επικοινωνίασ που πρζπει να υπάρχει μεταξφ client και μεςαίου ςτρϊματοσ , θ 
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εφαρμογι client γίνεται όλο και πιο “ελαφριά”. Για παράδειγμα , ζνα πρόγραμμα 

περιιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο  που επιτρζπει τθν πλοιγθςθ και τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν , 

ςχεδόν άμεςα χωρίσ κακυςτζρθςθ.  

Πςο και περιςςότεροι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα 3-tier ςφςτθμα, το 

τελευταίο μπορεί να γίνει ςαφϊσ πιο επεκτάςιμο , μιασ όλο και περιςςότερο μεςαία 

επίπεδα μποροφν να προςτεκοφν  ϊςτε να εξαςφαλιςκεί καλφτερθ απόδοςθ του 

ςυςτιματοσ. 

Θ αςφάλεια , βαςικόσ παράγοντασ εφρυκμθσ λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ, 

όςον αφορά τθν 3-tier τεχνολογία , είναι ςαφϊσ βελτιωμζνθ μιασ και το μεςαίο ςτρϊμα 

προςτατεφει  το ςτρϊμα τθσ ΒΔ. 

Το μοναδικό μειονζκτθμα το οποίο μπορεί να κεωρθκεί ότι ζχει ζνα ςφςτθμα 

υλοποιθμζνο με 3-tier τεχνολογία είναι ότι, πρόςκετεσ βακμίδεσ  αυξάνουν τθν 

πολυπλοκότθτα του ςυςτιματοσ. 

Bootstrap front-end framework 

Για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ και πιο πλοφςια γραφικά αναπαράςταςθ όλου 

του framework αποφαςίςαμε να εντάξουμε το bootstrap twitter*38+. Είναι μία δωρεάν 

ςυλλογι από εργαλεία για τθν δθμιουργία ιςτοςελίδων. Ρεριζχει πρότυπα τόςο HTML όςο 

και CSS, για κουμπιά , φόρμεσ ,και άλλα ςτοιχεία που βοθκοφν ςτθ διεπαφι με το χριςτθ.  
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Εικόνα 27 Twitter Bootstrap 

 

 

 

 

 

Περιγραφό Λειτουργικότητασ 

Στο ςθμείο αυτό κα παρουςιάςουμε τον τρόπο με το οποίο ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί τθν 

εφαρμογι μασ. 

Reports 

Σε πρϊτο ςτάδιο ο χριςτθσ, είναι ςε κζςθ αν δεν κζλει να εκτελζςει κάποιο 

τεςτ , να ανατρζξει ςε κάποιο ι κάποια από τα προθγοφμενα τεςτ προκειμζνου να 

μελετιςει τα αποτελζςματά τουσ μζςω πινάκων ι να εξάγει κάποια γραφιματα με αυτά. 

Ρρζπει να επιλζξει τθν επιλογι SettingsReports όπου και κα εμφανιςτεί μπροςτά του μία 

φόρμα προσ ςυμπλιρωςθ. Υποχρεωτικά πρζπει να επιλζξει τθν θμερομθνία ζναρξθσ του 

test (Start Date) και αν επικυμεί μπορεί να επιλζξει να του εμφανιςτοφν test που 

πραγματοποιικθκαν μζςα ςε κάποιεσ μζρεσ (End Date). Αν πάλι επικυμεί test για μία 

θμζρα δεν ζχει πάρα να επιλζξει ςτθν επιλογι End Date , τθν ίδια θμερομθνία με τθν Start 

Date. Ζπειτα ο χριςτθσ καλείται να καταχωρίςει τον τφπο του VM Instance ποφ επικυμεί, 

βάςει του οποίου ζγινε το τεςτ. Στο ςθμείο αυτό είναι αναγκαίο να αναφζρουμε ότι με τθν 
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ολοκλιρωςθ τθσ φόρμασ και τθν υποβολισ τθσ, παράγονται δφο αποτελζςματα. Το πρϊτο 

είναι μία γραφικι παράςταςθ , θ οποία για κάκε τεςτ που ζχει πραγματοποιθκεί , 

εμφανίηει αν οι ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ ιταν αποδοτικζσ βάςει ενόσ κριτθρίου , το οποίο 

ζχουμε ςυγκεκριμενοποιιςει για κάκε τεςτ. Συγκεκριμζνα όταν ζχει εκτελεςτεί ζνα 

benchmark που αφορά βάςθ δεδομζνων , ωσ κρίςιμο παράγοντα κεωροφμε το 

OVERALLThroughput. Throughput είναι το κόςτοσ των επιτυχθμζνων ανταλλαγϊν 

πλθροφορίασ διαμζςου ενόσ καναλιοφ επικοινωνίασ *22+ . Για το κομμάτι του webserving 

ζχουμε λάβει ωσ κρίςιμο παράγοντα το ρυκμό επεξεργαςίασ Kb/sec. Στα test του 

map/reduce λόγω του ότι εκτελοφνται 4 διαφορετικά , κάκε ζνα από αυτά ζχει το δικό του 

κρίςιμο παράγοντα. Ζτςι για το NN Benchmark ζχουμε το Average Exec Time ( open_read , 

delete , write_close για κάκε ξεχωριςτό αρχείο) , για το DFSIO ζχουμε το Test Execute Time , 

για το Teragen το compute base splits , ενϊ τζλοσ για το MRBench , το AvgTime. 

Ζτςι , όταν υποβλθκεί θ φόρμα, εκτελείται το αντίςτοιχο query και ςυλλζγονται 

οι αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ, Αυτζσ, για κάκε τεςτ που ικανοποιεί τισ παραμζτρουσ , και για 

κάκε δείκτθ , δθμιουργείται αντίςτοιχθ γραφικι παράςταςθ (chart) . Ζτςι ο χριςτθσ 

γνωρίηει ποιο τεςτ ιταν αποδοτικότερο τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. 

Ραράλλθλα με τθν γραφικι παράςταςθ ζχουμε επιλζξει να υλοποιιςουμε , 

ζναν μετρθτι απόδοςθσ τεςτ. Για να εκφράςουμε καλφτερα τθν απόδοςθ μιασ υπθρεςίασ , 

ςκεφτικαμε να χρθςιμοποιιςουμε μία ςυνάρτθςθ που κα μπορζςει να αποδϊςει 

καλφτερα τα παρακάτω: 

 Να δζχεται και να αποτυπϊνει καλφτερα το workload ενόσ τεςτ 

 Να δζχεται και να λαμβάνει υπόψθ το κόςτοσ χριςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου workload 

από ζνα VM 

 Να αποτυπϊνει καλφτερα τθν απόδοςθ για το ςυγκεκριμζνο workload  
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 Να παραμετροποιοφνται πολφ περιςςότερο κάποιεσ μετρικζσ βάςει επιλογϊν του 

χριςτθ. 

 Αν θ διαίςκθςθ “καλφτερο και ακριβότερο ” VM κα ζχει καλφτερθ απόδοςθ. 

Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω ςθμεία, ςκεφτικαμε να κεωριςουμε κάποια 

ςτοιχεία ςαν “κετικοφσ παράγοντεσ” (όπωσ το workload) και ςαν αρνθτικό κεωριςαμε το 

κόςτοσ. Ρεραιτζρω , κα πρζπει να γίνει  κανονικοποίθςθ για να μποροφμε να εξάγουμε 

ςωςτά και όςο το δυνατό πιο λεπτομερι αποτελζςματα. Για παράδειγμα , αν ο χριςτθσ 

κεωριςει ςα φόρτο 90%  το μζςο χρόνο  ολοκλιρωςθσ του τεςτ για μία ΒΔ και 10% το 

κόςτοσ , και αν οι δφο παραπάνω τιμζσ είναι 523 sec και 0.60 (€/ ϊρα )*8.7 ϊρεσ = 5.23€ , 

καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα δφο ποςά είναι εκ διαμζτρου ανόμοια. Επιλζξαμε να 

εφαρμόςουμε κανονικοποίθςθ 1-2 και για τισ δφο τιμζσ. 

Καταλιξαμε λοιπόν ςτθν παρακάτω ςυνάρτθςθ απόδοςθσ ενόσ VM για ζνα δεδομζνο 

workload. 

 

 

 

SE= Service Efficiency 

w1: weight 1 (ποςοςτό φόρτου 1) 

w2: weight 2(ποςοςτό φόρτου 2) 

delay: Μζςοσ Προσ ςυγκεκριμζνου δείκτθ τεςτ 

cost: Το κόςτοσ του αντίςτοιχου VM που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ ςτθ φόρμα 

Εικόνα 28 SE υνάρτθςθ 
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Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ επικυμεί να εκτελζςει κάποιο από διακζςιμα Test , ςτθν 

αρχικι οκόνθ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει μεταξφ των: 

 DB 

 Web Serving 

 Map Reduce 

Τα υπόλοιπα test είναι για μελλοντικι υλοποίθςθ. 

Κάκε τεςτ ζχει τα δικά του χαρακτθριςτικά που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από 

το χριςτθ και ςε αυτά κα αναφερκοφμε αναλυτικά. Υπάρχουν και κοινά βιματα τα οποία 

κρίνουμε ςκόπιμο να τα εξετάςουμε ςυνολικά με το πζρασ των ξεχωριςτϊν 

χαρακτθριςτικϊν. 

DB 

Με τθν επιλογι τθσ εκτζλεςθσ του τεςτ των βάςεων δεδομζνων , ο χριςτθσ 

ουςιαςτικά οδθγείται μζςω τριϊν βθμάτων να δϊςει το configuration του τεςτ. Στο πρϊτο 

βιμα καλείται να επιλζξει μία Βάςθ Δεδομζνων από τισ ακόλουκεσ 

 MongoDb 

 MySQL 

 Postgre 

 Cassandra 

Ζπειτα δίνει τον αρικμό των thread που κα εκτελοφνται  ςτο τεςτ , ενϊ ζπειτα 

καταχωρεί το target του τεςτ. Τζλοσ επιλζγει από ζνα πτυςςόμενο μενοφ το φορτίο 

(workload). Οι επιλογζσ που ζχει είναι τζςςερισ (4). Τρεισ (3) προκακοριςμζνεσ και μία (1) 

χειροκίνθτθ. 

Συγκεκριμζνα: 
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 Light Workload 

 Medium Workload 

 Heavy Workload 

 Very Heavy Workload 

Αξίηει να ςθμειωκεί ςτο ςθμείο αυτό , ότι ςε κάποια από τα πεδία που 

ςυμπλθρϊνει ο χριςτθσ επιτρζπονται μόνο αρικμθτικοί , και ςυγκεκριμζνα ακζραιοι 

αρικμοί , και ζχει προβλεφκεί το validation για αυτό το ςκοπό. 

Τα βιματα 2 και 3 είναι κοινά και για τα τρία τεςτ και κα περιγραφοφν ςε μία κοινι 

παράγραφο. 

Map Reduce 

Στο τεςτ αυτό , το οποίο ομοίωσ εκτελείται ςε τρία βιματα , το πρϊτο είναι και 

το πιο απλό και λιγότερο πραμετροποιιςιμο. Ο χριςτθσ ςτο βιμα αυτό καλείται απλά και 

μόνο να επιλζξει ποιου είδουσ τεςτ κα εκτελεςτεί. Τα τεςτ είναι τζςςερα και είναι όπωσ 

κάτωκι: 

 TestDFSIO 

 NNBench 

 Teragen 

 MrBench 

Ομοίωσ όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο τα βιματα 2 και 3 κα περιγραφοφν 

παρακάτω. 

 

Web Serving 

Το τεςτ αυτό αφορά μετριςεισ Web Servers. Στο πρϊτο , από ομοίωσ τρία 

βιματα , ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει ςε ποιον Server κα πραγματοποιθκεί το τεςτ , ενϊ 
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ακολοφκωσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον αρικμό των threads , requests  (πόςα ταυτόχρονα 

αιτιματα) και concurrent clients (πόςοι ταυτόχρονοι ςυνδεδεμζνοι clients ςτον server). 

 

Κοινή ομάδα (Βήματα 2 και 3) 

Με το πζρασ του πρϊτου βιματοσ τθσ παραμετροποίθςθσ, ο χριςτθσ καλείται 

ςτο να ςυμπλθρϊςει τθν επανλθτπικότθτα του τεςτ (Measurement Parameters) και ςε 

ποιον πάροχο κα εκτελεςτεί το τεςτ (Target Cloud Provider). Συγκεκριμζνα, ςτο βιμα 

Measurement Parameters , ο χριςτθσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ του τεςτ (Date) , τθν ϊρα (Time) , τθ ςυχνότθτα (Centenary) και τζλοσ τθν 

επαναλιπτικότθτα (Frequency). Στο τρίτο βιμα επιλζγει ςε ποιον cloud provider κα γίνει το 

τεςτ. Οι διακζςιμοι είναι : 

 Rackspace 

 Openstack 

 Amazon WS 

 VCloud 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία όλα τα τεςτ και οι μετριςεισ που κα 

παρουςιαςτοφν , πραγματοποιικθκαν ςε μία private υλοποίθςθ cloud OpenStack. 

Με τθν επιλογι του αντίςτοιχου provider , εμφανίηονται τα πεδία 

υποχρεωτικισ ςυμπλιρωςθσ που αφοροφν τα διαπιςτευτιρια του χριςτθ ςτο VM. 

Ζπειτα , ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει μία public URL , που κα χρθςιμοποιεί για τθ 

ςφνδεςθ του με το εικονικό μθχάνθμα , ενϊ ζπειτα επιλζγει ςε ποια VM Type κα 

πραγματοποιθκεί το τεςτ. Εδϊ κα κζλαμε να τονίςουμε , πωσ ανάλογα του κάκε provider 

εμφανίηονται και οι αντίςτοιχεσ υλοποιιςεισ VM Type. Εν ςυνεχεία , ο χριςτθσ 
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πλθκτρολογεί το όνομα του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ με το οποίο κα ξεκινιςει το VM με τα 

αντίςτοιχα πεδία ελάχιςτθσ μνιμθσ (Minimum Required Ram) και ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 

ςκλθροφ δίςκου (Minimum Required Disk Space) τα οποία κα δεςμευτοφν κατά τθν ςτιγμι 

δθμιουργίασ του VM. Τζλοσ για να μπορζςει να πραγματοποιθκεί θ αςφαλισ επικοινωνία 

μεταξφ του VM που κα εκτελεςτοφν τα τεςτ και του υπολογιςτι που εκτελείται θ εφαρμογι 

, πρζπει να εφαρμοςκεί SSH επικοινωνία των δφο. Στθν τελευταία επιλογι ο χριςτθσ 

επιλζγει αν υπάρχει από προθγοφμενα τεςτ (Use your keypair) ,κλειδί (keypair)  ι επικυμεί 

τθ δθμιουργία νζου (Create new). 

Ανεξάρτθτα με το είδοσ του τεςτ που κα εκτελεςτεί , όταν ο χριςτθσ , ζχει 

ολοκλθρϊςει τθν καταχϊριςι του ςε όλα τα πεδία , ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει το 

button Finish , προκειμζνου να ξεκινιςει το τεςτ. Για λόγουσ αςφαλείασ αν κάποιο από τα 

πεδία δεν ζχει ςυμπλθρωκεί , τότε θ εφαρμογι δεν επιτρζπει ςτο χριςτθ να προχωριςει 

παρακάτω. Ζτςι πρζπει να ελζγξει τισ καταχωρίςεισ του και να επανζλκει ξανά ςτο τελικό 

βιμα. 

Ακολουκεί ςχθματικι αναπαράςταςθ , θ οποία επεξθγεί τθ ροι ακολουκίασ εκτζλεςθσ του 

τεςτ. 
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Εικόνα 29 Περιγραφι 

Λειτουργικότθτασ 



Τλοπούηςη 
Στο παρόν κεφάλαιο κα μελετιςουμε τισ κλάςεισ που ςυμμετζχουν ςτο 

κομμάτι του frontend του GUI, κακϊσ επίςθσ και τον τρόπο που αυτζσ ,όπωσ και οι μζκοδοί 

τουσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ 

προκειμζνου να παραχκεί το τελικό 

αποτζλεςμα ςτθν οκόνθ του χριςτθ.  

Θ διπλανι εικόνα δείχνει 

ςυνοπτικά πωσ ςυνδζονται ςτο μοντζλο 

MVC τα τρία μζρθ (ζχει πραγματοποιθκεί 

αναλυτικι περιγραφι ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο).  

Για τθν πλθρζςτερθ επεξιγθςθ των χρθςιμοποιοφμενων κλάςεων και των 

μεκόδων τουσ , μποροφμε να οργανϊςουμε τθν περιγραφι των παραπάνω ςε δφο βαςικζσ 

κατθγορίεσ: 

 Κεμελιϊδεισ/Κοινζσ κλάςεισ για οποιοδιποτε τεςτ 

 Συγκεκριμζνεσ κλάςεισ για κάκε τεςτ ξεχωριςτά 

 

Θεμελιώδεισ Κλϊςεισ 

Κα ξεκινιςουμε αρχικά με τθν περιγραφι των βαςικϊν-κεμελιωδϊν κλάςεων και κα 

προχωριςουμε ζπειτα ςτθν επεξιγθςθ κάκε τεςτ ξεχωριςτά ακολουκοφμενα με τθ 

ςχεδιαςτικι αναπαράςταςθ των κλάςεων και των μεκόδων τουσ. 

 

Εικόνα 30 MVC 
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Στθν διπλανι εικόνα 

παρουςιάηουμε τισ τρεισ βαςικζσ 

κλάςεισ που ςυμμετζχουν για τθ 

δθμιουργία (spawning) ενόσ VM. 

Αρχικά θ κλάςθ provider περιζχει όλεσ 

τισ πλθροφορίεσ για τθν αυτι τθ 

διαδικαςία. Συγκεκριμζνα δζχεται τον 

τφπο του provider, credentials του 

χριςτθ για το ςυγκεκριμζνο provider , 

κακϊσ και τι τφποσ κα είναι το VM που 

κα γίνει spawn . Δεδομζνου ότι ςτθν 

υλοποίθςθ μασ ζχουμε δθμιουργιςει 

Openstack private Cloud , θ κλάςθ 

Provider καλεί τθν Openstack κλάςθ 

ςτθν οποία περνάνε όλα τα 

απαραίτθτα δεδομζνα για το spawning 

του μθχανιματοσ και μζςω τθσ 

μεκόδου init() τθσ κλάςθσ Openstack , 

το εικονικό μθχάνθμα δθμιουργείται. 

Ραράλλθλα , επειδι κα υπάρχει 

ανταλλαγι αρχείων μεταξφ του VM 

και του υπολογιςτι (benchmark data outputs) , πρζπει υποχρεωτικά να αναπτυχκεί μία 

αςφαλισ επικοινωνία μεταξφ τουσ, είτε υπάρχουν ιδθ keypairs είτε πρζπει να 

δθμιουργθκοφν καινοφργια. Αυτι θ πλθροφορία δίνεται πάλι από το χριςτθ μζςω τθσ 

Εικόνα 31 General Classes 
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φόρμασ που ζχει ςυμπλθρϊςει αρχικά. Θ κλάςθ PubPrivateKeyUtils είναι υπεφκυνθ για τθ 

διαδικαςία αυτι και με τθν ολοκλιρωςι τθσ , ζχει  γίνει ανταλλαγι των δθμοςίων κλειδιϊν 

και των δφο μθχανθμάτων. 

 

Στθν εφαρμογι που ζχουμε αναπτφξει ο χριςτθσ μπορεί να εκτελζςει τρία (3) 

διαφορετικά τεςτ , όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί. Κρίνεται ςκόπιμο ςτο ςθμείο αυτό να 

αναλφςουμε τα είδθ των τεςτ. 
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Μύα γενικό αναφορϊ ςτον τρόπο λειτουργύασ των κλϊςεων 

Πταν μία ςελίδα καλείται, αν ζχει γίνει map, τότε αμζςωσ καλείται ο Model  (Model)που 

αντιςτοιχεί ςτθν mapped ςελίδα και αρχικοποιοφνται οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται. 

Εδϊ αξίηεινα τονίςουμε ότι κατά τθν ζκταςθ προγραμματιςμοφ του framework 

χρθςιμοποιικθκαν οι μζκοδοι Get και Set , βαςικζσ μζκοδοι για να είναι δυνατι θ 

μεταφορά των τιμϊν των μεταβλθτϊν μεταξφ ςελίδων. Πταν ο Controller (Controller) ζχει 

τρζξει τον κϊδικα που του αναλογεί για τθ ςυγκεκριμζνθ Mapped ςελίδα , τότε προωκεί 

ςτθν επόμενθ αν θ ςυμπλιρωςθ είναι ορκι και επιτυχισ , ι κα γίνει reload τθσ ςελίδασ ςε 

πικανι αποτυχία ορκι ςυμπλιρωςθσ τθσ φόρμασ.Στθν εφαρμογι μασ γίνονται 

πραγματοποιοφνται δφο είδουσ ζλεγχοι. Ο πρϊτοσ είναι κατά τθ διάρκεια ςυμπλιρωςθσ τθσ 

φόρμασ μζςω τεχνολογίασ Javascript όπου εκεί γίνονται ζλεγχοι για ςωςτι ςυμπλιρωςθ 

πεδίου (αν απαιτείται αρικμθτικι τιμι) και ο δεφτεροσ είναι όταν θ φόρμα ζχει 

ςυμπλθρωκεί μεν αλλά μερικϊσ (πχ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί το πεδίο threads).Αν φυςικά θ 

ςυμπλιρωςθ είναι ςωςτι τότε εμφανίηεται(View) θ αντίςτοιχθ ςελίδα με τα αποτελζςματα , 

ενϊ χωρίσ ο χριςτθσ να γνωρίηει ζχει ταυτόχρονα πραγματοποιθκεί  insert sql query για να 

αποκθκευκοφν τα αποτελζςματα ςτθ βάςθ 

 

DB Test 

Για το κομμάτι των Βάςεων Δεδομζνων (DB test) χρθςιμοποιοφμε το 

framework YCSB που είναι δθμιουργθμζνο για εκτενι cloud serving stores tests*15+ ςτισ 

παρακάτω DB 

 PNUTS 

 BigTable 

 HBase 

 Hypertable 
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 Azure 

 Cassandra 

 CouchDB 

 Voldemort 

 MongoDb 

 Infinispan 

 Dynomite 

 Redis 

 GemFire 

 GigaSpaces XAP 

 DynamoDB 

 

 

Στο framework που ζχουμε αναπτφξει χρθςιμοποιοφμε τισ  MongoDB, MySQL , 

Postgre και τζλοσ Cassandra Βάςεισ Δεδομζνων. Στθν εικόνα που ακολουκεί 

παρουςιάηουμε τισ κλάςεισ που ςυμμετζχουν ςε αυτό το τεςτ. Κα εξθγιςουμε 

αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο ςυνδζονται .Ο χριςτθσ επιλζγει να εκτελζςει ζνα 

τεςτ βάςεων δεδομζνων. Με αυτι τθν ενζργεια φορτϊνεται  θ ςελίδα db.jsp θ 

οποία ζχει γίνει mapped  βάςει ςυγκεκριμζνου Controller (DbController.java).   

Θ λειτουργία του  Controller ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι θ εξισ. Κάκε φορά 

που ο server (Apache TomCat 7.0) δζχεται requests για τθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα 

db.jsp , αρχικοποιοφνται οι μεταβλθτζσ τθσ κλάςθσ DB. Αυτό γίνεται γιατί ςτθ 

φόρμα που ςυμπλθρϊνει ο χριςτθσ , ο κϊδικασ περιζχει τθν παρακάτω γραμμι 
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db.jsp  

form:form commandName="dbentity" id="form2" enctype="multipart/form-data" 

name="myForm" cssClass="form-horizontal"> 

 

Θ περιγραμμζνθ περιοχι αποδίδει ζνα command name ςτθ φόρμα με όνομα dbentity. Ο 

Controller λαμβάνει το όνομα τθσ φόρμασ , το ςυγκρίνει με το ModelAttribute και ςτο 

επόμενο βιμα δθμιουργεί ζνα Object dbentity τθσ κλάςθσ DB. Αυτό φαίνεται ςτθν 

παρακάτω γραμμι κϊδικα ςτθν περιγραμμζνθ περιοχι. 

DbController.java  

public String db(@ModelAttribute("dbentity") DB dbentity, 
BindingResult result, HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws IOException {  

Βαςικόσ μασ ςτόχοσ είναι , ότι κάκε τεςτ που εκτελείται, και πιο ςυγκεκριμζνα 

οι παράμετροι που ζχει καταχωρίςει ο χριςτθσ να αποκθκεφονται ςε μία ΒΔ , ςε περίπτωςθ 

που χρειαςτεί το τεςτ να επαναλθφκεί ι να γίνει πιο αναλυτικι μελζτθ των  output ςε 

ςχζςθ με τα input.  

Με τθν δθμιουργία του αντικειμζνου dbentity , οι μεταβλθτζσ  

database threads target operationcounts recordcount date time centenary 

freq vmtype username password keypairname imagename ram minDisk 

provider  

url novakeys novakeys providersum 

 

που ουςιαςτικά είναι οι μεταβλθτζσ τθσ φόρμασ που ζχει ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ , μζςω 

των Get and Set μεκόδων  , τουσ αποδίδονται ωσ  τιμζσ οι τιμζσ τθσ φόρμασ και πλζον 
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μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν περαιτζρω. Εν ςυνεχεία , επειδι πρζπει να αποδοκοφν και 

γραφικά τα αποτελζςματα του Benchmark ςτο χριςτθ , εκτελείται ζνα select query που 

ανακτά τα αποτελζςματα που ζχουν αποκθκευκεί ςτθ ΒΔ και μζςω τθσ εντολισ  

  model.addAttribute("****", ****); 

 

αποδίδεται ζνα attribute ςτθν ανακτόμενθ πλθροφορία προκειμζνου να 

αναπαραςτακεί ςτθν ςελίδα success.jsp, όπου και παρουςιάηονται τα αποτελζςματα με τθ 

μορφι JavaScript Charts ι απλά αποδίδεται θ τιμι τουσ αν δεν είναι απαραίτθτθ κάποια 

γραφικι αναπαράςταςθ.  

Ακολουκεί το class diagram και οι ςυςχετίςεισ των κλάςεων κακϊσ επίςθσ και το διάγραμμα 

ροισ εκτζλεςθσ του τεςτ. 
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Εικόνα 32 Db Controller 
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Εικόνα 33 DB ClassesWeb Serving Test 
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Web Serving 

Στθ διαδικαςία εκτζλεςθσ Web Serving test ζχουμε επιλζξει το weighttp. Είναι 

ζνα ελαφρφ και μικρό εργαλείο ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για web servers. Ζχει ςχεδιαςτεί 

για να είναι πολφ γριγορο και εφκολο ςτθ χριςθ και υποςτθρίηει ζνα μικρό κομμάτι του 

HTTP πρωτοκόλλου ϊςτε να είναι απλό. Το ςυγκεκριμζνο tool υποςτθρίηει multithreading 

ϊςτε να χρθςιμοποιεί ςε τθν τεχνολογία επεξεργαςτϊν πολλαπλϊν πυρινων , κακϊσ και 

αςφγχρονα i/o για ταυτόχρονα requests ςε ζνα thread.*16+. 

Θ λογικι όπωσ και ςτο προθγοφμενο τεςτ είναι ακριβϊσ θ ίδια. 

Web_serving.jsp 

<form:form commandName="webserving" id="form2" enctype="multipart/form-
data" name="myForm" cssClass="form-horizontal"> 

 Web Serving Controller 

@RequestMapping(value = "/web_serving") 
 public String web_serving(@ModelAttribute("webserving")   

Πταν ο χριςτθσ επιλζξει να εκτελζςει web serving test , ο αντίςτοιχοσ controller 

(WebServingController)ενεργοποιείται και  δθμιουργείται ζνα αντικείμενο του αντίςτοιχου 

model (WebServing) . Πταν ο χριςτθσ επιλζξει να ξεκινιςει το τεςτ (Finish Button)   , 

πραγματοποιείται ζνασ ζλεγχοσ ϊςτε αν θ φόρμα ζχει ςυμπλθρωκεί ςωςτά να οδθγθκεί ο 

χριςτθσ ςτθ ςελίδα των αποτελεςμάτων , αλλιϊσ να επιςτρζψει πάλι ςτο αρχικό μενοφ. 

Αυτό γίνεται με τον ζλεγχο τθσ τιμισ των threads για το τεςτ. Συγκεκριμζνα αν θ τιμι τουσ 

είναι null τότε ο controller οδθγεί το χριςτθ να ςυμπλθρϊςει ξανά τθ φόρμα. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ κάνει προϊκθςθ ςτθ ςελίδα success2. Αυτι θ ςελίδα δεν υπάρχει , 

απλά είναι μία mapped ςελίδα προκειμζνου εκζινθ τθ ςτιγμι να κλθκοφν οι κλάςεισ για  

πραγματοποιθκοφν ςυνδζςεισ με τθ ΒΔ για να ανακτθκοφν τα αντίςτοιχα outputs των 

αποτελεςμάτων και να οπτικοποιθκοφν προσ το χριςτθ με τισ μεκόδουσ: 
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model.addAttribute("total_sec",total_sec ); 

model.addAttribute("success",success*100 ); 

model.addAttribute("seconds", seconds); 

model.addAttribute("millisec", millisec); 

model.addAttribute("microsec", microsec); 

model.addAttribute("kbpersec", kbpersec); 

model.addAttribute("totalreq", totalreq); 

model.addAttribute("startedreq", startedreq); 

model.addAttribute("donereq", donereq); 

model.addAttribute("succededreq", succededreq); 

model.addAttribute("failedreq", failedreq); 

model.addAttribute("erroredreq", erroredreq); 

model.addAttribute("traffichttp", traffichttp); 

model.addAttribute("traffictotal", traffictotal); 

model.addAttribute("trafficdata", trafficdata    

model.addAttribute("conc_req", conc_req); 
 

Ραρακάτω ακολουκεί ζνα τμιμα του αρχείου success.jsp το οποίο είναι και υπζυκυνο να 
απεικονίςει τα αποτελζςματα ςτθν οκόνθ. 

 

Θ πιο πάνω επιλεγμζνθ μεταβλθτι, με τθ μζκοδο addAttribute , ςυςχετίηει ζνα String με 

όνομα kbpersec με τθν τιμι kbpersec , που ζχει ανακλθκεί ςτο προθγοφμενο query. Ζτςι 

όταν κα φορτϊςει θ εν λόγω ςελίδα , κα περάςει θ τιμι τθσ μεταβλθτισ kbpersec του 

Controller ςτθν ςελίδα. Αυτι είναι και ςυνοπτικά και θ βαςικι ροι του μοντζλου MVC. 

Ακολουκεί το ςχεδιάγραμμα ςχζςεων κλάςεων κακϊσ επίςθσ και το διάγραμμα ροισ 

εκτζλεςθσ του τεςτ. 
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Εικόνα 34 Web Serving Controller 
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Εικόνα 35 Web Serving Classes
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Map-Reduce / Hadoop Test 

Θ τελευταία επιλογι του χριςτθ όςον αφορά τα τεςτ είναι θ επιλογι Map 

Reduce. Στθ διαδικαςία αυτι επιλζξαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα παρακάτω τεςτ: 

1. NNBench 

2. MRBench 

3. Teragen 

4. Dfsio 

Ππωσ και ςτα δφο προθγοφμενα test , ο τρόποσ υλοποίθςθσ δεν αλλάηει, παρά 

μόνο ότι  τα εξαγόμενα αποτελζςματα ςτα τεςτ dfsio , nnbench  και teragen παράγουν 2 ,3 

και 3 αρχεία το κακζνα ωσ output. O controller, ςτο τεςτ αυτό ζχει γραφεί ϊςτε να δζχεται 

ωσ όνομα ιςτοςελίδασ το : map_reduce , για το οποίο ζχει γίνει και map. Πμωσ επειδι ο 

χριςτθσ ζχει το δικαίωμα να επιλζξει μεταξυ τεςςάρων τεςτ , γίνεται αντίςτοιχθ προϊκθςθ 

ςε τοπικζσ ςελίδεσ (mapped) για τθν επεξεργαςία του αιτιματοσ , και τθν ανάκτθςθ των 

Output από τθ βάςθ. Ζτςι αν ο χριςτθσ ζχει επιλζξει το dfsio τεςτ  , προωκείται ςτθν 

success. Ζπειτα εκτελείται το query , ανακτϊνται τα δεδομζνα , γίνονται attributes και 

οδθγοφμαςτε ςτθ ςελίδα success_dfsio , όπου και οπτικοποιοφνται τα αποτελζςματα.  

Ακολουκοφν τα class diagrams για κάκε ζνα από τα τζςςερα (4) τεςτ ξεχωριςτά κακϊσ 

επίςθσ και το διάγραμμα ροισ εκτζλεςθσ του τεςτ. 
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Εικόνα 36 Map Reduce Controller 
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DFSIO TEST 

Εικόνα 37 Dfsio Map Reduce Classes 
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MRBENCH TEST 

Εικόνα 38 MrBenchController 
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Εικόνα 39 NNBenchmarl Classes 

NNBENCH TEST 
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Εικόνα 40Teeragen COntroller Classes 

  

TERAGEN TEST 
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Reports 

Το Framework δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ όπωσ ζχουμε αναφζρει , να 

γραφικοποιιςει τα αποτελζςματα παρελκόντων τεςτ όπωσ επίςθσ και να δει ςτθν οκόνθ 

του αν και κατά πόςο θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου vm για το ςυγκεκριμζνο workload ιταν 

θ ςωςτι (ςε ποιο ποςοςτό). Ραρακάτω αναλφουμε τον Controller που είναι υπεφκυνοσ για 

τα παραπάνω. 

Πταν επιλεγεί θ ςελίδα reports.jsp ο Controller ReportController , κάνει forward 

ςτθ ςελίδα results ,όταν ζχει ςυμπλθρωκεί επαρκϊσ θ αντίςτοιχθ φόρμα. Τότε , 

πραγματοποιείται ςφνδεςθ με τθ ΒΔ για να ανακτθκοφν τα δεδομζνα που ηθτά ο χριςτθσ , 

για να αναπαραςτακοφν γραφικά , με τθ μζκοδο connect. Λόγω του ότι κάποια τεςτ που 

ανακτϊνται , μπορεί να προκαλζςουν τθ δθμιουργία πολλαπλϊν γραφθμάτων ανά τεςτ, θ  

κλάςθ PieChart , αναλαμβάνει μζςω των constructors να αναπαραςτιςει μονά , διπλά , θ 

τριπλά επαναλαμβανόμενα γραφιματα ανά τεςτ. Ταυτόχρονα πρζπει να οπτικοποιθκεί θ 

αποτελεςματικότθτα του workload/vm βάςει τθσ ςυνάρτθςθσ απόδοςθσ SE που ζχουμε 

αναφζρει ςε προθγοφμενο κεφάλαιο (3.2.2.1).  

Ππωσ ζχουμε αναφζρει θ λειτουργία του Controller είναι από τισ πιο ςθμαντικζσ ςτο 

μοντζλο MVC. Για τθ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ report ςυμμετζχουν οι εξισ κλάςεισ: 

 import com.eltoncris.cloudbench.utils.VmType; 

 import com.eltoncris.cloudbench.utils.Normalize; 

 import com.eltoncris.cloudbench.utils.PieChart; 

Θ κλάςθ VmType χρθςιμοποιείται για να μπορζςει αυτόματα να αποδοκεί το κόςτοσ κάκε 

Vm Instance , βάςει τθσ επτθσγισ του χριςτθ ςτθ φόρμα. 

 Θκλάςθ Normalize χρθςιμοποιείται για να πραγματοποιιςει τθν κανονικοποίθςθ των τιμϊν 

για τα διάφορα βάρθ τθσ SE ςυνάρτθςθσ. 

Θ κλάςθ PieChart χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι του γραφιματοσ ςτθν τελικι οκόνθ 

του χριςτθ. 

Θ διαδικαςία τθσ εξαγωγισ του γραφιματοσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Πταν ο χριςτθσ 

ςυγκεκριμενοποιιςει τα δεδομζνα του ςτθ φόρμα και εκτελεςτεί το query, τότε είναι 

δυνατόν να παραχκεί ζνα ιπεριςςότερα αποτελζςματα 
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Ζχουμε δθμιουργιςει ζναν πίνακα με τα αποτελζςματα όπωσ φαίνεται παρακάτω. 

 List<Double> chart_table = new ArrayList<Double>(); 

 

Θ λίςτα αυτι , είναι υπεφκυνθ για να «κρατιςει» το ποςό των ιδίων αποτελεςμάτων ϊςτε 

να ςχεδιαςτοφν τα αντίςτοιχα γραφιματα. 

Πταν για παράδειγμα κα ςχεδιαςτοφν οι τα γραφιματα για ζνα query ςε ΒΔ κα εκτελεςτεί 

θ παρακάτω εντολι 

PieChart demo = new PieChart("Database Results Chart", chart_table, 
     chart_table.size(), "Database"); 
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Στθν παρακάτω εικόνα παρουςιάηεται θ βαςικι κλάςθ ReportsController και θ 

ςυςχζτιςι τθσ με λοιπζσ κλάςεισ κακϊσ και το διάγραμμα ροισ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

διαδικαςίασ. 

DBSQL

REPORT 
CONTROLLER

RESULT PAGE

REPORTS FORM

5 R
eturn

 R
esu

lts

4 
Se

le
ct

1 Report inputs

REPORT MODEL

PIE CHART

NORMALIZE

6 Create Instance

7 Create Graph

 

Εικόνα 41 Report COntroller 
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Εικόνα 42 Reports Classes 
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ΣΙΓΜΙΟΣΤΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ 

Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιάςουμε με τθ βοικεια ςτιγμιοτφπων , πϊσ ζνασ 

χριςτθσ μπορεί να αξιοποιιςει τθν εφαρμογι ςε όλεσ τισ επιλογζσ. 

Κατά τθν εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ ο χριςτθσ βλζπει τθν πρϊτθ ςελίδα (Welcome Page) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Στθν πρϊτθ επαφι με το εργαλείο ο χριςτθσ ςυναντά ζνα περιβάλλον που ακλουκεί τα 

πρότυπα του twitter bootstrap. Εμφανίηεται ζνα μινυμα που καλωςορίηει το χριςτθ και τον 

ενθμερϊνει για τισ επιλογζσ που ζχει κακϊσ για το ποια ςυγκριτικά τεςτ ζχει το δικαίωμα 

να επιλζξει.Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει  ζνα από τα διακζςιμα τεςτ ι να 

επιλζξει από το μενοφ ςτθν κορυφι το dropdown Settings Reports 

   

Εικόνα 43 Αρχικό Μενοφ 
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DB Bench 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στθν εικόνα αυτι βλζπουμε πωσ ο χριςτθσ ζχει επιλζξει τθν εκτζλεςθ ενόσ DB Benchmark 

test. Ρρζπει λοιπόν να ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία (όλα τα πεδία είναι απαραίτθτα ςτθν 

εφαρμογι). Συγκεκριμζνα πρζπει να επιλζξει τα: 

 Select Database.  Επιλογι τθσ ΒΔ από το πτυςςόμενο μενοφ. 

 Threads. Ο αρικμόσ των νθμάτων 

 Target.  Το επικυμθτό throughput. 

 Workload. Το φορτίο του test.Αυτό μπορεί να το επιλζξει ο χριςτθσ από ζνα 

πτυςςόμενο μενοφ. 

  

Εικόνα 44 Db Bench Step 1 
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Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ ειςάγει λανκαςμζνεσ τιμζσ τότε ενθμερϊνεται για το ςφάλμα 

αυτό. Ζχουμε δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο κομμάτι τθσ αποφυγισ ςφαλμάτων και ο 

χριςτθσ δεν ζχει το δικαίωμα να προχωριςει ςτο επόμενο βιμα αν προθγουμζνωσ δεν ζχει 

προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. Εδϊ αναλαμβάνει θ Javascript που εκτελεί όλουσ τουσ 

ελζγχουσ που ζχουμε κζςει. 

 

Εικόνα 45 Wrong Input 
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Εδώ ο 

χριςτθσ 

πρζπει να 

ςυμπλθρώςε

ι τα πεδία 

Date, για τθν 

θμερομθνία 

που επικυμεί 

να γίνει το 

test, time, 

ποια 

ςυγκεκριμζν

θ ώρα κα 

γίνει, 

centenary , θ 

επαναλθπτικ

ότθτα του 

τεςτ (πχ αν 5 

ώρεσ) και τζλοσ Frequency , θ ςυχνότθτα  

Εικόνα 46 DB Step 2 

επιλογισ, 

δθλαδι πχ 

τρεισ φορζσ 

ςτθν πρώτθ 

ώρα  

Εδώ ο 

χριςτθσ 

ςυμπλθρώνει 

τα 

απαραίτθτα 

πεδία  που 

αφοροφν τον 

πάροχο. 

το τζλοσ 

εμφανίηεται 

θ παρακάτω 

εικόνα που 

παρουςιάηει 

τα 

αποτελζςματα του τεςτ. 

Εικόνα 47 DB Step 3 
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Εικόνα 48 DB Final  

Κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του εργαλείου , αποφαςίςαμε βάςει των 

χαρακτθριςτικϊν κάκε ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ να αποδϊςουμε ςτθν οκόνθ, με το πζρασ 

κάκε δοκιμισ, τα αποτελζςματα τθσ. Σε κάκε ςφγκριςθ το εξαγόμενο αποτζλεςμα ιταν 

ςαφϊσ διαφορετικό και χρθςιμποιϊντασ τα ιδιάιτερα χαρακτθριςτικά που προςφζρει το 

bootstrap ,ζχουμε το αποτζλεςμα τθσ εικόνασ 48. Σε κάποιεσ εικόνεσ εμφανίηεται γφρω από 

το αποτζλεςμα και ζνασ κοκκινοσ κφκλοσ. Αυτό γίνεται για να καταλάβει ο χριςτθσ τθσ επί 

τοισ εκατό (%) απόδοςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ. 
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Map Reduce  

 

Εικόνα 49 Map Reduce Step 1 

 

 Αρχικι οκόνθ. Εδώ ο χριςτθσ επιλζγει τον τφπου του benchmarκ που κα γίνει 

μεταξφ των TestDFSIO ,NNBench,Τeragen, MrBench. Ππωσ βλζπουμε είναι από τα 

πιο διακριτικά και εφκολα μενοφ επιλογισ λόγω των χαμθλϊν απαιτιςεων για 

ρυκμίςεισ του ςυγκεκριμζνου τεςτ. 
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Ομοίωσ ςτο βιμα αυτό κα πρζπει να γίνουν τα βιματα που περιγράφθκαν ςτο αντίςτοιχο 

βιμα για τισ βάςεισ δεδομζνων. Καταχϊριςθ θμερομθνίασ ϊρασ και επαναλθπτικότθτασ / 

ςυχνότθτασ  

 

 

 

 

Εικόνα 50 Map Reduce Step 2 



 

“A Unified Benchmark Framework for Cloud Deployed Applications Tool in IaaS” 

 
  

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταχϊριςθ παραμζτρων για τον cloud provider. Εδϊ για να υπάρξει επικοινωνία του 

μθχανιματοσ όπου εκτελείται το τεςτ με το εικονικό μθχάνθμα που κα δθμιουργθκεί κα 

πρζπει ο χριςτθσ να ςυμπλθρϊςει ορκϊσ τα απαραίτθτα πεδία. 

 

 

  

Εικόνα 51 Map Reduce Step3 
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Λόγω του ότι τα Benchmark test που μποροφν να πραγματοποιθκοφν είναι τζςςερα 

, οι επόμενεσ εικόνεσ παρουςιάηουν το γραφικό Output των τεςτ. 

MRBENCH 

 

Εικόνα 52 Map Reduce Final MRBENCH 

 

Εικόνα 53 Map Reduce Final DFSIO 

Dfsio output 
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NNBENCH Write 

TERAGEN 

 

Εικόνα 55 TERAGEN Outputs 

Εικόνα 54  NNBENCH Write 
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Web Serving 

 

Εικόνα 56 Web Serving Step 1 

Ο χριςτθσ πρζπει να επιλζξει από το πτυςςόμενο μενοφ, το Server που κα γίνει 

το τεςτ, τα νιματα εκτζλεςθσ , πόςα ταυτόχρονα requests κα λαμβάνει ο server και πόςοι 

ταυτόχρονοι clients κα είναι ςυνδεδεμζνοι ςε αυτόν. 

  



 

“A Unified Benchmark Framework for Cloud Deployed Applications Tool in IaaS” 

 
  

103 
 

 

Οι επόμενεσ δφο εικόνεσ είναι ίδιεσ με του κεφ. 4.1 (δεφτερο και τρίτο βιμα). 

Καταχϊριςθ παραμζτρων θμερομθνίασ, ϊρασ και 

επαναλθπτικότθτασ / ςυχνότθτασ. 

 

 

 

Καταχϊριςθ παραμζτρων για τον cloud provider. 

 

 

 

Τελικά θ εμφανίηεται θ οκόνθ με τα αποτελζςματα. 

 

 

Εικόνα 59 Web Serving Final 

Εικόνα 57 Web Serving Step2 

Εικόνα 58 Web Serving Step3 
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Κάκε τεςτ χρονικά μπορεί να απαιτεί να είναι απαιτθτικό, Για το λόγο αυτό ζχουμε 

ενςωματϊςει ζνα γραφικό το οποίο ειδοποιεί το χριςτθ ότι θ διαδικαςία εκτελείται . Αυτό 

εμφανίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα και είναι κοινό για όλα τα τεςτ. 

 

Εικόνα 60 Waiting Screen 
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Reports 

 

Εικόνα 61 Welcome Screen 

Για να μπορζςει ο χριςτθσ να χρθςιμοποιιςει τθ λειτουργία των reports πρζπει ςτθν αρχικι 

ςελίδα να επιλζξει το drop-down menu Settings και ζπειτα το Reports. 
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Εικόνα 62 Reports Form 

Ζπειτα να καταχωρίςει τα αντίςτοιχα βάρθ για τουσ μζςουσ όρουσ των κρίςιμων 

παραγόντων και του κόςτουσ αντίςτοιχα. Επίςθσ πρζπει να δθλϊςει μεταξφ ποιων 

θμερομθνιϊν ζτρεξε το test που επικυμεί να ανακαλζςει  , κακϊσ επίςθσ κα το είδοσ των 

VM που χρθςιμοποιικθκαν για αυτό το τεςτ. Τζλοσ , επιλζγει τεςτ. 

Στθν εικόνα που ακολουκεί ο χριςτθσ ζχει δϊςει βάρθ 0.2 και 0.8 αντίςτοιχα. 

Εδϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ ο χριςτθσ πρζπει να δθλϊνει βάρθ , πραγματικοφσ 

αρικμοφσ , των οποίων το άκροιςμα είναι 1 μονάδα (1.0).Στθν περίπτωςθ που γίνει κάποιο 

ςφάλμα , ο χριςτθσ ενθμερϊνεται με Javascript alert και προχωράει ςτισ απαραίτθτεσ 

διορκϊςεισ. 
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Αναλόγωσ με τθν επιλογι του τεςτ , τότε εμφανίηονται νζα πεδία τα οποία ο 

χριςτθσ ςυμπλθρϊνει . Για παράδειγμα ςτθν παρακάτω εικόνα ζχουμε επιλζξει , DB test , 

με MongoDB και workloada. 

 

Εικόνα 63 Reports Select Test 
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ και τθν υποβολι τθσ φόρμασ , 

εμφανίηονται τα αποτελζςματα, όπωσ φαίνεται παρακάτω. Τόςο το Service Efficiency Metric 

Description όςο και θ γραφικι παράςταςθ για κάκε τεςτ που ζχει τρζξει . Τα αποτελζςματα 

ποικίλουν. Υπάρχει θ γραφικι αναπαράςταςθ του κάκε τεςτ, (JFrame) , αλλά παρουςιάηεται 

αναλυτικά και ο πίνακασ δεδομζνων.Συγκεκριμζνα εμφανίηονται τόςο οι παράμετροι τθσ 

γραφικισ παράςταςθσ αλλά και δευτερφουςεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν το τεςτ. 

 

Εικόνα 64 Reports Final 
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Μελλοντικό Μελϋτη 

Για το web tool front-end κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί  τεχνολογία JQuery 

και Ajax για πιο γριγορθ φόρτωςθ των αποτελεςμάτων. Κα μποροφςε επίςθσ να 

δθμιουργθκεί ζνα add-on etool το οποίο κα ιταν υπεφκυνο για τθν εξαγωγι των 

αποτελεςμάτων ςε ζνα αρχείο με τθ μορφι pdf ι xls. Στθ ςελίδα των αποτελεςμάτων είναι 

πικανι , θ φπαρξθ πιο εξειδικευμζνων ςυναρτιςεων φόρτωςθσ αποτελεςμάτων για να 

μπορεί  ο χριςτθσ να ςυγκρίνει ταυτόχρονα πολλαπλά αποτελζςματα. Στα αποτελζςματα 

που επιςτρζφονται αμζςωσ μετά τθν εκτζλεςθ του τεςτ , κα ιταν δυνατόν να 

χρθςιμοποιθκοφν πιο εξειδικευμζνα γραφιματα που να παρουςιάηουν περιςςότερα 

αποτελζςματα και πιο ςυγκεκριμζνα.  

Σαν βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ των αποτελεςμάτων κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί , μθ ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων , ζτςι ϊςτε τα αρχεία αποτελεςμάτων ι 

αποτελζςματα να αποκθκεφονται πιο γριγορα και αποδοτικά. 
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