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Περίληψη 

ηηο κέξεο καο απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ε αλάζεζε εθηέιεζεο απαηηεηηθψλ εθαξκνγψλ 

απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ζε ππνδνκή ππνινγηζηηθψλ λεθψλ. θνπφο είλαη ε 

απνδνηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε εθηέιεζε ηνπο ζε δηαθνκηζηέο πςειήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε θάλνπκε ιφγν γηα κηα αξρηηεθηνληθή, ε νπνία νλνκάδεηαη Mobile 

Cloud Computing (MCC). ε απηή ηελ ππνδνκή, ε θηλεηή ζπζθεπή επηθνηλσλεί κέζσ 

3G/LTE ζπλδέζεσλ κε έλα απνκαθξπζκέλν Cloud. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

πξνέθπςε αξγφηεξα, ψζηε νη θηλεηέο ζπζθεπέο λα κελ επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ην 

Cloud. Απηή ε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο Cloudlet-Based αξρηηεθηνληθήο 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. ε κηα ηέηνηα ππνδνκή νη θηλεηέο ζπζθεπέο επηθνηλσλνχλ κέζσ 

Wi-Fi LAN κε ην θνληηλφηεξν Cloudlet ζην νπνίν θαη ζηέιλνπλ tasks γηα εθηέιεζε. Σν 

Cloudlet δηαζέηεη ηζρπξφηεξνπο επεμεξγαζηέο ζε ζχγθξηζε κε έλα smartphone ή έλα tablet, 

φκσο, αλάινγα θαη κε ην θφξην εξγαζίαο νη πφξνη επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο ηνπ κπνξνχλ λα 

εμαληιεζνχλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Cloudlet αλαδεηά πφξνπο απφ ην Cloud κε ην 

νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν. Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εζηηάδεη ζε κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο Cloudlet-Based ππνδνκήο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ζηελ νπνία ην Cloudlet 

λα αλαδεηά επηπιένλ ππνινγηζηηθνχο πφξνπο απφ θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην ίδην ηνπηθφ αζχξκαην δίθηπν κε απηφ. ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη κία κεζνδνινγία γηα ηε δέζκεπζε θαη δηαρείξηζε κέξνπο ηεο CPU 

κίαο θηλεηήο ζπζθεπήο κέζσ εθαξκνγήο, πξνζνκνηψλεηαη κηα Cloudlet-Based ππνδνκή 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαη εθηεινχληαη πεηξακαηηθά ζελάξηα αλάζεζεο εξγαζηψλ απφ ην 

Cloudlet ζε έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο.  

 

Λέξειρ Κλειδιά: Mobile Cloud Computing, Cloudlet, CloudSim, Resource Allocation, 

Mobile Devices, Android, Location Based Services.   
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Abstract 

Nowadays, it is a common practice for mobile devices to offload computationally heavy 

tasks off to a Cloud. In this way, the processing of intensive mobile device jobs takes place 

in cloud systems, which have rich computational resources. We call such an environment 

Mobile Cloud Computing (MCC) architecture. In MCC, mobile devices communicate with 

remote Clouds using 3G/LTE connections. An alternative MCC infrastructure was 

revealed later in which mobile devices do not communicate directly with Cloud. It had as a 

result the implementation of a new MCC model, which is based on Cloudlets. In Cloudlet-

Based MCC system mobile devices communicate with nearby Cloudlets using Wi-Fi 

connections and send to them tasks in order to do the required processing and return the 

final results back. Cloudlets have greater computational resources than smartphones and 

tablets, but depending on the workload its resources can be exhausted. In this case, 

Cloudlet asks for extra resources from Cloud. All Cloudlets are connected to a remote 

Cloud. This dissertation is focused on an alternative approach of the MCC Cloudlet-Based 

model, where Cloudlet asks for extra computational resources from mobile devices that are 

connected to the same Wi-Fi LAN. It presents an experimental method, where smart 

mobile devices offer computational resources to Cloudlets. In the producing context of the 

dissertation in question, a methodology for resource allocation in android systems is 

analyzed. Furthermore, a Cloudlet-Based Cloud infrastructure is simulated and 

experimental scenarios for delegating tasks to mobile devices are executed. 

 

Key Words: Mobile Cloud Computing, Cloudlet, CloudSim, Resource Allocation, Mobile 

Devices, Android, Location-Based Services.             
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1. Εισαγωγή 

1.1 Πρόλογος 

ηηο κέξεο καο νη έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο, φπσο ηα smartphones θαη ηα tablets, 

απνηεινχλ ηηο πιένλ πεξηδήηεηεο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο θνξεηέο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο. Σν πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ ηνπο δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη νη βηνκεραλίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ κηθξνζπζθεπψλ έρνπλ δψζεη ζε απηέο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Πιένλ, ην θηλεηφ ηειέθσλν δελ είλαη ζρεδηαζκέλν κφλν γηα λα θάλεη 

θιήζεηο, ή λα ιακβάλεη θαη λα ζηέιλεη κελχκαηα. Μηα ηέηνηα ζπζθεπή απνηειεί 

πξαγκαηηθά έλαλ εμειηγκέλν ππνινγηζηή ρεηξφο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηειεί πεξίπινθεο θαη απαηηεηηθέο εθαξκνγέο. Οη έμππλεο θνξεηέο 

ζπζθεπέο δηαηεξνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Οπνηνζδήπνηε πιένλ, κε ηε ρξήζε ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο 

κπνξεί, λα ζπλδεζεί ζην Γηαδίθηπν (Internet) θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί έγγξαθα, λα πξαγκαηνπνηήζεη βίληεν θιήζεηο, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ (Location-

Based Services – LBS), λα απνζεθεχζεη ζηελ ζπζθεπή ηνπ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ, φπσο 

θσηνγξαθίεο, βίληεν, ηξαγνχδηα θ.ά. Σα παξαπάλσ είλαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο 

ρξήζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζεκεξηλψλ smartphones. 

 

ε φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα ζπλδένληαη θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο απφ ππνινγηζηηθά λέθε (Clouds). Μηα θηλεηή ζπζθεπή κπνξεί 

πνιχ εχθνια λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εθαξκνγή ή ππεξεζία, ε νπνία παξέρεηαη απφ κηα 

ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζε επίπεδν Software as a Service (SaaS). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε client εθαξκνγή, πνπ ηξέρεη ζηελ θηλεηή ζπζθεπή, απνηειεί ηε δηεπαθή  

(interface) γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο ζπζθεπήο κε ην χλλεθν θαη ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Δπίζεο, νη θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηνπλ 

ηελ εθηέιεζε ησλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθψλ – εμεηδηθεπκέλσλ (native) εθαξκνγψλ ηνπο ζην 

χλλεθν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ είλαη ηαρχηεξε θαη νη θνξεηέο 

ζπζθεπέο εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαη πφξνπο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. 
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Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, ε έλλνηα ηνπ χλλεθνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε 

δηαρείξηζε θαη ηνλ δηακνηξαζκφ πφξσλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Η επηθνηλσλία ησλ mobile 

ζπζθεπψλ θαη ε αλαδήηεζε πφξσλ ζε απηφ νδήγεζε ζε αξρηηεθηνληθέο θηλεηψλ 

ππνινγηζηηθψλ λεθψλ (Mobile Cloud Computing – MCC). Γηα ηελ έλλνηα ηνπ MCC έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο κειέηεο θαη πξνζεγγίζεηο, κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Cloudlet-

Based αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Η Cloudlet-Based αξρηηεθηνληθή 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο είλαη κηα ππνδνκή MCC, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη ζηελ 

ρξήζε ησλ Cloudlets. Σα Cloudlets είλαη κηθξά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (Data Centers), 

ηα νπνία απνηεινχλ έλα ελδηάκεζν επίπεδν ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε 

ην χλλεθν. Οη θνξεηέο ζπζθεπέο ζε έλα Cloudlet-Based κνληέιν MCC επηθνηλσλνχλ ζε 

πξψην επίπεδν κε έλα Cloudlet, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη εμππεξεηεί ηα αηηήκαηά ηνπο 

(requests). ε δεχηεξν επίπεδν ην Cloudlet επηθνηλσλεί κε ην χλλεθν, κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ requests ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ή ηελ αλαδήηεζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ή 

αθφκε θαη ηελ πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ επξείαο θιίκαθαο. ηελ Cloudlet-Based 

αξρηηεθηνληθή MCC θπξίαξρν ξφιν θαηέρνπλ απηά ηα κηθξά Data Centers (Cloudlets), ηα 

νπνία κηκνχληαη ηελ βαζηθή ππνδνκή ηνπ χλλεθνπ. Οη θνξεηέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη 

κέζσ wi-fi ή Bluetooth κε έλα Cloudlet. 

 

ηε Cloudlet-Based αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ην Cloudlet δεζκεχεη, 

δηαρεηξίδεηαη θαη κνηξάδεη ηνπο πφξνπο ηνπ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. ε πεξίπησζε φπνπ νη 

πφξνη ηνπ εμαληιεζνχλ, αλαδεηά κε ηελ ζεηξά ηνπ επηπιένλ πφξνπο απφ ην χλλεθν κε ην 

νπνίν επηθνηλσλεί.  

 

Όκσο, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή απηήο ηεο ελφηεηαο νη έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο 

δηαξθψο εμειίζζνληαη θαη ζήκεξα δηαζέηνπλ ηζρπξνχο πνιππχξελνπο επεμεξγαζηέο, 

κεγαιχηεξεο κλήκεο θαη ρψξνπο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, πνπ θηάλνπλ αθφκε θαη ηα 128 

GB. Έηζη, βάζεη ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ ησλ ζχγρξνλσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ είλαη 

εθηθηή ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε κηαο ελαιιαθηηθήο Cloudlet-Based ππνδνκήο 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. ε απηήλ ηελ ππνδνκή νη θηλεηέο ζπζθεπέο, πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο καδί ηεο, ζα κπνξνχλ, φρη κφλν λα αλαδεηνχλ, αιιά παξάιιεια θαη λα 

πξνζθέξνπλ πφξνπο ζηελ ππνδνκή. πλεπψο, ην Cloudlet ζε κηα ηέηνηα εθδνρή ζα έρεη ηελ 

επειημία, λα αλαδεηά επηπιένλ πφξνπο πξψηα απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο καδί ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα εάλ είλαη απαξαίηεην απφ ην χλλεθν. ε κηα 
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ηέηνηα ππνδνκή, νη θηλεηέο ζπζθεπέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δεκηνπξγία ελφο Mobile 

Cloud Computing (MCC) πεξηβάιινληνο. Κάζε ζπζθεπή κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ.  

 

Η εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Cloudlet-Based ππνδνκήο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Ωο αληηθείκελν έξεπλαο έρεη ηε 

δέζκεπζε θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ θηλεηέο ζπζθεπέο (smartphones) θαη 

ηε δηάζεζε ηνπο ζε Cloudlets. Δπηπιένλ, κε ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ην Wi-Fi δίθηπν, ζην 

νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε θνξεηή ζπζθεπή θαη ην Cloudlet, πινπνηείηαη LBS ππεξεζία, ε 

νπνία ηειηθά απνηειεί κέξνο ηεο mobile εθαξκνγήο.  

 

1.2 Σκοπός και Αντικείμενο Μελέτης 

Η εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο εζηηάδεη ζηε κειέηε θαη αλάπηπμε 

εθαξκνγήο δέζκεπζεο πφξσλ ζε ππνινγηζηηθά λέθε κηθξήο θιίκαθαο κε ηε ρξήζε 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ. ηφρνο ηεο είλαη ε πινπνίεζε θαη παξνπζίαζε κέζνδν δπλακηθήο 

δέζκεπζεο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ θηλεηέο ζπζθεπέο κέζσ κηαο απιήο εθαξκνγήο θαη ε 

δηάζεζε ηνπο ζην Cloudlet κε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ. Οη θηλεηέο ζπζθεπέο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα παξαρσξνχλ έλα ηκήκα απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο (CPU) ζηε 

Cloudlet-Based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ απηήο.  

 

Δπίζεο, ζηφρν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε κεζφδνπ εληνπηζκνχ ηεο 

ζέζεο ηνπ ρξήζηε κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο εληφο θιεηζηνχ ρψξνπ ρσξίο πξνθαλψο ηε ρξήζε 

GPS. Σν A-GPS, κε ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλα φια ηα θαηλνχξγηα smartphones θαη 

tablets, δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ κέζα ζε θηίξηα θαη γεληθφηεξα θιεηζηνχο ρψξνπο. ηηο 

επφκελεο δπν ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζηφρνη θαη ηα αληηθείκελα κειέηεο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο.  

 

Σκοπός 

 Μειέηε θαη αλάπηπμε εθαξκνγήο γηα ηελ πιαηθφξκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Android, ε νπνία λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Cloudlet-Based 

ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο.  
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 Τινπνίεζε κηαο Cloudlet ππνδνκήο κε ρξήζε εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο.  

 Γπλακηθή δέζκεπζε κέξνπο ηεο CPU κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

πξνζθέξεη ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ζε έλα Cloudlet. 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηεο 

θηλεηήο ζπζθεπήο. 

 Δπηθνηλσλία ηεο mobile εθαξκνγήο κε ηελ Cloudlet-based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζίαο (task) ζηε θηλεηή ζπζθεπή 

πνπ ζπλδξάκεη. 

 Δληνπηζκφο ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο ηνπ ρξήζηε αλάινγα κε ην Access Point κε ην 

νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε θνξεηή ηνπ ζπζθεπή.  

 Τινπνίεζε LBS ππεξεζίαο. 

 

Αντικείμενα Μελέτης  

 Η κειέηε ηεο Mobile – Cloudlet – Cloud Computing αξρηηεθηνληθήο. 

 Η εχξεζε κεζφδνπ γηα ηελ δέζκεπζε θαη δηαρείξηζε κέξνπο ηεο CPU κηαο Android  

θηλεηήο ζπζθεπήο. 

 Η επηθνηλσλία ηεο mobile εθαξκνγήο κε ην Cloudlet κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ. 

 Λήςε απφθαζεο απφ ην Cloudlet γηα ην εάλ θαη πφηε έλα task ζα αλαηεζεί γηα 

εθηέιεζε ζε κηα ζπζθεπή, ε νπνία πξνζθέξεη ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ζε απηφ. 

 Η εθηέιεζε ή απφξξηςή ελφο task απφ κηα θηλεηή ζπζθεπή, αλάινγα κε ηνλ εάλ 

κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί. 

 Η κέζνδνο εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο εληφο θιεηζηνχ ρψξνπ 

θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ βάζεη απηήο.  

1.3 Δομή της εργασίας 

Σν κεθάλαιο 1 πεξηέρεη ηελ εηζαγσγή ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, θαζψο θαη 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα αληηθείκελα κειέηεο. 

 



Μεηαπηστηαθή Γηαηρηβή                                                                                                           Γεκήηρηος Γθόηζες 

 
 

17 

ην κεθάλαιο 2 πεξηγξάθεηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν ε 

δηπισκαηηθή δηαηξηβή θαιείηαη λα επηιχζεη θαη επηπιένλ αλαθέξνληαη ηα κέξε απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη θη άιιεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο, νη νπνίεο 

εληνπίδνληαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Αθφκε, γίλεηαη κηα πξψηε εηζαγσγή, σο πξνο ηε 

κέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί,  πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα απφ ηελ δηθή καο 

πιεπξά.  

 

ην κεθάλαιο 3 γίλεηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλαιχεηαη 

ιεπηνκεξψο, ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη νη εκπιεθφκελνη ξφινη ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηγξάθνληαη ηα ζελάξηα 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θαη αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ επαθξηβψο ηηο ηδηφηεηέο ηεο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη 

ηα εξγαιεία θαη νη ηερλνινγίεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 

θαη αλαιχνληαη θξίζηκα ηκήκαηα θψδηθα.  

 

ην κεθάλαιο 4 παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή, πνπ αλαπηχρζεθε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο. Έπεηηα, αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη 

γίλεηαη κηα απνηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζέκα.  

 

ην κεθάλαιο 5 γίλεηαη κηα ζχλνςε ηεο φιεο πξνζέγγηζεο, δηαηππψλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο 

επεθηάζεηο – βειηηψζεηο  ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.           
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2. Θεωρητική Προσέγγιση   

2.1 Cloud Computing 

Σν Cloud είλαη έλα παξάιιειν θαη θαηαλεκεκέλν ζχλνιν ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πςειήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ην νπνίν δηαζέηεη ηεξάζηηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Σα 

ζπζηήκαηα απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ 

ππνινγηζηέο θαη έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο. Η έλλνηα ηνπ Cloud βαζίδεηαη ζηελ δηαρείξηζε 

θαη ζηνλ δηακνηξαζκφ πφξσλ κε ρξήζε κηαο Internet – based ππνδνκήο, κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπο ζε ηξίηνπο ρξήζηεο. [15] Οη πφξνη ηνπ Cloud 

πξνζθέξνληαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κε ηελ επειημία λα πιεξψλνπλ κφλν γηα φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ. Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο ιφγσ ηεο εηθνληθνπνίεζεο (virtualization) δίλεη 

ηελ ςεπδαίζζεζε ζηνπο ρξήζηεο φηη νη πφξνη ηνπ είλαη αλεμάληιεηνη. Σν Cloud Computing 

απνηειεί επαλάζηαζε ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο. [2][6] 

 

Σα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα [3] ηνπ Cloud Computing γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Ανεξαπηηζία ζςζκεςήρ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη κέζσ Cloud ππνδνκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή ζπζθεπή κε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλα smartphone ή έλα tablet.  

 Ανεξαπηηζία θέζηρ. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη γηα ρξήζε ησλ Cloud ππεξεζηψλ 

είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Internet.  

 Διαμοιπαζμόρ πόπων. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ππνινγηζηηθνχ θαη φρη κφλν πφξνπο απφ ηνπο ππέξ-ππνινγηζηέο θαη ηα κεγάια 

θέληξα δεδνκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην Cloud.  

 Οικονομικά οθέλη. Οη επηρεηξήζεηο πιένλ δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα δαπαλνχλ 

ηεξάζηηα πνζά γηα ηελ αγνξά ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ, αιιά 

κπνξνχλ λα «λνηθηάδνπλ» φηη ρξεηάδνληαη απφ κηα Cloud ππνδνκή.   

 Επεκηαζιμόηηηα. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα απνθηήζνπλ, 

επηπιένλ πφξνπο ζε πεξίπησζε φπνπ νη αλάγθεο ηνπο ην απαηηνχλ. 
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 Αδιάλειπηη διαθεζιμόηηηα αποθηκεςηικού σώπος. Σν Cloud είλαη επίζεο 

ππεχζπλν γηα ηε ζπλερή δηάζεζε πφξσλ απνζήθεπζεο, νπνηνπδήπνηε είδνπο 

δεδνκέλσλ θαη δηαηήξεζε αξρείσλ. 

 

Σα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ηεο ππνινγηζηηθήο λέθνπο ζπληειέζαλ ζηελ αλάπηπμε 

πιήζνπο εθαξκνγψλ, θπξίσο εκπνξηθψλ θαζψο θαη εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη 

ρξήζηεο απιά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα 

ηνπο ζηηο ππνδνκέο ηνπ Cloud, ρσξίο λα ηνπο απαζρνινχλ ζέκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ, ή ηε δεκηνπξγία αξρείσλ backup θιπ.       

 

Σα κνληέια ππεξεζηψλ ηνπ Cloud Computing γηα ηνπο θαηαλαισηέο – ρξήζηεο, είλαη ηξία 

θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Software as a Service (SaaS). ε απηφ ην κνληέιν ν θαηαλαισηήο ρξεζηκνπνηεί 

ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην Cloud ππεξεζίεο ή/θαη εθαξκνγέο. 

 Platform as a Service (PaaS). Καηαλαισηήο ζε απηφ ην κνληέιν αλαπηχζζεη, 

πινπνηεί θαη παξάιιεια ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο εθαξκνγέο, νη νπνίεο 

θηινμελνχληαη ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο. 

 Infrastructure as a Service (IaaS). ην κνληέιν ππεξεζηψλ ππνδνκή έλαο Cloud 

πεξηβάιινληνο, ν ρξήζηεο εγθαζηζηά, παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνδνκήο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ.   

 

Δπίζεο, ζην Cloud Computing δηαθξίλνληαη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κνληέια ιεηηνπξγίαο [4], 

ηα νπνία ηα εμήο: 

 Ιδιωηικό. Η ππνδνκή ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα έλαλ νξγαληζκφ ή εηαηξεία. Η πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ απφ ηξίηνπο δελ 

είλαη εθηθηή. Η δηαρείξηζε ηνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη θαη νη 

ππνδνκέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηηο 

επηρείξεζεο.  

 Δημόζιο. ε αληίζεζε κε ην Ιδησηηθφ Cloud ε ππνδνκή θαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην επξχηεξν θνηλφ ή ζε έλα πνιχ κεγάιν ζχλνιν 

εηαηξεηψλ.  
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 Κοινοηικό. Η ππνδνκή απηνχ ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 

είλαη κνηξαζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ππνζηεξίδεη κηα θνηλφηεηα 

ρξεζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ θάπνηνπο θνηλνχο ζθνπνχο.  

 Υβπιδικό. Απηή ε ππνδνκή  ππνινγηζηηθνχ λέθνπο πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε δχν 

ή θαη πεξηζζνηέξσλ ππνδνκψλ απφ ηα κνληέια πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη κηα Cloud αξρηηεθηνληθή κε ζπλδπαζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Η ππνινγηζηηθή λέθνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν απφ ππνινγηζηέο θαη 

εμππεξεηεηέο, αιιά θαη απφ έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο. 

2.2 Mobile Cloud Computing 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ππνινγηζηηθήο λέθνπο κε ην Mobile Computing νδήγεζε ζηελ έλλνηα 

ηνπ Mobile Cloud Computing (MCC). Η ππνδνκή ηνπ Mobile Cloud Computing 

νπζηαζηηθά επεθηείλεη ηηο επεμεξγαζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη 

επηπιένλ πξνζθέξεη ζε απηέο ρψξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο αδπλακίεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο 

είλαη εμάληιεζε ηεο κπαηαξίαο, νη ρακειψλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζηέο ζε ζχγθξηζε κε 

απηνχο ησλ ππνινγηζηψλ, ε πεξηνξηζκέλε δηάζεζε πφξσλ γηα κφληκε απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ, φπσο βίληεν, θσηνγξαθηψλ θ.ά. [15]. 

 

Πιένλ, νπνηαδήπνηε θνξεηή  ζπζθεπή κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην Cloud κε ρξήζε κηαο thin 

client εθαξκνγήο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο – εθαξκνγέο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη 

ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ζε επίπεδν SaaS. Δπίζεο, νη θηλεηέο ζπζθεπέο εθηφο απφ ηε 

ρξήζε ππεξεζηψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ ζην Cloud. Σα smartphones θαη ηα tablets θαινχληαη πιένλ, λα εθηειέζνπλ 

πνιχπινθεο εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη πςειήο αλάιπζεο γξαθηθψλ. Οη 

εθαξκνγέο απηέο έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θνξεηέο ζπζθεπέο δε δηαζέηνπλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηε ιχζε 

έξρεηαη λα δψζεη ην MCC. Μηα θηλεηή ζπζθεπή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο απφ ην χλλεθν, κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ 

απαηηεηηθψλ εθαξκνγψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ MCC πνιχπινθεο θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο 

εθαξκνγέο, κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη θαη λα εθηεινχληαη ζηνπο δηαθνκηζηέο (servers) ηνπ 
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Νέθνπο, αληί λα εθηεινχληαη ηνπηθά ζηελ ζπζθεπή. Σν παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ηαρχηεξε εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηελ κηθξφηεξε δέζκεπζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηεο 

ζπζθεπήο, θαζψο θαη  ηε ρακειφηεξε θαηαλάισζε κπαηαξίαο, αθνχ ε θεληξηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο (CPU) ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ [4] [5]. 

 
Εικόνα 2.1: Mobile Cloud Computing Αξρηηεθηνληθή [31] 

 

Οη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε κηα Cloud ππνδνκή, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ 

εξγαζίεο θαη δεδνκέλα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ρξήζε δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

(3G/4G ζπλδέζεηο) ή κέζσ ελφο Wi-Fi hotspot. ε απηφ ην ζεκείν δεκηνπξγνχληαη θάπνηα 

νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Mobile Cloud Computing, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην κηθξφ εχξνο δψλεο, ηηο θαζπζηεξήζεηο, θαζψο θαη ηελ πςειή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ 3G/4G ζπλδέζεσλ. Δπνκέλσο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, φπσο κηα εηθφλα γηα επεμεξγαζία, 

ε απφδνζε απηήο ηεο ππνδνκήο δελ είλαη ε αλακελφκελε. [8]  

2.3 Cloudlet-Based MCC Αρχιτεκτονική  

Μηα λέα αξρηηεθηνληθή Mobile Cloud Computing βαζηδφκελε ζηε ρξήζε ησλ Cloudlets 

έξρεηαη λα δφζε ηε ιχζε ζην πξνβιήκαηα, πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Μηα Cloudlet-Based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, απνηειείηαη απφ ηε ζχλζεζε ηξηψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Mobile Computing, ησλ Cloudlets θαη ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. [9] 
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Σν Cloudlet είλαη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα (datacenter) κηθξήο θιίκαθαο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηή κε ηε δηθή ηνπ αλεμάξηεηε CPU, GPU θαη 

κλήκε. Σν Cloudlet κπνξεί λα είλαη θαη κηα ζπζηάδα (cluster) ππνινγηζηψλ. Σα Cloudlets 

απνηεινχλ έλα ελδηάκεζν επίπεδν ζηελ ππνδνκή ηνπ MCC, ηα νπνία παξεκβάιινληαη  

αλάκεζα ζηελ επηθνηλσλία ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ην Cloud. Οη θηλεηέο ζπζθεπέο 

ζπλδένληαη κε ηα Cloudlets κέζσ ελφο Wi-Fi ηνπηθνχ δηθηχνπ ή/θαη ζπαληφηεξα κε ηε 

ρξήζε Bluetooth. ε κηα ηέηνηα Cloud ππνδνκή φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, πξνυπφζεζε γηα 

ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη λα βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην Cloudlet [10][12]. 

Όζεο ζπζθεπέο ζπλδένληαη κε έλα Cloudlet, κπνξνχλ λα ηνπ αλαζέηνπλ εξγαζίεο γηα 

εθηέιεζε θαη δεδνκέλα εθκεηαιιεπφκελεο ηα πιενλεθηήκαηα κηαο one-hop Wi-Fi 

ζχλδεζεο, δειαδή, ην κεγάιν εχξνο δψλεο, ηηο κηθξφηεξεο θαζπζηεξήζεηο ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηε ρακειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Η ρξήζε ησλ Cloudlets ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

MCC ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη ζηε γεληθφηεξε 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνζθέξνληαο έηζη ηε βέιηηζηε εκπεηξία ρξήζεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ [11]. Η ρξήζε ηνπ Cloudlet ζηνρεχεη [7][8]: 

 ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζηέιλνληαη 

απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. 

 ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ είηε απφ ηηο ζπζθεπέο, είηε απφ ην Cloud 

(π.ρ. θφξησζε ηκήκαηνο κηαο κεγάιεο βάζεο δεδνκέλσλ).  

 ηελ πξνψζεζε εξγαζηψλ ζην Cloud, ζηελ πεξίπησζε φπνπ απηφ δε δηαζέηεη ηνπο 

απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ tasks, πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί.  

 

 
Εικόνα 2.2: Mobile Cloud Computing & Mobile Cloudlet Cloud Computing αξρηηεθηνληθέο [3] 
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Σα Cloudlets κηκνχληαη θαηά θάπνην ηξφπν ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο, αιιά απνηεινχλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, κε άιινπο ζθνπνχο ην θαζέλα θαη γηα 

απηφ ην ιφγν δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. ηελ εηθφλα 2.2 απεηθνλίδεηαη ε αξρηηεθηνληθή 

ηνπ Mobile Cloud Computing, θαζψο θαη ηνπ Cloudlet-Based κνληέινπ ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο. 

2.4 Mobile Device Clouds 

Μηα Cloudlet-based ππνδνκή Cloud ζηνρεχεη ζηε δηάζεζε πφξσλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο 

αθνινπζψληαο έλαλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν. Τι γίνεηαι όμωρ ζηη πεπίπηωζη, όπος μια κινηηή 

ζςζκεςή σπειάζεηαι επιπλέον ςπολογιζηικούρ πόποςρ και δεν έσει ηην δςναηόηηηα, σπήζηρ 

ενόρ Cloudlet ; ε απηφ ην εξψηεκα έξρεηαη λα δψζεη απάληεζε ε αλάπηπμε ησλ Mobile 

Device Clouds. 

 

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ Wi-Fi ή Bluetooth, δεκηνπξγνχλ κηα εηθνληθή (virtual) 

ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Απηή ε εηθνληθή ππνδνκή ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 

είλαη γλσζηή σο Mobile Device Cloud – (MDC). ε απηφ ην ζχζηεκα κηα ζπζθεπή 

αλαδεηά ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ζε άιιεο θηλεηέο ζπζθεπέο πξνθεηκέλνπ, λα εθηειέζεη 

ηαρχηεξα θαη κε ηε ιηγφηεξν δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο κηα απαηηεηηθή ζε πφξνπο θαη 

ρξφλν εθαξκνγή. Οη ππφινηπεο ζπζθεπέο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην MDC, αλακέλνπλ ηελ 

αλάζεζε ελφο task. Απηέο νη ζπζθεπέο πξνζθέξνπλ κέξνο απφ ηε CPU ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα εθηειέζνπλ παξάιιεια δηαθνξεηηθά tasks ηεο ίδηαο εθαξκνγήο. Σν δηακνηξαζκφ ησλ 

εξγαζηψλ αλαιακβάλεη ε ίδηα ε ζπζθεπή, ε νπνία πξψηε δήηεζε πφξνπο απφ ηηο 

ππφινηπεο. Δπίζεο, απηή ε ζπζθεπή είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη 

δηαζέζηκα θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζπζθεπέο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ρξεηαζηνχλ. Δπνκέλσο, νη 

ππφινηπεο ζπζθεπέο δε ζα ρξεηαζηεί, λα εθηειέζνπλ μαλά ηελ ίδηα εθαξκνγή. Σν 

παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα, φιεο νη ζπζθεπέο λα εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαη λα 

εθηεινχλ ηαρχηεξα εθαξκνγέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ θνηλφ ζηφρν ησλ 

ρξεζηψλ ηνπο. [1] 

 

Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ MCC είλαη ε κεηάθξαζε ελφο πεξηγξαθηθνχ 

θεηκέλνπ, πνπ έρεη ηξαβερηεί ζε θσηνγξαθία ζε κηα άιιε γιψζζα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε εθηέιεζε κηαο ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγήο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή γηα κηα 



Μεηαπηστηαθή Γηαηρηβή                                                                                                           Γεκήηρηος Γθόηζες 

 
 

24 

θαη κφλν ζπζθεπή. Αληηζέησο, ν δηακνηξαζκφο θαη ε παξάιιειε εθηέιεζε ηεο ζε 

ζπζθεπέο αηφκσλ ηεο ίδηα νκάδαο, απνηειεί επθνιφηεξε ππφζεζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε 

είλαη ε ζπκκεηνρή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζπζθεπψλ.[23] 

  

 
Εικόνα 2.3: Mobile Device Clouds [13] 

2.5 Resource Allocation 

Με ηνλ φξν resource allocation ελλννχκε ηε δέζκεπζε θαη ην δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ 

ελφο ζπζηήκαηνο ζε άιια ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο. Οη πφξνη ελφο ζπζηήκαηνο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα δεζκεπηνχλ θαη λα θαηαλεκεζνχλ θαηάιιεια, κπνξεί λα ππνινγηζηηθνί, πφξνη 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, πφξνη θχξηαο κλήκεο θ.ά. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δέζκεπζε θαη θαηαλνκή πφξσλ, είλαη ην ζχζηεκα λα γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηνπο. [19] 

 

Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο απνηειεί ιακπξφ παξάδεηγκα φζσλ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Οη Cloud ππνδνκέο ζρεδηάζηεθαλ κε ζηφρν ηε δέζκεπζε θαη ηε 

δηάζεζε πφξσλ ζε άιια ζπζηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ππνινγηζηέο, δηαθνκηζηέο, 

θαζψο θαη ζε έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο. Σν χλλεθν δέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα 

αηηήκαηα (requests) απφ άιια ζπζηήκαηα θαη ηα θαηαλέκεη θαηάιιεια δηαζέζηκνπο 

πφξνπο.     
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Η πνιηηηθή δέζκεπζεο πφξσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Μέξνο ησλ πφξσλ ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί, λα δεζκεπηεί γηα 

ηελ εθηέιεζε κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο εθαξκνγψλ ή γηα ηελ εμππεξέηεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ρξεζηψλ. [18]   

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δέζκεπζε θαη δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε πινπνίεζε θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ. Ο αιγφξηζκφο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη 

ζπλερψο ην ζχζηεκα γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηνπ. Έηζη, ην ζχζηεκα κε ηελ ζεηξά 

ζα είλαη ζε ζέζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα εμππεξεηεί ή λα απνξξίπηεη ηα αηηήκαηα.    

2.6 Location-Based Services 

Οη εθαξκνγέο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέζεο, σο ζηφρν έρνπλ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

αλάινγα κε ην ρψξν, ζηνλ νπνίν θηλείηαη ν ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο. Πιένλ, φιεο νη 

θαηλνχξγηεο θηλεηέο ζπζθεπέο δηαζέηνπλ δέθηε GPS, θάηη ην νπνίν δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά 

ηελ αλάπηπμε LBS εθαξκνγψλ, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε αλνηθηφ 

ρψξν π.ρ. ζην δξφκν. ε πεξίπησζε φκσο, φπνπ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ ρψξν π.ρ. 

ζε έλα κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν, ε κέζνδνο εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ βαζίδεηαη ζηε 

ρξήζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ην δίθηπν. Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη νη 

IP θαη MAC δηεπζχλζεηο ησλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ. [16][17] 

2.7 Η Φύση του Προβλήματος     

Σν πξφβιεκα ην νπνίν κειεηάηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δηαηξηβή αθνξά ηνπο ηνκείο 

ηνπ Resource Allocation θαη ηεο Cloudlet-Based αξρηηεθηνληθήο ηνπ MCC. Όπσο 

αλαιχζεθε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, φηαλ νη ππνινγηζηηθνί πφξνη ηνπ Cloudlet 

εμαληιεζνχλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφξηνπ εξγαζηψλ, ππάξρνπλ δπν επηινγέο: 

1. Σν Cloudlet, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη επηπιένλ ππνινγηζηηθνχο πφξνπο απφ ην 

Cloud κε ην νπνίν επηθνηλσλεί, πξνσζψληαο ζε απηφ ηα tasks ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ.  

2. Σν Cloudlet αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ απφξξηςε θάπνησλ εμ’ απηψλ.    
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Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα είηε νη ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ λα κε 

κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ, είηε ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ tasks, πνπ αλαηίζεληαη ζην 

Cloudlet λα απμάλεηαη, ιφγσ πξνψζεζεο ηνπο γηα εμππεξέηεζε ζην χλλεθν.  

 

ηελ ελφηεηα 2.4 πεξηγξάθεθε ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εηθνληθήο ππνδνκήο 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κε ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ. ε απηή ηελ ελφηεηα αλαιχζεθε κηα 

κέζνδνο θαηά ηελ νπνία νη θηλεηέο ζπζθεπέο δίλνπλ ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ε κηα ζηελ 

άιιε θαη εθηεινχλ παξάιιεια εξγαζίεο γηα ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε κηαο θνηλήο 

εθαξκνγήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη θηλεηέο ζπζθεπέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ κέζσ ελφο 

ad hoc αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 

 

Μηα αλάινγε ιχζε κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Cloudlets. ε απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε νη θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κε έλα Cloudlet λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα εθηφο απφ ηα δεηάλε πφξνπο απφ απηφ, αιιά παξάιιεια θαη λα ηνπ 

πξνζθέξνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην Cloudlet ζα κπνξεί λα αλαζέηεη tasks ζε θηλεηέο, νη 

νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην ίδην ηνπηθφ αζχξκαην δίθηπν κε απηφ. Σα tasks, ηα νπνία 

θαιείηαη λα εθηειέζεη έλα Cloudlet πξνέξρνληαη θπξίσο κηθξέο θνξεηέο ζπζθεπέο, φπσο 

είλαη ηα smartphones, επνκέλσο, έλα ηέηνην task κπνξεί εχθνια λα αλαηεζεί ζε άιιν 

smartphone ή λα δηακνηξαζηεί ζε πεξηζζφηεξα. 

 

ηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη άιιε αληίζηνηρε πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία mobile ζπζθεπέο 

λα πξνζθέξνπλ ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ζε κηα Cloudlet-Based αξρηηεθηνληθή 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Η κφλε πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηνπο 

πφξνπο ησλ Cloudlets, είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπο απφ ην ίδην χλλεθν.  

 

Έλα αθφκε δήηεκα, ην νπνίν θαιείηαη λα επηιχζεη ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, 

είλαη αλεχξεζε κεζφδνπ κε ηελ νπνία ζα δεζκεχνληαη ππνινγηζηηθνί πφξνη απφ κηα θηλεηή 

ζπζθεπή. Η θηλεηή ζπζθεπή ζα πξέπεη, λα δεζκεχεη κέξνο απφ ηνπο ππνινγηζηηθνχο ηεο 

πφξνπο κε ζθνπφ ηελ δηάζεζε ηνπο γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ην Cloudlet. Η δέζκεπζε 

ησλ πφξσλ ζα γίλεηαη δπλακηθά θαηά ηελ ψξα εθηέιεζεο (runtime) ηεο εθαξκνγήο κε 

επηινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο. Σν Cloudlet ζα ελεκεξψλεηαη απεπζείαο γηα 

ηνπο επηπιένλ πφξνπο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ.    
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ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο θαη πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ resource 

allocation θαη ηνπ resource management ζε δηάθνξα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Γελ 

ππάξρεη φκσο πξνζέγγηζε γηα δπλακηθή δέζκεπζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ζε θηλεηέο 

ζπζθεπέο θαη δηάζεζεο ηνπο ζε ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο.  
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3. Προσέγγιση Λύσης 

3.1 Μέθοδος  

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο αλαπηχρηεθε εθαξκνγή 

γηα ηελ πιαηθφξκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Android, ε νπνίν σο ζηφρν έρεη ηελ 

παξνπζίαζε ιχζεο γηα ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ζε κηα Cloudlet-

Based αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο δπλακηθήο δέζκεπζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηεο θηλεηήο ηνπ 

ζπζθεπήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα ζπλδξάκεη ζε έλα Cloudlet, πνπ αλαδεηά επηπιένλ πφξνπο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Ο ρξήζηεο κέζσ ηεο εθαξκνγή 

έρεη ηελ ειεπζεξία, λα απνθαζίζεη ην εάλ θαη ην πφηε ε ζπζθεπή ηνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ 

Cloudlet ππνδνκή, θαζψο επίζεο θαη ην πφζνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ζα πξνζθέξεη. 

Δπίζεο, ε εθαξκνγή εληνπίδεη απηφκαηα ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε εληφο ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ 

ελφο θηηξίνπ κε ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ Wi-Fi δίθηπν ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε 

θνξεηή ζπζθεπή, φπσο είλαη ε MAC δηεπζχλζεηο ησλ Access Points. Σν παξαπάλσ 

απνηειεί νπζηαζηηθή ιχζε γηα ρψξνπο θαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο φπνπ ην GPS, δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά. Σα εξγαιεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ πεηξακάησλ, είλαη ην Android API
1
, 

ην CloudSim API
2
 θαη ε εθαξκνγή Linpack for Android

3
.  

 

Σν Android API ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο mobile εθαξκνγήο, κε ηελ νπνία 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνίεη ηελ LBS ππεξεζία, λα δεζκεχεη ππνινγηζηηθνχο 

πφξνπο, ηνπο νπνίνπο ζηελ ζπλέρεηα ζα παξαρσξεί ζην Cloudlet κε ην νπνίν επηθνηλσλεί ε 

θνξεηή ηνπ ζπζθεπή ηνπ. Σν CloudSim API είλαη Πιαίζην – (Framework), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε Cloud ππνδνκψλ ζε έλα 

εηθνληθφ ηεζη πεξηβάιινλ. Η ρξήζε εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο απνηειεί κηα νηθνλνκηθή, 

αμηφπηζηε θαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγψλ, ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο, θαζψο θαη ηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ ζπκπεξαζκάησλ. Θα 

πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα δηαζαθεληζηεί φηη, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ 

                                                
1 https://developer.android.com/sdk/index.html 

2 http://www.cloudbus.org/cloudsim/doc/api/ 

3 https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.pedjaapps.Linpack 
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εθηέιεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

Android Emulator, ν νπνίνο απνηειεί εηθνληθή ζπζθεπή θαη παξέρεηαη απφ ην Android 

API. Σέινο, ε εθαξκνγή Linpack for Android ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

ππνινγηζηηθήο απφδνζεο κηαο Android θηλεηήο ζπζθεπήο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ πφξσλ, πνπ ζα πξνζθέξεη κηα 

θηλεηή ζπζθεπή ζην Cloudlet. ηελ ελφηεηα 3.8 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή.        

3.2 Μεθοδολογία   

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο πινπνηήζεθε κηα Cloudlet ππνδνκή κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

πξνζνκνίσζεο Cloud ππνδνκψλ CloudSim. Απηή ε ππνδνκή απνηειείηαη απφ έλα Broker, 

έλα Data Center κε δπν Hosts, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ηξέρεη κηα Virtual Machine 

(VM). Απηή ε εηθνληθή ππνδνκή απνηειεί ην ηεζη πεξηβάιινλ ηεο πεηξακαηηθνχ κέξνπο 

ηεο εθαξκνγήο. Η επηθνηλσλία ηεο android εθαξκνγήο κε ηελ ππνδνκή ηνπ Cloudlet 

γίλεηαη κε ρξήζε client/server java sockets.    

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί κέζα απφ ηελ εθαξκνγή λα ελεκεξσζεί γηα ην πνζνζηφ ηεο CPU ηεο 

ζπζθεπήο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κηα δεδνκέλε ζηηγκή απφ άιιεο εθαξκνγέο, θαζψο 

θαη εξγαζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφλ ηξφπν ν ηειηθφο ρξήζηεο είλαη ζε 

ζέζε λα απνθαζίζεη ηα εμήο δχν: 

 Αλ ε ζπζθεπή ηνπ έρεη αξθεηνχο ειεχζεξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη επηπιένλ εξγαζίεο απφ ην Cloudlet.   

 Σν πνζνζηφ απφ ηνπο δηαζέζηκνχο πφξνπο ηεο ζπζθεπήο ηνπ, πνπ ζα δεζκεχζεη γηα 

ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ.  

Γηα ηελ πξνβνιή ζηε νζφλε ηνπ πνζνζηνχ ηεο CPU ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, 

πινπνηήζεθε εηδηθή κέζνδνο γηα ην «δηάβαζκα» ηεο ρξήζεο ηεο.  

 

Ο ρξήζηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη φηη επηζπκεί ε ζπζθεπή ηνπ λα πξνζθέξεη 

πφξνπο ζην Cloudlet, πξέπεη λα επηιέμεη ν ίδηνο κε ρξήζε κηα κπάξαο πξφνδν έλα πνζνζηφ 

απφ ηε δηαζέζηκε, ην νπνίν ζα παξαρσξήζεη ζην Cloudlet. ηε ζπλέρεηα, ην Cloudlet 

ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ηελ θηλεηή ζπζθεπή, πνπ ζπλδξάκεη ζηελ ππνδνκή, θαζψο θαη 

γηα ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο πνπ απηή πξνζθέξεη. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε θηλεηή ζπζθεπή δελ ζηέιλεη ζην Cloudlet έλα πνζνζηφ (επί ηνηο εθαηφ) 



Μεηαπηστηαθή Γηαηρηβή                                                                                                           Γεκήηρηος Γθόηζες 

 
 

30 

σο ελεκέξσζε γηα ηνπο πφξνπο, πνπ ηνπ πξνζθέξεη, αιιά έλαλ αξηζκφ Million Floating 

Operations Per Second - (MFLOP).  

 

Σα MFLOPS απνηεινχλ κνλάδα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο νπνηνπδήπνηε ππνινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη παξνπζηάδνπλ ηνλ ξπζκφ εθηέιεζεο εθαηνκκχξηα εληνιψλ θηλεηήο 

ππνδηαζηνιήο αλά δεπηεξφιεπην απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

MFLOPS δελ πινπνηήζεθε θάπνηα εηδηθή κέζνδνο ζηελ εθαξκνγή, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε εθαξκνγή Linpack for Android, ε νπνία εγθαηαζηάζεθε ζε ζπζθεπή Samsung Galaxy 

Trend
ΣΜ

, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ν ζπλνιηθφο  αξηζκφο ησλ MFLOPS, πνπ κπνξεί απηή λα 

δηαρεηξηζηεί. Ο αξηζκφο ησλ MLOPS, πνπ πξνέθπςε, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο. Σν απνηέιεζκα ηνπ benchmark ηεζη έδεημε φηη, ε 

παξαπάλσ ζπζθεπή έρεη απφδνζε πεξίπνπ 50 MFLOPS. Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη γηα παξάδεηγκα λα παξαρσξήζεη ην 50% ηεο CPU ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ ζην Cloudlet, ηφηε απηή ζηέιλεη ηνλ αξηζκφ 25 (MFLOPS).  

 

Μφιηο ην Cloudlet ελεκεξσζεί γηα κηα ζπζθεπή, ε νπνία ηνπ πξνζθέξεη πφξνπο, ηφηε ηεο 

αλαζέηεη έλα task, ην νπνίν φκσο λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Κάζε εθαξκνγή ή task απαηηεί 

ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ MFLOPS, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί. Απηφο ν 

αξηζκφο ζεσξείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο δεδνκέλνο θαη 

γλσζηφο γηα ηελ Cloudlet ππνδνκή θαη δελ ππνινγίδεηαη κε θάπνηα κέζνδν. ε πεξίπησζε 

φπνπ ην Cloudlet έρεη θάπνην task, ην νπνίν κπνξεί λα εθηειεζηή απφ ηελ θηλεηή ζπζθεπή, 

ηεο ην αλαζέηεη. Η θηλεηή ζπζθεπή κε ηελ ζεηξά κφιηο ηεο αλαηεζεί έλα task ειέγρεη μαλά 

ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο. Δάλ έρεη ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζηηθνχ πφξνπο γηα 

λα εθηειέζεη ην task, ηφηε ελεκεξψλεη ην Cloudlet κε έλα success code, αιιηψο ζηέιλεη έλα 

error code δειψλνληαο ηελ αδπλακία ηεο λα ην δηαρεηξηζηεί πιένλ. Η εθαξκνγή εκθαλίδεη 

ηα αλάινγα απνηειέζκαηα θαη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο πξνο ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. ε 

κηα αθξαία πεξίπησζε ν ζηφρνο είλαη ε θηλεηή ζπζθεπή λα κε «θαηαξξεχζεη» ιφγσ 

κεγάινπ ηνπ θφξηνπ εξγαζηψλ.    

 

Σν επφκελν δήηεκα, ην νπνίν θαιείηαη επίζεο λα επηιχζεη ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή 

δηαηξηβή, αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο ηνπ ρξήζηε ζε θιεηζηφ ρψξν, φπσο είλαη απηφο ελφο 

παλεπηζηεκίνπ. Ο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κε ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ην 

αζχξκαην δίθηπν ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή. Σν Android API δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο κε ρξήζε ήδε πινπνηεκέλσλ κεζφδσλ, λα βξνπλ ην 

BSSID - Basic Service Set Identification ηνπ Access Point (AP) κε ην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή. Σν BSSID αληηζηνηρεί ζηε MAC δηεχζπλζε ηνπ AP θαη είλαη 

κνλαδηθή γηα θάζε ζπζθεπή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γλσξίδνληαο ην AP κε ην νπνίν είλαη  

ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή, θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξνπ, είλαη εθηθηφο ν  εληνπηζκφο 

ηνπ ρξήζηε. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαπάλσ ιχζε είλαη, ε εθαξκνγή λα είλαη 

ελεκεξσκέλε γηα ηε ζέζε θαη ηηο MAC δηεπζχλζεηο ησλ AP. 

 

Η LBS ππεξεζία, πνπ πινπνηήζεθε, σο ζηφρν έρεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ θνηηεηή 

ζην ρψξνπ εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε απηή. Ο 

θνηηεηήο κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα, πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ 

φξνθν, ηνλ νπνίν βξίζθεηαη εθείλε ηε ζηηγκή. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε LBS ππεξεζία δελ είλαη νινθιεξσκέλε, αιιά απνηειεί ην 

αξρηθφ ζηάδην θαη ηε βάζε γηα κειινληηθή αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα.                         

 

Η παξαθάησ εηθφλα αλαπαξηζηά κηα Cloudlet-Based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, 

φπσο απηή πνπ κειεηάηαη ζε απηή ηελ εξγαζία. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα ην Cloudlet 

κπνξεί λα είλαη παξάιιεια θαη AP.     

    

 
Εικόνα 3.1: MCC Cloudlet-Based Μνληέιν [11] 
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3.3 Περιγραφή των εμπλεκόμενων ρόλων 

Φοιηηηήρ: Ο θνηηεηήο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο καο. Ο θνηηεηήο ηνπ 

ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ψζηε λα δεη ην πνζνζηφ 

ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο πνπ είλαη δεζκεπκέλν θαη λα απνθαζίζεηο, αλ ζα επηηξέςεη ζηελ 

ζπζθεπή ηνπ λα πξνζθέξεη πφξνπο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο ζην Cloudlet. Δπίζεο, ν 

θνηηεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ LBS ππεξεζία, πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή 

πξνθεηκέλνπ, λα ελεκεξσζεί γηα ηα καζήκαηα, ηα νπνία δηεμάγνληαη ζηνλ φξνθν πνπ 

βξίζθεηαη θαζψο θαη γηα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην πιηθφ απηψλ.  

 

Cloudlet: Σν Cloudlet, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνηειεί 

ηκήκα κηαο Cloud ππνδνκήο. Σν Cloudlet απνηειεί ηνλ δεχηεξν ξφιν ηεο εθαξκνγήο, πνπ 

έρνπκε πινπνηήζεη, αθνχ δεηά πφξνπο απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο 

καδί ηνπ θαη παξάιιεια εθηεινχλ ηελ εθαξκνγή. Σν Cloudlet αλαζέηεη tasks ζηηο θηλεηέο 

ζπζθεπέο, νη νπνίεο ηνπ παξέρνπλ πφξνπο, εθφζνλ απηέο κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ.   

 

3.4 Περιγραφή Περιπτώσεων Χρήσης  

3.4.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη πέληε δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο. Σν πξψην δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην βαζηθφ κελνχ επηινγψλ ηεο εθαξκνγήο. 

Σν δεχηεξν δηάγξακκα αλαπαξηζηά ηελ πεξίπησζε ρξήζεο, φπνπ ν ρξήζηεο αλαδεηά 

πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ. Σν ηξίην δηάγξακκα 

παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο δεζκεχεη ππνινγηζηηθνχο απφ ηελ ζπζθεπή 

ηνπ θαη ελεκεξψλεη ην Cloudlet. Σν ηέηαξην δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο αλαπαξηζηά 

ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ απφ ην Cloudlet ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή θαη ηελ ζπιινγή ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέινο, ην πέκπην δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε ρξήζεο: 

αλαδήηεζε βνήζεηαο γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο.        
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Διάγπαμμα 3.1: Κχξην κελνχ επηινγψλ 

 

 

 

Διάγπαμμα 3.2: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα καζήκαηα 
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Διάγπαμμα 3.3: Γέζκεπζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ 

 

 

Διάγπαμμα 3.4: Αλάζεζε task απφ ην Cloudlet 

 

 

Διάγπαμμα 3.5: Αλαδήηεζε Βνήζεηαο 

 

 

 

3.4.2 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη δπν δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή. 

Σν πξψην δηάγξακκα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά φιε ηε ξνε (flow) ηεο δηαδηθαζίαο 

δέζκεπζεο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ ηνλ ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο, θαζψο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ηνπ Cloudlet κε ην ζχλνιν ησλ πφξσλ, πνπ ηνπ παξαρσξεί κηα 

ζπζθεπή. Σν δεχηεξν δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ηε ξνή (flow) 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ Cloudlet, γηα ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο επηπιένλ ππνινγηζηηθψλ 
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πφξσλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ. Σν Cloudlet αλαζέηεη 

εξγαζίεο (tasks) ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ πφξνπο θαη νη νπνίεο 

παξάιιεια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα tasks, πνπ πξφθεηηαη λα ηνπο 

αλαζέζεη. Η θηλεηή ζπζθεπή απφ ηελ πιεπξά ηεο εθηειεί ή απνξξίπηεη έλα task αλάινγα 

κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο θαη ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην Cloudlet γηα ηα 

απνηειέζκαηα.      

   

 

Διάγπαμμα 3.6: Γέζκεπζε πφξσλ ζπζθεπήο θαη ελεκέξσζε ηνπ Cloudlet  

 

 

Διάγπαμμα 3.7: Αλαδήηεζε Πφξσλ ζε ζπζθεπέο απφ ην Cloudlet θαη αλάζεζε tasks 
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3.4.3 Περίπτωση χρήσης: CPU Usage 

Πεπιγπαθή: 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο παηά ην θνπκπί «Cloudlet» ζηελ αξρηθή 

νζφλε. Έπεηηα, ηνπ εκθαλίδεηαη κηα λέα νζφλε φπνπ ζην επάλσ αξηζηεξά κέξνο κπνξεί λα 

δεη ην πνζνζηφ ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο ηνπ, ην νπνίν είλαη δεζκεπκέλν εθείλε ηε ζηηγκή 

απφ άιιεο εθαξκνγέο θαη processes.  

 

Παποςζίαζη βήμα ππορ βήμα: 

1. Ο ρξήζηεο παηά ην θνπκπί  «Cloudlet». 

2. ηε λέα νζφλε βιέπεη ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηεο CPU πνπ είλαη δεζκεπκέλε.  

3.4.4 Περίπτωση χρήσης: Παραχώρηση πόρων στο Cloudlet 

Πεπιγπαθή: 

Ο ρξήζηεο αθνχ έρεη παηήζεη ην θνπκπί «Cloudlet» θαη δεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο CPU 

ηεο ζπζθεπήο ηνπ, κπνξεί λα απνθαζίζεη, αλ ζα δψζεη πφξνπο ζην Cloudlet. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ, ν ρξήζηεο απνθαζίζεη λα ζπκκεηέρεη ε ζπζθεπή ηνπ ζηε Cloudlet 

ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, πξέπεη λα επηιέμεη ην πνζνζηφ ηεο CPU, ην νπνίν ζα 

δηαζέζεη Απηφ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κπάξα πξνφδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα 

νζφλε. ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Σύνδεζη» ηεο νζφλεο.   

 

Παποςζίαζη βήμα ππορ βήμα: 

1. ε ζπλέρεηα ηεο πεξίπησζεο ρξήζηεο CPU Usage ν ρξήζηεο επηιέγεη κε ρξήζε ηεο 

«seek bar» ην πνζνζηφ απφ ηελ δηαζέζηκε CPU, ην νπνίν επηζπκεί λα παξαρσξήζεη 

ζην Cloudlet. 

2. Παηά ην θνπκπί «Σύνδεζη» πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί θαη λα ελεκεξψζεη ην 

Cloudlet.  

3.4.5 Περίπτωση χρήσης: Ανάθεση εργασιών από το Cloudlet 

Πεπιγπαθή: 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξήζεο απνθιεηζηηθφ ξφιν έρεη ην Cloudlet. Σν Cloudlet 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί επηπιένλ πφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα tasks 
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πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, ηνπο αλαδεηά ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο 

καδί ηνπ θαη ηνπ έρνπλ παξαρσξήζεη έλα πνζνζηφ απφ ηελ CPU ηνπο. Σν Cloudlet 

κνηξάδεη ηα tasks ζε ζπζθεπέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηα εθηειέζνπλ. Σν Cloudlet γλσξίδεη 

ηηο απαηηήζεηο ησλ tasks ζε επεμεξγαζηηθή ηζρχ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε 

ζπζθεπήο. Η ζπζθεπή απφ ηελ πιεπξά ηεο κπνξεί λα απνξξίςεη έλα task ζε πεξίπησζε 

φπνπ, δε δηαζέηεη πιένλ ηνπ απαηηνχκελνπο πφξνπο.     

 

Παποςζίαζη βήμα ππορ βήμα: 

1. Σν Cloudlet αλαδεηά επηπιένλ πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηηο θηλεηέο 

ζπζθεπέο. 

2. Σν Cloudlet αλαζέηεη tasks ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, αλάινγα κε ην πφξνπο πνπ ηνπ 

έρνπλ παξαρσξήζεη θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ tasks. 

3. Δθηέιεζε ή απφξξηςε ηνπ task απφ ηελ θηλεηή ζπζθεπή.  

3.4.6 Περίπτωση χρήσης: Αναζήτηση Μαθημάτων  

Πεπιγπαθή: 

Ο θνηηεηήο κφιηο ελεξγνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζπλδεζεί κε ην cloudlet κέζσ 

WLAN, ην ζχζηεκα εληνπίδεη απηφκαηα ηελ ζέζε ηνπ κέζα ζην θηίξην θαη ηνπ παξαζέηεη 

κηα ιίζηα κε ηα καζήκαηα, πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ φξνθν, πνπ βξίζθεηαη εθείλε ηε ζηηγκή.  

 

Παποςζίαζη βήμα ππορ βήμα: 

1. Ο ρξήζηεο ελεξγνπνηεί ην wi-fi ηεο ζπζθεπήο ηνπ θαη ζπλδέεηαη κε ην WLAN ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ην cloudlet. 

2. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ελεξγνπνηεί ηελ mobile εθαξκνγή. 

3. Παηάεη ζην θνπκπί ηεο αξρηθήο νζφλεο «Αναζήηηζη» 

4. Σν ζχζηεκα εληνπίδεη ηελ ζέζε ηνπ θαη ηνπ επηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηα καζήκαηα, 

πνπ γίλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν φξνθν. 

3.4.7 Περίπτωση χρήσης: Αναζήτηση Αίθουσας Διδασκαλίας  

Πεπιγπαθή: 
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ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο, ν ρξήζηεο αθνχ ιάβεη ηε ιίζηα 

κε ηα καζήκαηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην κάζεκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα 

ελεκεξσζεί γηα ηελ αίζνπζα, ζηελ νπνία απηφ δηεμάγεηαη. 

 

Παποςζίαζη βήμα ππορ βήμα: 

1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηε ιίζηα ην κάζεκα, πνπ ηνλ ελδηαθέξεη παηψληαο επάλσ 

ηνπ. 

2. Η εθαξκνγή ζηε ζπλέρεηα ηνπ εκθαλίδεη ηηο δπν επηινγέο: «Αίθοςζα» θαη «Υλικό».  

3. Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαη παηάεη ζην θνπκπί «Αίθοςζα».  

4. Η εθαξκνγή εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ηεο αίζνπζαο ηνπ καζήκαηνο. 

3.4.8 Περίπτωση χρήσης: Αναζήτηση Υλικού Μαθήματος 

Πεπιγπαθή: 

Ο θνηηεηήο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αθνχ ιάβεη ηελ ιίζηα κε ηα καζήκαηα, πνπ γίλνληαη 

ζηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη, επηιέγεη ην κάζεκα, ην νπνίν ηνλ ελδηαθέξεη 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πιηθφ (φπσο έγγξαθα παξνπζηάζεσλ) ζρεηηθά κε απηφ. 

 

Παποςζίαζη βήμα – βήμα: 

1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην κάζεκα, πνπ ηνλ ελδηαθέξεη απφ ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη 

(use case 2.3.1) 

2. Σν ζχζηεκα ηνπ εκθαλίδεη φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ηηο δπν επηινγέο: «Αίθοςζα» 

θαη «Υλικό». 

3. Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαη παηάεη ζην θνπκπί «Υλικό». 

4. Σν ζχζηεκα ζε λέα νζφλε εκθαλίδεη ηηο εμήο ηξεηο επηινγέο: 1) «Σημειώζειρ», 2) 

«Επγαζίερ» θαη 3) «Παποςζιάζειρ.» 

5. Ο ρξήζηεο ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηη πιηθφ ζέιεη λα θαηεβάζεη ζηελ ζπζθεπή ηνπ, 

παηψληαο ζην αληίζηνηρν θνπκπί.   

3.4.9 Περίπτωση χρήσης: Βοήθεια 

Πεπιγπαθή: 
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ε απηφ ην ζελάξην ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ν θνηηεηήο αθνχ αλνίμεη ηελ εθαξκνγή, 

επηιέγεη ην θνπκπί βνήζεηαο απφ ηελ αξρηθή νζφλε. Ακέζσο, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην 

θεηκέλνπ κε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Παποςζίαζη βήμα – βήμα: 

1. Άλνηγκα mobile εθαξκνγήο. 

2. Δπηινγή θνπκπηνχ «Βοήθεια». 

3. Δκθάληζε πιαηζίνπ θεηκέλνπ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο. 

 

3.5 Λειτουργικές απαιτήσεις 

3.5.1 CPU Usage 

Κσδηθφο 

Πεξίπησζεο: 

3.4.3. 

Ολνκαζία: CPU Usage 
 

 

Δκπιεθφκελνη Ρφινη: Φνηηεηήο 

Πεξηγξαθή: ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ν θνηηεηήο κπνξεί λα δεη ην 

πνζνζηφ ηεο CPU ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εθαξκνγέο θαη ηα δηάθνξα processes πνπ 
ηξέρνπλ ζε απηή.  

Γεγνλφο Δθθίλεζεο: Πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «Cloudlet» απφ ηελ βαζηθή νζφλε ηεο 

εθαξκνγήο . 

Πξνυπνζέζεηο: Η θηλεηή ζπζθεπή ηνπ θνηηεηή ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε ζην 
αζχξκαην δίθηπν. 

Σειηθή Καηάζηαζε: Ο θνηηεηήο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηεο 

CPU πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Φπζηνινγηθή Ρνή: Ο ρξήζηεο αλνίγεη ηελ εθαξκνγή θαη παηά ην θνπκπί Cloudlet. 
ε λέα νζφλε βιέπεη ην πνζνζηφ ηεο δεζκεπκέλεο CPU 

Δμαηξέζεηο: Γελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γηα απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξήζεο. 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειήο, είλαη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ εθηειείηαη 

πάληα πξψηε.   

3.5.2 Παραχώρηση πόρων στο Cloudlet 

Κσδηθφο 
Πεξίπησζεο: 

3.4.4 

Ολνκαζία: Παξαρψξεζε πφξσλ ζην Cloudlet 

 

Δκπιεθφκελνη Ρφινη: Φνηηεηήο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο αθνχ έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ 
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δηαζεζηκφηεηα ηεο CPU ηηο ζπζθεπήο ηνπ, απνθαζίδεη πσο έλα 
κέξνο απφ απηή ζα παξαρσξεζεί γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ην 

Cloudlet.   

Γεγνλφο Δθθίλεζεο: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηη πνζνζηφ απφ ηελ δηαζέζηκε CPU ζα 

παξαρσξήζεη ζην Cloudlet κε ρξήζε ηεο κπάξαο πξνφδνπ θαη παηά 
ην θνπκπί «ζχλδεζε» απφ ηελ νζφλε ζχλδεζεο κε ην Cloudlet. 

Πξνυπνζέζεηο: 1. Η θηλεηή ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε ζην 

αζχξκαην δίθηπν 

2. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ν ίδηνο ην πνζνζηφ ηεο CPU 
πνπ ζα πξνζθέξεη 

3. Ο ρξήζηεο επίζεο πξέπεη, λα απνδερζεί φηη έλα κέξνο ηεο 

CPU ηεο ζπζθεπήο δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
άιιεο εθαξκνγέο, πνπ εθηεινχληαη ηνπηθά ζε απηή  

Σειηθή Καηάζηαζε: Η εθαξκνγή ζπλδέεηαη κε ην server ηνπ Cloudlet θαη ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηνπο πφξνπο, πνπ πξνζθέξεη ε ζπζθεπή, ζε 

πεξίπησζε πνπ ην Cloudlet ηνπο ρξεηαζηεί.  

Φπζηνινγηθή Ρνή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηελ νζφλε ζχλδεζεο ην πνζνζηφ ηεο CPU, 

παηά ην θνπκπί ζχλδεζε θαη ζηε ζπλέρεηα απνδέρεηαη ηηο φξνπο, 

πνπ ηνπ εκθαλίδνληαη ζην alert κήλπκα ζηελ ίδηα νζφλε. ηελ 

ζπλέρεηα αλνίγεη κηα λέα νζφλε ζηελ νπνία ελεκεξψλεηαη γηα ην 
εάλ έρεη αλαηεζεί ζηελ ζπζθεπή ηνπ θάπνην task. 

Δμαηξέζεηο: 1. Ο ρξήζηεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηιέμεη έλα πνζνζηφ απφ 

ηελ κπάξα πξνφδνπ θαη παηήζεη ην θνπκπί ζχλδεζε, ηφηε 

εκθαλίδεηαη έλα ελεκεξσηηθά κήλπκα πνπ ηνλ πξνηξέπεη λα 

επηιέμεη έλα πνζνζηφ. 

2. Ο ρξήζηεο ζε πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην θνπκπί ζχλδεζε 

θαη δελ απνδερηεί ηνπ φξνπο, ηφηε επηζηξέθεη απηφκαηα 

ζηελ αξρηθή νζφλε ηνπ θχξηνπ κελνχ 

3. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζηελ ζχλδεζε ε επηθνηλσλία 

δηαθφπηεηαη θαη ν ρξήζηεο επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε 

νζφλε. 

Δλζσκαηψλεη: Σελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.4 

Πξνηεξαηφηεηα: Δθηειείηαη πάληα κεηά ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.4 

 

3.5.3 Ανάθεση task από το Cloudlet 

Κσδηθφο 

Πεξίπησζεο: 

3.4.5 

Ολνκαζία: Αλάζεζε task απφ ην Cloudlet 

 

Δκπιεθφκελνη Ρφινη: Cloudlet 

Πεξηγξαθή: Σν Cloudlet ελεκεξψλεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ζπζθεπέο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην ίδην δίθηπν κε απηφ γηα ηνπο πφξνπο 
επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο πνπ ηνπ παξαρσξνχλ. Σν  Cloudlet φηαλ 

ρξεηαζηεί επηπιένλ πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα ηνπο 

αλαδεηήζεη ζηηο ζπζθεπέο πνπ ζπλδξάκνπλ ζε απηφ. Σν Cloudlet 

γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε επεμεξγαζηηθή ηζρχ ησλ tasks πνπ έρεη, 
θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ. Έηζη, 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη απνδνηηθφηεξν δηακνηξαζκφ ησλ εξγαζηψλ.  

Γεγνλφο Δθθίλεζεο: Σν Cloudlet ρξεηάδεηαη επηπιένλ γηα ηε εθηέιεζε ελφο task, ηνπο 
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νπνίνπο ηνπο βξίζθεη ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή πνπ ζπλδξάκεη ζε 
απηφ. 

Πξνυπνζέζεηο: 1. Σν Cloudlet αλαζέηεη tasks ζε ζπζθεπέο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην ίδην ηνπηθφ δίθηπν κε απηφ θαη πνπ ην 

έρνπλ ελεκεξψζεη φηη, ζπλδξάκνπλ ζηελ ππνδνκή.  
2. Σν Cloudlet πξέπεη λα αλαζέηεη ζε κηα ζπζθεπή έλα κφλν 

task, ην νπνίν απηή λα κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ  MFLOPS, πνπ ζηέιλεη ζε 
απηφ. 

Σειηθή Καηάζηαζε: 1. Σν task ην νπνίν αλαηίζεηαη ζε κηα ζπζθεπή εθηειείηαη 

επηηπρψο θαη ηα απνηειέζκαηα επηζηξέθνπλ ζην Cloudlet, 

2. Σν task απνξξίπηεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ιφγσ έιιεηςεο 
πφξσλ απφ απηή θαη επηζηξέθεηαη ζην Cloudlet έλα error 

code.  

Φπζηνινγηθή Ρνή: Σν Cloudlet αλαζέηεη ζε κηα ζπζθεπή, πνπ ζπλδξάκεη ζε απηφ, έλα 

task, ην νπνίν λα κπνξεί εθηειέζεη ζε απηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
ρξήζε επηπιένλ πφξσλ CPU, πέξαλ απφ απηνχο πνπ έρεη επηιέμεη 

λα παξαρσξήζεη ν ρξήζηεο..  

Δμαηξέζεηο: 1. ε πεξίπησζε φπνπ θακία θηλεηή ζπζθεπή δελ ζπλδξάκεη 

ζηελ Cloudlet-based ππνδνκή, ηφηε φια ηα tasks ζα κπνπλ 
ζηελ νπξά θαη ζα εθηειεζηνχλ ζην Cloudlet. 

2. ε πεξίπησζε φπνπ ε ζχλδεζε κεηαμχ ηηο θηλεηήο 

ζπζθεπήο θαη ηνπ Cloudlet δηαθνπή, ε εθηέιεζε ηνπ task 
απνηπγράλεη θαη Cloudlet πξέπεη λα αλαδεηήζεη πφξνπο ζε 

άιιε ζπζθεπή.   

Δλζσκαηψλεη: Σελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.4 

Πξνηεξαηφηεηα: Δθηειείηαη κεηά ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.5 

3.5.4 Βοήθεια 

Κσδηθφο 
Πεξίπησζεο: 

3.4.9 

Ολνκαζία: Βνήζεηα 

 

 

Δκπιεθφκελνη Ρφινη: Φνηηεηήο  

Πεξηγξαθή: ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο αλαδεηά έλα εγρεηξίδην ρξήζεο 
ηεο εθαξκνγήο. 

Γεγνλφο Δθθίλεζεο: Πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «Βνήζεηα» ηεο αξρηθήο νζφλεο. 

Πξνυπνζέζεηο: Γελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο.  

Σειηθή Καηάζηαζε: Ο ρξήζηεο βιέπεη κηα έλαλ αλαιπηηθφ νδεγφ ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο. 

Φπζηνινγηθή Ρνή: 1. Άλνηγκα mobile εθαξκνγήο. 

2. Δπηινγή θνπκπηνχ βνήζεηα. 

3. Δκθάληζε πιαηζίνπ θεηκέλνπ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 
εθαξκνγήο. 

Πξνηεξαηφηεηα: Υακειή. 

3.5.5 Αναζήτηση Μαθημάτων 

Κσδηθφο Πεξίπησζεο: 3.4.6. 

Ολνκαζία: Αλαδήηεζε Μαζεκάησλ 
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Δκπιεθφκελνη Ρφινη: Φνηηεηήο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ mobile εθαξκνγή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζεί γηα ηα καζήκαηα, πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ φξνθν ζηνλ 

νπνίν βξίζθεηαη. 

Γεγνλφο Δθθίλεζεο: Δπηινγή ηνπ θνπκπηνχ «Αναζήηηζη» ηεο αξρηθήο νζφλεο ηεο 
εθαξκνγήο. 

Πξνυπνζέζεηο: Η θηλεηή ζπζθεπή ηνπ θνηηεηή πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κέζσ 

wi-fi κε ην ηνπηθφ αζχξκαηα δίθηπν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ψζηε λα 

επηθνηλσλεί θάπνην AP. 

Σειηθή Καηάζηαζε: Ο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηα καζήκαηα, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
ζηνλ φξνθν ηνλ νπνίν θηλείηαη. 

Φπζηνινγηθή Ρνή: 1. Ο ρξήζηεο ελεξγνπνηεί ην wi-fi ζηελ ζπζθεπή ηνπ θαη 

ζπλδέεηαη ζην ηνπηθφ δίθηπν κε ην cloudlet. 
2. Ο ρξήζηεο αλνίγεη ηελ mobile εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ LBS ππεξεζία πνπ ηνπ παξέρεη. 

3. Ο ρξήζηεο παηάεη ζην θνπκπί αλαδήηεζε απφ ην θχξην 

κελνχ. 
4. Σν ζχζηεκα εληνπίδεη ηε ζέζε ηνπ κε βάζε ην BSSID, 

δειαδή ηελ θπζηθή δηεχζπλζε ηεο θάξηα δηθηχνπ ηνπ 

Access Point κε ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί ε ζπζθεπή. 
5. Σν ζχζηεκα έπεηηα ζε λέα νζφλε επηζηξέθεη ηελ ιίζηα κε 

ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, πνπ 

δηεμάγνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν φξνθν.  

Δμαηξέζεηο: 1. ε πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο αλνίμεη ηελ εθαξκνγή θαη 
παηήζεη ην θνπκπί αλαδήηεζε ρσξίο λα έρεη ζπλδεζεί ζην 

δίθηπν, ζα ηνπ εκθαλίδεηαη έλα alert κήλπκα ζηελ νζφλε ην 

νπνίν ζα ηνλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο 
ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη.  

2. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε φπνπ ν θνηηεηήο βξίζθεηαη ζε 

θάπνηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν δε γίλνληαη καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ, ε εθαξκνγή ηνλ ελεκεξψλεη κε ζρεηηθφ 
κήλπκα.  

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειήο, είλαη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ εθηειείηαη 

πάληα πξψηε.   

3.5.6 Αναζήτηση Αίθουσας Διδασκαλίας  

Κσδηθφο Πεξίπησζεο:  3.4.7 

Ολνκαζία: Αλαδήηεζε Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο 

 

Δκπιεθφκελνη Ρφινη: Φνηηεηήο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ LBS ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηηο αίζνπζεο, 
ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη ηα καζήκαηα ηνπ. 

Γεγνλφο Δθθίλεζεο: Δπηινγή καζήκαηνο απφ ηελ ιίζηα. 

Πξνυπνζέζεηο: Η θηλεηή ζπζθεπή ηνπ θνηηεηή πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κέζσ 

wi-fi κε ην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 
Να έρεη εθηειεζηεί ε πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.1. 

Σειηθή Καηάζηαζε: Ο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία δηδάζθεηαη ην 

κάζεκα ηεο επηινγήο ηνπ ζε λέα νζφλε. 

Φπζηνινγηθή Ρνή: 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηελ ιίζηα ην κάζεκα πνπ ηνλ 
ελδηαθέξεη (use case 2.3.1) 
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2. Ο ρξήζηεο ζηελ επφκελε νζφλε παηάεη ζηελ επηινγή 
«Αίζνπζα»  

3. Η εθαξκνγή κε έλα pop-up κήλπκα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ 

ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. 

Δμαηξέζεηο: Γελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γηα απηή ηελ πεξίπησζε ρξήζεο. 

Δλζσκαηψλεη: Σελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.1. 

Πξνηεξαηφηεηα: Δθηειείηαη πάληα κεηά ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.1. 

 

3.5.7 Αναζήτηση Υλικού Μαθημάτων 

Κσδηθφο Πεξίπησζεο: 3.4.8 

Ολνκαζία: Αλαδήηεζε Τιηθνχ Μαζήκαηνο 
 

 

Δκπιεθφκελνη Ρφινη: Φνηηεηήο  

Πεξηγξαθή: ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θνηηεηήο αλαδεηά πιηθφ ζρεηηθφ κε ην 

κάζεκα πνπ ζέιεη παξαθνινπζήζεη.  

Γεγνλφο Δθθίλεζεο: Δπηινγή καζήκαηνο απφ ηελ ιίζηα. 

Πξνυπνζέζεηο: Η θηλεηή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κέζσ 

wi-fi κε ην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη λα επηθνηλσλεί κε 

ην cloudlet. 
Να  έρεη εθηειεζηεί ε πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.1. 

Σειηθή Καηάζηαζε: Ο ρξήζηεο βιέπεη ηηο επηινγέο κε ην δηαζέζηκν πιηθφ ηνπ 

καζήκαηνο. 

Φπζηνινγηθή Ρνή: 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηελ ιίζηα ην κάζεκα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη 
2. ηελ επφκελε νζφλε ν ρξήζηεο επηιέγεη «Τιηθφ» 

3. Σν ζχζηεκα ζε λέα νζφλε εκθαλίδεη ηηο επηινγέο κε ην 

δηαζέζηκν πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

Δμαηξέζεηο: Γελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γηα απηή ηελ πεξίπησζε ρξήζεο. 

Δλζσκαηψλεη: Σελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.1. 

Πξνηεξαηφηεηα: Δθηειείηαη πάληα κεηά ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 2.3.1. 

 

 

3.6 Μη Λειτουργικές απαιτήσεις 

3.6.1 Περιβάλλον λειτουργίας 

Η mobile εθαξκνγή, πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, 

πξννξίδεηαη γηα έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Οη εθδφζεηο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή είλαη απφ 

4.0 έσο θαη 4.4.4. Η εθαξκνγή επηθνηλσλεί κηα Cloudlet-Based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο, ε νπνία πινπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ πξνζεκείσζεο CloudSim, ην νπνίν 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε virtual cloud 

ππνδνκψλ. Γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγή, θαζψο θαη γηα ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν Android Emulator. Ο Android 

Emulator απνηειεί κηα εηθνληθή ζπζθεπή, ε νπνίν ζπλζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πξαγκαηηθήο ζπζθεπήο. Ο Android Emulator ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Android SDK θαη 

απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ ηηο εθαξκνγέο ρσξίο απαξαίηεηα ηελ ρξήζε κηαο θαλνληθήο ζπζθεπήο. Όια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο.  

 

Η επηθνηλσλία ηεο mobile εθαξκνγήο κε ηελ Cloudlet ππνδνκή ζην CloudSim [27] 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε client/server java sockets. Σν socket δεκηνπξγία κηα 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ δπν πξνγξακκάησλ ζην ίδην δίθηπν κε ζηφρν ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ.    

3.6.2 Περιορισμοί στη σχεδίαση και την υλοποίηση 

1. Η εθαξκνγή, κπνξεί λα εθηειεζηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Android γηα εθδφζεηο απφ 4.0 έσο θαη 4.4.2. Οη 

ππφινηπεο πιαηθφξκεο mobile ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο iOS θαη Windows 

Phone δε ππνζηεξίδνληαη. 

2. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη Java Standard Edition 

(JSE) v.6
4
. Η ζπγθεθξηκέλε έθδνζε είλαη ε θαηαιιειφηεξε (θαη πξνηεηλφκελε) 

ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε Android εθαξκνγψλ, φζν θαη γηα εθαξκνγψλ κε ρξήζε ηνπ 

CloudSim.  

3. Λφγσ έιιεηςεο κηαο android θηλεηήο ζπζθεπήο ε εθαξκνγή εθηειέζηεθε θαη 

δνθηκάζηεθε κε ρξήζε ηνπ android emulator. 

4. Η Cloudlet ππνδνκή πινπνηήζεθε κε ρξήζε εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο, νπφηε δελ 

ήηαλ εθηθηφ πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο λα δνθηκαζηεί ζε έλα πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαη ζπιιερζνχλ ηα αλάινγα απνηειέζκαηα. 

5. Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα δνθηκαζηεί ε LBS ππεξεζία ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Οη 

Mac δηεπζχλζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θψδηθά είλαη ηπραίεο. Γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη φπσο ζσζηά ε LBS ππεξεζία νη Mac δηεπζχλζεηο ζα πξέπεη λα 

                                                
4
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html 
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αληηθαηαζηαζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ησλ AP ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

3.6.3 Προϋποθέσεις - Απαιτήσεις 

 Η εθαξκνγή λα είλαη απιή θαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε. 

 Να ππάξρεη κελνχ Βνήζεηαο 

 χλδεζε ηηο θηλεηήο ζπζθεπήο κε ηελ cloudlet ππνδνκή κέζσ WLAN.  

 Απηφκαηνο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε εληφο ηνπ θηηξίνπ, αλάινγα κε ην 

Access Point ηνπ δίθηπν κε ην νπνίν επηθνηλσλεί.  

 Η εθαξκνγή λα ρξεζηκνπνηείηαη ειεχζεξα απφ ηνπο θνηηεηέο ή/θαη ηνπο θαζεγεηέο 

ηεο ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο.  

 Να απαηηείηαη ε εηζαγσγή έγθπξνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ, ν 

ρξήζηεο επηζπκεί λα ιάβεη πιηθφ γηα θάπνην κάζεκα.  

 Υξήζε εξγαιείσλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. 

 Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεη ην αθξηβέο πνζνζηφ ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο ηνπ πνπ 

είλαη δεζκεπκέλν. 

 Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηιέμεη απφ κφλνο ην πνζνζηφ ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο 

ηνπ, πνπ ζα παξαρσξήζεη ζην Cloudlet. 

 Η εθαξκνγή λα απνξξίπηεη έλα task, ην νπνίν ε ζπζθεπή δελ κπνξεί πιένλ λα ην 

δηαρεηξηζηεί έιιεηςεο πφξσλ, ρσξίο απηφ λα απνηειεί ζεκείν θαηάξξεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.   

 Η εθαξκνγή λα κελ απαηηεί πξφζβαζε ζην δίθηπν κε ρξήζε 3G/4G ζπλδέζεσλ, 

αιιά κφλν Wi-Fi.  

3.7 Απαιτήσεις για τις εξωτερικές διεπαφές 

3.7.1 Διεπαφή χρήστη 

Ο ρξήζηεο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά εχθνια κε ηελ εθαξκνγή, κέζσ ελφο 

απινχ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο (GUI). 
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Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ έρνπλ πινπνηεζεί ηα θαηάιιεια alert κελχκαηα, ηα νπνία 

ελεκεξψλνπλ ην ρξήζηε γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη ηνλ θαζνδεγνχλ. Μελχκαηα alert έρνπλ 

πινπνηεζεί γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ ν ρξήζηεο παηά ην θνπκπί «Αλαδήηεζε» ή «Cloudlet» θαη δελ έρεη ζπλδεζεί 

ζην Wi-δίθηπν. 

 ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε φξνθνο ζηνλ νπνίν δελ δηεμάγνληαη 

καζήκαηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 Αλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ιάζνο θσδηθφ 

 ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί  «χλδεζε» πξνθείκελνπ λα 

ελεκεξψζεη ην Cloudlet γηα ηνπο πφξνπο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο πνπ ζα ηνπ 

πξνζθέξεη ε ζπζθεπή ηνπ. 

 Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην θνπκπί «χλδεζε» ρσξίο λα 

έρεη επηιέμεη ηη πνζνζηφ ηεο CPU ζα παξαρσξήζεη ζην Cloudlet.   

 

Δπηπιένλ, έρνπλ πινπνηεζεί pop-up κελχκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηεο 

ζπζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ έλα άκεζν θαη ζχληνκν feedback ζηνλ ρξήζηε γηα ηηο 

επηινγέο θαη ηηο  ελέξγεηεο ηνπ. Με απηφλ απνθεχγνληαη πεξηηηά κελχκαηα alert θαη 

ελαιιαγέο ζε νζφλεο. Pop-up κελχκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Γηα ελεκεξσζεί ν θνηηεηήο γηα ηνλ αξηζκφ ηεο αίζνπζαο πνπ δηεμάγεηαη έλα 

κάζεκα. 

 ηελ πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν πιηθφ γηα ην κάζεκα πνπ έρεη επηιέμεη 

ν θνηηεηήο. 

 Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ην έλα task νπνίν αλαηέζεθε ζηελ ζπζθεπή 

εθηειέζηεθε επηηπρψο ή φρη. 

ε θάζε νζφλε ηεο εθαξκνγή ππάξρνπλ ζχληνκεο πεξηγξαθέο ζρεηηθά κε ην ηη βιέπεη ν 

ρξήζηεο, θαζψο θαη γηα ην πνία πξέπεη λα είλαη ε επφκελε ελέξγεηα ηνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

λα πινεγεζεί πξνο ηα πίζσ ρξεζηκνπνηψληαο ην Back Button ηεο Android ζπζθεπήο. 

Σέινο, γηα λα «βγεη» απφ ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη, λα παηήζεη ην θεληξηθφ θνπκπί ηνπ 

Κχξην Μελνχ ηεο ζπζθεπήο ηνπ.   
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3.7.2 Διεπαφές υλικού   

Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηνλ αηζζεηήξα ηνπ Wi-Fi ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλδεζεί ζην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ cloudlet 

ππνδνκή. 

Η εθαξκνγή επίζεο, γηα λα εληνπίζεη ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε κέζα ζην θηίξην, ρξεζηκνπνηεί 

ηελ Mac δηεχζπλζε ηνπ Access Point ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ, ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε 

ζπζθεπή. Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζεσξνχκε φηη: Οη θπζηθέο 

δηεπζχλζεηο (Mac) ησλ AP καο είλαη γλσζηέο.  

3.7.3 Διεπαφές Λογισμικού 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Linpack for 

Android. Σν Linpack for Android
5
 είλαη κηα Benchmark εθαξκνγή, ε νπνία κεηξά ηελ 

πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο CPU κηαο Android θηλεηήο ζπζθεπήο ζε MFLOPS.  

3.7.4 Διεπαφές επικοινωνιών 

Η mobile εθαξκνγή επηθνηλσλεί κε ηελ cloudlet ππνδνκή κε ρξήζε ηεο ζηνίβαο 

πξσηνθφιισλ TCP/IP. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πινπνηήζεθε κηα client/server ζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ δπν ζπζηεκάησλ κε ρξήζε java sockets. [30]  

 

3.8 Τεχνολογίες που Χρησιμοποιήθηκαν 

3.8.1 Android OS 

Σν Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα έμππλεο θηλεηέο 

ζπζθεπέο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ νζφλε αθήο θαη ηξέρνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Linux. Σν Android είλαη mobile ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αλνηθηνχ θψδηθα θαη 

δηαλέκεηαη κε ειεχζεξε άδεηα. Η Google δεκνζηεχεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πεγαίνπ 

θψδηθα ππφ ηνπο φξνπο ηεο Apache License 2, θαζψο επίζεο θαη ηηο αιιαγέο ζηνλ ππξήλα 

ηνπ Linux ππφ ηνπο φξνπο ηεο GNU (General Public License) 2. Έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πεγαίνπ θψδηθα ηνπ Android αλαπηχζζεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Google θαη 

δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε λέα έθδνζε ηνπ πνπ δηαηίζεηαη ζην θνηλφ. Δπηπιένλ, ην Android 

OS ππνζηεξίδεηαη κηα ελεξγή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο 

                                                
5
 https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.pedjaapps.Linpack 
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ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ Android Open Source Project
6
 (AOSP) αλαπηχζζνπλ, 

παξακεηξνπνηνχλ θαη δηαλέκνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο.  

 

Η αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Android ζπζθεπψλ, γίλεηαη ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java (SE) 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Android SDK. Όιεο νη εθδφζεηο ηνπ Android SDK πεξηιακβάλνπλ 

κηα πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ αλάπηπμεο, φπσο πξφγξακκα εληνπηζκνχ ζθαικάησλ, 

βηβιηνζήθεο ινγηζκηθνχ, εμνκνησηή ζπζθεπήο, δείγκαηα θψδηθα θαη δηάθνξα εγρεηξίδηα. 

Δπίζεο, γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε θψδηθα C ή C++ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

Android NDK, ελψ πιένλ είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε HTML5 θαη Javascript γηα αλάπηπμε 

web εθαξκνγψλ ηηο Android ζπζθεπέο. [21][22] 

3.8.2 Java 

Η Java είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία ζρεδηάζηεθε 

απφ ηελ εηαηξία Sun Microsystems. Η επίζεκε παξνπζίαζε ηεο Java απφ ηελ Sun ζηε 

βηνκεραλία ηεο πιεξνθνξηθήο, έγηλε ην 1995. Η Java δηαλέκεηαη δσξεάλ, φπσο επίζεο θαη 

φια ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε απηή, φπσο ε JVM, IDEs,   

web servers θαη application servers, θαζψο θαη δηάθνξεο πξνγξακκαηηζηηθέο βηβιηνζήθεο. 

Πιένλ, ε Java εμειίζζεηαη θαη δηαλέκεηαη απφ ηελ Oracle.  

 

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Java έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκαηηζηηθψλ 

γισζζψλ είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πιαηθφξκαο. Οη 

εθαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη γξακκέλεο ζε Java, εθηεινχληαη ην ίδην ζηηο δηάθνξεο 

πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο Windows, Linux, MacOs, θαζψο θαη ζε 

θνλζφιεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Η Java επηπιένλ απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα ηελ πιαηθφξκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Android. [20][24]  

3.8.3 CloudSim 

Σν CloudSim είλαη πξνγξακκαηηζηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

έλα πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε, κνληεινπνίεζε θαη πξνζεκείσζε Cloud ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Σν CloudSim δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ειέγμνπλ ζε έλα 

ειεγρφκελν θαη ρσξίο θφζηνο εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, πξηλ απηέο 

                                                
6
 https://source.android.com/source/downloading.html 
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εγθαηαζηαζνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ ζε κηα πξαγκαηηθή Cloud ππνδνκή. Σν CloudSim 

παξέρεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο θιάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε data centers, virtual machines, 

hosts, brokers, εθαξκνγψλ, ρξεζηψλ, ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία πνιηηηθψλ 

δηαρείξηζεο πφξσλ θαη ζπζηεκάησλ θ.ά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ δηάθνξα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ην ππνινγηζηηθφ λέθνο, κέρξηο φηνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ λα 

θαιχπηνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο απαηηήζεηο. Σν CloudSim είλαη επίζεο, έλα εξγαιείν ην 

νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ. Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα 

ζελάξηα πξνζνκνίσζεο Cloud ππνδνκψλ είλαη ή Java. [14]  

3.8.4 Eclipse IDE 

Σν Eclipse απνηειεί έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ νη δπλαηφηεηεο επεθηείλνληαη εχθνια κε ηελ ελζσκάησζε ζην 

βαζηθφ ηνπ workspace δηαθφξσλ plug-ins. Σν Eclipse είλαη γξακκέλν ζε Java θαη ζηελ 

αξρή ε ρξήζε ηνπ πξννξηδφηαλ γηα ηελ αλάπηπμε Java εθαξκνγψλ. Πιένλ, κε ην Eclipse 

κπνξνχλ πινπνηεζνχλ εθαξκνγέο ζε δηάθνξεο άιιεο γιψζζεο, φπσο C, C++, PHP, Ruby 

θ.ά. [25]. Δπίζεο, κε ην Eclipse νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ mobile 

εθαξκνγέο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

Android εθαξκνγψλ κε ην Eclipse είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Android SDK θαη ε 

ελζσκάησζε ηνπ ADT Plug-in ζην Eclipse. Δπίζεο, κε ην Eclipse κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ θαη εθαξκνγέο γηα ην CloudSim. Σν CloudSim παξέρεη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο, θιάζεηο, βηβιηνζήθεο θαη παξαδείγκαηα γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη 

πξνζνκνίσζε Cloud ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά δελ παξέρεη έλα γξαθηθφ θαη 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεηάδεηαη απιά ην 

CloudSim λα γίλεη import σο project κέζα ζην Eclipse. [22]       

3.8.5 Linpack Benchmark  

Σν Linpack Benchmark είλαη έλα κέηξν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ εθηέιεζεο εληνιψλ 

θηλεηήο ππνδηαζηνιήο απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σν Linpack ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο κέγηζηεο απφδνζεο ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ε απφδνζε πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο αληηζηνηρεί 

ζηελ ζεσξεηηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ζεσξεηηθή απφδνζε ελφο επεμεξγαζηή 

πξνθχπηεη απφ ην πιήζνο ησλ εληνιψλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο (FLOPS), πνπ κπνξεί λα 

εθηειέζεη ζε έλαλ θχθιν ξνινγηνχ επί ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζε HZ. Γηα παξάδεηγκα έλαο 
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κνλνπχξελνο επεμεξγαζηήο ζηα 2 GHz, πνπ εθηειεί 4 FLOPS ζε θάζε θχθιν έρεη 

ζεσξεηηθή απφδνζε: 2 * 4 = 8 GFLOPS. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο κε 

ρξήζε ηνπ Linpack Benchmark πξνθχπηνλ απφ ηελ εθηέιεζε ελφο πξνγξάκκαηνο, πνπ 

ιχλεη έλα ζχλζεην ζχζηεκα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ. Η απφδνζε ηνπ επεμεξγαζηή 

ππνινγίδεηαη ζε MFLOPS. ε απηήλ ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην Linpack for 

Android, ην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ζε κηα Android ζπζθεπή πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ 

ηα MFLOPS ηνπ επεμεξγαζηή ηεο. [29] 

3.9 Ανάλυση Κώδικα 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα θπξηφηεξα θνκκάηηα θψδηθα, ηα 

νπνία ζπληέιεζαλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη αμίδεη λα ζεκεησζνχλ. 

<!--These permissions should be added in Manifest.xml file --> 

<!-- using the below permissions we are able to check and --> 

<!-- and manage connectivity of an android device. In addition --> 

<!-- we can get information about Wi-Fi network -->   

<uses-permission 

        android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" 

        android:maxSdkVersion="20" /> 

    <uses-permission 

        android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" 

        android:maxSdkVersion="20" /> 

    <uses-permission 

        android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" 

        android:maxSdkVersion="20" /> 

    <uses-permission 

        android:name="android.permission.INTERNET" 

        android:maxSdkVersion="20" /> 

Κώδικαρ 3.1: Γηαρείξηζε αδεηψλ εθαξκνγή γηα πφξνπο δηθηχνπ 

 

Γηα λα πξνζπειαζηνχλ νη ππεξεζίεο δηθηχνπ ζε κηα Android ζπζθεπή, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

νη θαηάιιειεο άδεηεο. Μηα εθαξκνγή Android κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο δηθηχνπ κφλν εάλ ηεο έρνπλ εθρσξεζεί νη θαηάιιειεο άδεηεο <uses-

permissions> δηακνξθσκέλεο κέζα ζην αξρείν Manifest ηνπ Android. Τπάξρνπλ αξθεηέο 

άδεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθηχσζε, νη πεξηιακβάλνπλ θαη εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζπέιαζε θαη ηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ Wi-Fi. ηνλ παξαπάλσ θψδηθα 

θαίλνληαη νη άδεηεο, πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην αξρείν Manifest είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε.   

 

ην παξαθάησ πιαίζην παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο ηεο εθαξκνγή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Wi-Fi δηθηχνπ θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ 

ρξήζηε. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο θιάζεηο WifiManager θαη ConnectivityManager, είλαη 
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δπλαηή ε πξνζπέιαζε πιεξνθνξηψλ θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ζπζθεπήο. Όπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί, ε εθαξκνγή γηα λα εληνπίζεη ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη γηα λα 

ζπλδεζεί κε ην Cloudlet, πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε ζην ίδην Wi-Fi δίθηπν κε απηφ. Γηα 

λα εληνπηζηεί ε ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην ρψξν, ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηε  mac δηεχζπλζε 

ηνπ AP. Η αλάθηεζε ηεο mac δηεχζπλζεο γίλεηαη κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ getBSSID [26]. 

ηελ ζπλέρεηα ειέγρεηαη ζε πνηφλ φξνθν βξίζθεηαη ην Access Point κε ην bssid πνπ 

αλαθηήζεθε.  

/* Create an instance of connectivity manager Class in order to access 

   the network status of an android device */ 

 WifiManager wifiMgr = (WifiManager)  

getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); 

   

 //get infos about Wi-Fi network 

 WifiInfo wifiInfo = wifiMgr.getConnectionInfo(); 

 ConnectivityManager connManager = (ConnectivityManager) 

getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

  

NetworkInfo mWifi = 

connManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 

   

  //check status of Wi-Fi 

  if ((wifiMgr.isWifiEnabled() && mWifi.isConnected())) 

  { 

      /* This flag indicates that the device is connected with 

                   LAN. This flag variable is used  

                   in order to display the appropriate  

                   alert messages about user's actions 

                */ 

   flag = 1; 

    

  /* with the below method we can get the MAC address of an 

     Access Point 

            */ 

  mac_addr = wifiInfo.getBSSID(); //null if does not find AP 

    

/* with the below block we find the floor on which the user of the device 

located */ 

  if (mac_addr.equals("CC:08:CC:03:47:10"))//match mac address 

    myfloor = 0; //ground 

   else if (mac_addr.equals("00:BB:C1:04:23:1A")) 

    myfloor = 1; //first 

   else if (mac_addr.equals("00:10:CC:AA:47:10")) 

    myfloor = 2; //second 

   else if (mac_addr.equals("11:08:CC:03:41:CC")) 

    myfloor = 3; // third 

   else  

    myfloor = 10;/* This value indicates that on the  

    floor on which the user located, no lessons                             

conduct */  

  } 

Κώδικαρ 3.2: Έιεγρνο ζχλδεζεο ζην Wi-Fi δίθηπν 
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Ο θψδηθαο ζην επφκελν πιαίζην παξνπζηάδεη ηε κέζνδνο, πνπ πινπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαθηεζεί ε ζπλνιηθή ρξήζε ηεο CPU ηεο Android θηλεηήο ζπζθεπήο. Γηα λα γίλεη 

απηφ εθηθηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή top ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux κε 

παξακέηξνπο:  -n 1. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ην Android είλαη 

έλα Linux-based ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θηλεηψλ ζπζθεπψλ, νπφηε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο πξφβιεκα εληνιέο ηνπ Linux OS. Γηα λα εθηειεζηεί ε παξαπάλσ 

εληνιή φπσο αθξηβψο ζα κπνξνχζε λα εθηειεζηεί θαη ζηελ θνλζφια ηνπ Linux, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο getRuntime [24]. Κάζε Java εθαξκνγή έρεη έλα ζηηγκηφηππν 

ηεο θιάζεο Runtime, ην νπνίν επηηξέπεη ζηελ εθαξκνγή λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν εθηειείηαη.    

private String executeTop() { 

     //initialization 

     java.lang.Process p = null; 

     BufferedReader in = null; 

     String returnString = null; 

   

     try { 

   

  /* execute top command of Linux with parameters: n -1. 

     Class Runtime allows an application to interface with 

     the environment in which it is running */ 

      p = Runtime.getRuntime().exec("top -n 1"); //runtime execution 

  /* The above command retrieves CPU statistics */ 

   

     //create new input stream 

         in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(p.getInputStream())); 

    

//read the result data after top command execution 

         while (returnString == null || 

returnString.contentEquals("")) { 

   //store data in string var 

             returnString = in.readLine(); 

         } 

    

     } catch (IOException e) {// manage exeptions 

      //print logs with the below error message 

         Log.e("executeTop", "error in getting first line of top"); 

    

 /* The below command prints a stack trace for this Throable object 

       on the error output stream, that is the value of field System.err           

 */   

         e.printStackTrace(); 

     

    } finally { 

  //the code in finally block executed in any case 

         try { 

             in.close(); // close stream 

             p.destroy(); //stop top command process  

         } catch (IOException e) { 

    

   //print logs with the below error message 

             Log.e("executeTop", 
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                     "error in closing and destroying top process"); 

             e.printStackTrace(); 

         } 

     } 

   

     return returnString; //return the first line as result  

 } 

Κώδικαρ 3.3: Δθηέιεζε ηεο εληνιήο Top ηνπ Linux 

 

Η παξαπάλσ κέζνδνο επηζηξέθεη ηα δεδνκέλα ζε κηα κεηαβιεηή ηχπνπ String κε ηελ 

κνξθή: User x%, System x%, IOW x%, IRQ x%. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο εθαξκνγήο 

ρξεηάδεηαη λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο, σο ελεκέξσζε πξνο ην 

ρξήζηε, έλα πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ, ην νπνίν ζα ππνδειψλεη ηε ζπλνιηθή ρξήζε ηεο CPU 

ηεο ζπζθεπήο απφ εθαξκνγέο θαη εξγαζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν ρξήζηε ζα γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα απνθαζίζεη εάλ ζα πξνζθέξεη έλα κέξνπο απφ 

απηνχο ζην Cloudlet. Η κέζνδνο πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαιεί ηε κέζνδν 

executeTop, απφ ηε ζπκβνινζεηξά πνπ ηεο επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα αλαθηά κφλν ηνπο 

αξηζκνχο ησλ πνζνζηψλ. ηε ζπλέρεηα, πξνζζέηεη απηνχο ηνπο αξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηζηξέςεη κε ηε ζεηξά ηεο ηε ζπλνιηθή ρξήζε ηεο CPU σο έλαλ αθέξαην αξηζκφ. 

 

private int getCpuUsageStatistic() { 

 

     String tempString = executeTop();// call method 

 

     tempString = tempString.replaceAll(",", "");//remove all "," 

     tempString = tempString.replaceAll("User", "");//remove "User" 

     tempString = tempString.replaceAll("System", "");//remove 

//"System" 

     tempString = tempString.replaceAll("IOW", "");//remove "IOW" 

     tempString = tempString.replaceAll("IRQ", "");//remove IRQ 

     tempString = tempString.replaceAll("%", "");//remove "%" 

      

          for (int i = 0; i < 10; i++) { 

         tempString = tempString.replaceAll("  ", " "); 

     } 

   

     tempString = tempString.trim(); //trim string 

  //store it in new String array 

     String[] myString = tempString.split(" "); 

  //create new array with n=mystring.length positions 

     int[] cpuUsageAsInt = new int[myString.length]; 

   

     int cpuusage = 0; //init new int var 

     for (int i = 0; i < myString.length; i++) { 

         myString[i] = myString[i].trim(); 

    

          /*convert string values to integers and store them 

     in cpuUsageAsInt array */ 
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         cpuUsageAsInt[i] = Integer.parseInt(myString[i]); 

   //add all value of cpuUsageAsInt array 

         cpuusage = cpuusage + cpuUsageAsInt[i]; //total  

     } 

   

     //return an integer with total CPU usage 

     return cpuusage; 

 } 

Κώδικαρ 3.4: Τπνινγηζκφο ρξήζεο ηεο CPU 

 

ην επφκελν πιαίζην θεηκέλνπ θαίλεηαη ν θψδηθαο, ν νπνίνο πινπνηήζεθε κε ζηφρν ν 

ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο λα κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξά επηιέμεη ην πνζνζηφ ηεο CPU ηεο 

θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο, ην νπνίν ζέιεη λα παξαρσξήζεη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηε 

Cloudlet ππνδνκή. Ο ρξήζηεο κεηαθηλψληαο κηα κπάξα πξνφδνπ, κπνξεί λα επηιέμεη ην 

αθξηβέο πνζνζηφ, ρσξίο απηφ λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζνζηφ 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο CPU. ε κηα θηλεηή ζπζθεπή, φπσο θαη ζε νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθή 

ζπζθεπή, ηξέρνπλ ζπλερψο δηάθνξεο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο δεζκεχνπλ έλα κέξνο απφ ηνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ηεο ζπζθεπήο. Δπνκέλσο, νη δηεξγαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα 

ζπλερίζνπλ λα ηξέρνπλ θαλνληθά, ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα tasks, ηα νπνία ζα αλαηίζεληαη  

ζηελ ζπζθεπή απφ ην Cloudlet. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο δεζκεχεη ηνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο  ηεο ζπζθεπή ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν, φπσο θαίλεηαη ζηνλ θψδηθα 

πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ MFLOPs, πνπ ζα ζηείιεη ε ζπζθεπή ζην 

Cloudlet. 

 

/*the below code display a seek bar with the CPU percent that the user 

  has allocates for the cloudlet.*/      

cputocloud.setText(seekbar1.getProgress() + "/" + (seekbar1.getMax() - 

cpu_usage)); 

    

  seekbar1.setOnSeekBarChangeListener(new 

OnSeekBarChangeListener(){ 

  //manage seek bar movement 

  @Override 

  public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, 

    boolean fromUser) 

   { 

    /* progress indicates the position of the pointr 

       of seek bar */ 

          progress_value = progress; 

    if (progress_value > (100 - cpu_usage)) 

    { 

        progress_value = 100 - cpu_usage; 

    } 

   } 

 

   @Override 

   public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 
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    // TODO Auto-generated method stub 

   } 

 

   @Override 

   public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 

      /* this change the percentage when user move the                         

pointer of seek bar */ 

     

    cputocloud.setText(progress_value + "/" + 

(seekbar1.getMax() - cpu_usage)); 

 

  /* the maximum CPU percent that the user can allocate is 

  100 - (the number of CPU usage) which it is returned by 

  getCpuUsageStatistic method 

            */ 

      

  /* the below var stores the total MFLOPS that the device 

  can manage */ 

  double mflops_local = 50; 

     

   /* the below block calculates the MFLOPS that the 

   user allocates for tasks from cloudlet. This is 

   depending from the CPU percent that he wants to offer 

   */ 

    if ((100 - (progress_value + cpu_usage)) >= 40) 

    {   //MFLOPS calculation 

     mflops = mflops_local*(progress_value)/100; 

    } 

    else 

    { 

   /*in case that the sum of CPU percent which is used 

   by other processes which executed by the device and 

   the CPU percent that the user allocates is greater than 

   60% the application allocate less computation resources 

           */ 

    mflops = mflops_local*(progress_value)/100; 

    mflops = mflops*80/100; //MFLOPS calculation 

    } 

   } 

  }); 

Κώδικαρ 3.5: Γέζκεπζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ 

 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Android εθαξκνγήο θαη ηεο εηθνληθήο Cloudlet ππνδνκήο, πνπ 

πινπνηήζεθε κε ην εξγαιείν CloudSim, γίλεηαη κε ρξήζε Java Sockets. Με ρξήζε  ησλ 

Java Sockets  πινπνηείηαη κηα ακθίδξνκή επηθνηλσλία κεηαμχ κηαο client θαη κηαο server 

εθαξκνγήο ζην δίθηπν.  Ο server φηαλ ηξέρεη αθνχεη ζε κηα πφξηα θαη πεξηκέλεη γηα θάπνην 

αίηεκα ζχλδεζεο απφ έλαλ client. Μφιηο ν server απνδερηεί ην αίηεκα ζχλδεζεο κε ηνλ 

client, ηφηε ην socket δεκηνπξγείηαη κε επηηπρία θαη ν client κπνξεί πιένλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ζηείιεη δεδνκέλα. Σν Socket είλαη έλα endpoint κηαο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δπν πξνγξακκάησλ, ηα νπνίν ηξέρνπλ ζε έλα δίθηπν. Έλα endpoint 

είλαη ν ζπλδπαζκφο κηαο IP δηεχζπλζεο θαη κηαο πφξηαο. Κάζε TCP ζχλδεζε κπνξεί λα 
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ηαρηνπνηεζεί κνλαδηθά απφ ηα δπν endpoints (client/server). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

επίπεδν κεηαθνξάο (TCP Layer) κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία ηα 

δεδνκέλα πξννξίδνληαη γηα λα ζηαινχλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηηβήο ε Android εθαξκνγή έρεη ην ξφιν ηνπ client θαη ην Cloudlet ην ξφιν ηνπ server. 

Αληίζηνηρα, έρεη πινπνηεζεί ν client θαη server side  θψδηθαο θαη  παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Ο Server αθνχεη ζηελ πφξηα 4444. 

 

/* Server side code */   

try{ 

      //server listens on port 4444 

      s = new ServerSocket(4444);//use ServerSocket Class 

      System.out.println("Cloud Server is up and running" + "\n"); 

      }catch (IOException e) 

      {   

    //fail, server is down 

        System.out.println("Server cannot start"); 

       } 

     

    try{ 

          //wait for a new connetion 

     Socket s1 = s.accept(); //connection established 

     System.out.println("Connected" + "\n"); 

      

     //create a new input stream and read data 

     InputStream s1in = s1.getInputStream(); 

               DataInputStream dis = new DataInputStream(s1in); 

               mflops_str = dis.readUTF();// get MFLOPS 

      

     //convert this value from string to double 

               rec_mflops = Double.valueOf(mflops_str); 

            

     /*check if the device has the available CPU 

       resources to execute the task 

     */ 

              if (rec_mflops >= mflops){ 

              i = 1; //device can manage the task 

               } 

            

           dis.close(); //close stream 

     s1.close(); //close connection 

    }//end of try block 

     

    //exception, connection fail 

    catch (IOException e) {      

        System.out.println("Connection failed"); 

       } 

Κώδικαρ 3.6: Κψδηθαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ server 
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//client side code 

    new Thread(new Runnable(){ 

    //the below code should be in a Thread 

 @Override 

 public void run() { 

  

 // TODO Auto-generated method stub 

 try 

     {   

            /*create a new connection with the server at port 4444. 

              IP 10.0.2.2 is specific for android emulator */ 

         Socket s1 = new Socket("10.0.2.2",4444); 

    

    //create new output stream and send data    

         OutputStream os = s1.getOutputStream(); 

         DataOutputStream dos = new DataOutputStream(os); 

    

    //display the connection status 

    conn_status.setText("Connected"); 

    dos.writeUTF(mess);//send MFLOPS to Cloudlet 

    dos.close(); //close stream 

    s1.close(); // close connection 

     //Manage exceptions       

     }catch(ConnectException connExc){ 

     

     //print logs 

     Log.i(er, "Could not connect with the server."); 

     //display connection error 

     assigntask.setText("Connection fail, Server is down ..!!"); 

     } 

  

 catch(IOException e){ 

     //ignore this block 

    } 

Κώδικαρ 3.7: Κψδηθαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ client 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη έλα task ζην εξγαιείν 

πξνζνκνηψζεηο CloudSim. ην CloudSim δελ εθηεινχληαη πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, νη 

πξνγξακκαηηζηέο πξέπεη λα πξνζεκεηψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζέηνληαο ηηκέο ζε θάπνηεο 

ηδηφηεηεο. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη, κε ηνλ φξν Cloudlet ζην CloudSim 

ελλννχκε έλα task [28]. Σν CloudSim παξέρεη ηελ θιάζε Cloudlet γηα ηε δεκηνπξγία tasks. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε Cloudlet-Based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο. 
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/* Cloudlet properties */ 

int id = 0; //the id number of a cloudlet (task) 

long length = 4000; 

long fileSize = 300; 

long outputSize = 300; 

double mflops = 25; //total number of MFLOPS that the cloudlet consumes 

UtilizationModel utilizationModel = new UtilizationModelFull(); 

 

//call Cloudlet Class constructor  

Cloudlet cloudlet1 = new Cloudlet(id, length, pesNumber, fileSize, 

outputSize, utilizationModel, utilizationModel, utilizationModel); 

Κώδικαρ 3.8: Γεκηνπξγία cloudlet ζην CloudSim 

 

Ο επφκελνο θψδηθαο  παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγία κηαο Virtual Machine ζην 

CloudSim. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο πινπνηήζεθαλ δπν VMs. 

//VM description 

int vmid = 0; //id number of Virtual Machine 

int mips = 250; //number of millions instruction per second  

//that this VM can manage 

long size = 10000; //image size (MB) 

int ram = 512; //vm memory (MB) 

long bw = 1000; //set bandwidth 

int pesNumber = 1; //number of cpus 

String vmm = "Xen"; //Virtual Machine Manager name 

 

//create the first VM 

Vm vm1 = new Vm(vmid, brokerId, mips, pesNumber, ram, bw, size, vmm, new 

CloudletSchedulerTimeShared()); 

//execution policy for cloudlets (task): Timeshared on this VM 

Κώδικαρ 3.9: Γεκηνπξγία Virtual Machine ζην CloudSim 
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4. Αποτελέσματα 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Δπηπιένλ, γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη παξαηίζεληαη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε.  

4.1 Παρουσίαση Εφαρμογής  

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή, πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ πιαηθφξκα 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Android, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηθνχ 

κέξνπο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ αθνξνχλ: α) ηελ 

επηθνηλσλία ηεο mobile εθαξκνγήο κε ηελ εηθνληθή ππνδνκή ηνπ Cloudlet, β) ηελ αλάζεζε 

εξγαζηψλ απφ ην Cloudlet ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή, αλάινγα κε ηνπο ππνινγηζηηθνχ πφξνπο 

πνπ απηή πξνζθέξεη θαη γ) ηελ εθηέιεζε ή απφξξηςε ελφο task απφ ηελ θηλεηή ζπζθεπή 

αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο.  

 

 
Εικόνα 4.1: Δκβφιηκε Οζφλε 

 

Μφιηο ν ρξήζηεο ελεξγνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή 

Mobile Cloud Computing, εκθαλίδεηαη κηα 

εκβφιηκε νζφλε. Η Δκβφιηκε Οζφλε ή αιιηψο 

Splash Screen ιεηηνπξγεί σο ην αξρηθφ ζεκείν 

εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. ηφρνο απηήο 

ηεο νζφλεο είλαη ε εκθάληζε πιεξνθνξηψλ ελφο 

έμππλνπ ινγφηππνπ γηα ηελ εθαξκνγή, ην νπνίν λα 

πξντδεάδεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο. 

Απφ ηελ εκβφιηκε νζφλε ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη 

απηφκαηα ζηελ νζφλε θχξηνπ κελνχ κεηά απφ 

κεξηθά δεπηεξφιεπηα, φηαλ πιένλ ε εθαξκνγή 

θνξηψζεη πιήξσο.   
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Εικόνα 4.2: Κχξηα Οζφλε 

Η νζφλε θχξηνπ κελνχ ιεηηνπξγεί σο ε θχξηα νζφλε 

πεξηήγεζεο κέζα ζηελ εθαξκνγή Mobile Cloud. 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ δηπιαλή εηθφλα ν ρξήζηεο ζε 

απηή ηελ νζφλε έρεη ζπλνιηθά ηξεηο επηινγέο: 1) 

«Αναζήηηζη». Παηψληαο ην θνπκπί μεθηλά ε 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε, κε 

ζηφρν ηελ πξνβνιή πιεξνθνξηψλ γηα ηα καζήκαηα 

ηεο ζρνιήο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. 2) 

«Βοήθεια». Παηψληαο ζε απηφ ην θνπκπί 

πξνβάιιεηαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. 

3) «Cloudlet». Παηψληαο απηφ ην θνπκπί ν ρξήζηεο 

μεθηλά ηελ δηαδηθαζίαο δέζκεπζεο ππνινγηζηηθψλ 

πφξσλ θαη επηθνηλσλίαο κε ην Cloudlet.    

 

 
Εικόνα 4.3: Οζφλε Βνήζεηαο 

 

Η νζφλε βνήζεηαο θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε γηα ην πψο 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή. Η νζφλε 

βνήζεηαο εκθαλίδεη ζηνλ ρξήζηε έλα θείκελν κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο, ζην νπνίν ηνπ επηηξέπεη 

λα θάλεη θχιηζε πξνο ηα επάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε 

νζφλε ρξεζηκνπνηψληαο ην «back button» ηεο 

Android ζπζθεπήο ηνπ. Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη γηα 

ηελ πινήγεζε πξνο ηα πίζσ θαη γηα ηηο ππφινηπέο 

νζφλεο ηεο εθαξκνγήο. 
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Εικόνα 4.4: Υξήζε ηεο CPU 

 

 

Μφιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί Cloudlet ηεο 

θχξηα νζφλεο, κεηαβαίλεη ζηελ δίπια νζφλε. ε 

απηή ηελ νζφλε πάλσ αξηζηεξά θαίλεηαη ην 

πνζνζηφ ηεο CPU ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο, πνπ 

είλαη δεζκεπκέλν εθείλε ηελ ζηηγκή απφ 

δηεξγαζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή/θαη 

απφ άιιεο εθαξκνγέο. Με ρξήζε ηεο κπάξαο 

πξνφδνπο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην 

πνζνζηφ απφ ηε δηαζέζηκεο CPU, πνπ επηζπκεί λα 

παξαρσξήζεη γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ην 

Cloudlet. Όπσο θαίλεηαη ζηελ δηπιαλή εηθφλα ην 

92% ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

(idle) θαη επνκέλσο κπνξεί λα δηαηεζεί γηα άιινπο 

ζθνπνχο. Ο ρξήζηεο γηα λα ζπλερίζεη, πξέπεη λα 

επηιέμεη έλα πνζνζηφ θαη έπεηηα  λα παηήζεη ην 

θνπκπί ζχλδεζε.   

 

 
Εικόνα 4.5: Alert Λάζνο Δπηινγή 

ε πεξίπησζε φπνπ, ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί 

ζχλδεζε ζηελ αξηζηεξή νζφλε ρσξίο λα έρεη 

επηιέμεη ην έλα πνζνζηφ ηεο CPU δηάθνξν ηνπ 

κεδελφο, ηφηε εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ έλα 

κήλπκα ιάζνπο κέζα ζε έλα alert πιαίζην. Σν 

κήλπκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ απνδεθηή 

ελέξγεηα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη. 

Γηα λα θιείζεη ην alert κήλπκα, ν ρξήζηεο ην 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη, λα παηήζεη ην 

θνπκπί OK απηνχ.   
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Εικόνα 4.6: Γέζκεπζε Πφξσλ Πείξακα 1 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ νζφλε αξηζηεξά ν ρξήζηεο 

έρεη επηιέμεη, λα δεζκεχζεη ην 45% ηεο 

δηαζέζηκεο CPU ηεο ζπζθεπήο ηνπ γηα λα ην 

παξαρσξήζεη ζην Cloudlet. Δάλ, ν ρξήζηεο 

ζπλερίζεη ηελ δηαδηθαζία θαη παξαρσξήζεη 

πφξνπο ζην Cloudlet, ηφηε ζε πεξίπησζε φπνπ 

απηφ αλαζέζεη ζηε ζπζθεπή θάπνην task, ην 

παξαπάλσ πνζνζηφ ηεο CPU δελ ζα κπνξεί 

πιένλ, λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο native 

εθαξκνγέο, πνπ ηξέρνπλ ζηελ ζπζθεπή.  

 

 
Εικόνα 4.7: Δηδνπνίεζε Γέζκεπζεο Πφξσλ 

Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηνπο ππνινγηζηηθνχο 

πφξνπο, πνπ επηζπκεί λα δεζκεχζεη γηα ην 

Cloudlet θαη παηήζεη ην θνπκπί ζχλδεζεο, 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα πιαίζην alert, φπσο 

απηφ πνπ θαίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθφλα. Σν 

κήλπκα ζε απηή ηελ νζφλε ελεκεξψλεη ηνλ 

ρξήζηε φηη ην 45% ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ηνπ 

ζπζθεπήο ηνπ, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ην Cloudlet. Απηφ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γηα ηηο native εθαξκνγέο 

ηεο ζπζθεπήο θαη θπζηθά κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε κπαηαξίαο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

ρξήζεο ηεο CPU. ε απηφ ην κήλπκα θαίλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ MFLOPS, πνπ αληηζηνηρεί ζην 45% 

ηεο CPU. Ο ππνινγηζκέλνο αξηζκφο ησλ 

MFLOPS είλαη απηφο πνπ ζηέιλεηαη   

σο ελεκέξσζε γηα ηνπο επηπιένλ ππνινγηζηηθνχο επηπιένλ πφξνπο απφ ηελ mobile 

εθαξκνγή ζην Cloudlet. Ο ρξήζηεο ζε πεξίπησζε, πνπ απνδέρεηαη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, 
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πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί Απνδνρή γηα λα ζπλδεζεί θαη λα ελεκεξψζεη ην Cloudlet, 

αιιηψο πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί απφξξηςε θαη λα επηζηξέςεη ζηελ Κχξηα Οζφλε ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

 
Εικόνα 4.8: Απνηπρία Δθηέιεζεο task 

 

Η δηπιαλή νζφλε ελεκεξψλεη ην ρξήζηε ηεο 

εθαξκνγήο φηη, ην task κε id αξηζκφ 4 αλαηέζεθε 

ζηε ζπζθεπή απφ ην Cloudlet, αιιά απέηπρε λα 

εθηειεζηεί. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έλα task 

απνηπγράλεη λα εθηειεζηεί είλαη επεηδή ε ζπζθεπή 

δελ έρεη πιένλ ζηε δηάζεζε ηεο ηνπο 

απαηηνχκελνπο γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζηηθνχο 

πφξνπο. Η εθαξκνγή ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ ρξήζηε, 

φζν θαη ην γηα ηελ απνηπρία εθηέιεζεο ηνπ task. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ην task απηφ ζα πξέπεη λα 

αλαηεζεί ζε άιιε ζπζθεπή γηα εθηέιεζε, ή λα κπεη 

ζηελ νπξά καδί κε ηα ππφινηπα tasks θαη λα 

εθηειεζηεί ζην Cloudlet, ή λα πξνσζεζεί γηα 

εθηέιεζε ζην Cloud. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ησλ tasks ζην εξγαιείν 

πξνζνκνίσζεο CloudSim, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Cloudlet-

Based ππνδνκήο. Όπσο θαίλεηαη ην Cloudlet είρε αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε πέληε tasks 

(cloudlets). ε πξνεγνχκελν θεθάιαην έρεη δηεπθξηληζηεί φηη ζην CloudSim κε ηνλ φξν 

cloudlet πεξηγξάθεηαη έλα task, νπφηε δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ Cloudlet-Based 

ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζεκείσζεο θαίλεηαη φηη 

cloudlet-task κε id 4 είρε αλαηεζεί ζε θηλεηή ζπζθεπή, πνπ ζπλδξάκεη ζην ππνινγηζηηθφ 

λέθνο, αιιά ε εθηέιεζε ηνπ απέηπρε. Σν cloudlet-task κε id 4 κπήθε ζηελ νπξά καδί κε ηα 

ππφινηπα θαη εθηειέζηεθε ζην Cloudlet ζηε VM κε id 0. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν κηα 

εηθνληθή θηλεηή ζπζθεπή (android emulator) θαη δελ έρεη πινπνηεζεί ζχλδεζε 

επηθνηλσλίαο ηνπ Cloudlet κε κηα Cloud ππνδνκή. 
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Εικόνα 4.9: Cloudlets Απνηειέζκαηα Δθηέιεζεο Πεηξάκαηνο 1 

 

 
Εικόνα 4.10: Γέζκεπζε Πφξσλ Πείξακα 2 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη ν ρξήζηεο έρεη 

δεζκεχζεη πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο 

απφ ηελ CPU ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο. 

Πξνζθέξεη ζην Cloudlet ην 85% ηεο CPU ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ, αθήλνληαο ειεχζεξν κφιηο ην 7% 

γηα άιιεο εθαξκνγέο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

ρξήζηεο δεζκεχζεη έλα ηφζν κεγάιν πνζνζηφ, ε 

εθαξκνγή φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 

3, ππνινγίδεη θαη παξαρσξεί ζην Cloudlet 

ιηγφηεξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. Σν παξαπάλσ 

είλαη ζθφπηκν ψζηε, λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα 

θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ 

ε εθαξκνγέο, πνπ ηξέρνπλ ήδε ζηε ζπζθεπή, 

απαηηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηηθνχο φξνπο 

θαη ε CPU λα αδπλαηεί λα ηνπο πξνζθέξεη. 
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4.11: Δπηηπρήο Δθηέιεζε task 

 

Η νζφλε ζηε δηπιαλή εηθφλα ελεκεξψλεη ηνλ 

ρξήζηε γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ task κε id 4 

απφ ηε ζπζθεπή. Δπίζεο, ην popup κήλπκα, πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηε νζφλεο, 

ελεκεξψλεη ην ρξήζε φηη ζηελ ζπζθεπή ηνπ δελ 

έρεη αλαηεζεί θάπνην άιιν task. 

 

Η παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ην CloudSim, φπνπ ηα cloudlets-

tasks κε ids 0, 1, 2 θαη 3 εθηειέζηεθαλ ζηηο VMs 0 θαη 1 ηεο εηθνληθήο Cloudlet ππνδνκήο, 

ελψ ην cloudlet-task κε id 4 εθηειέζηεθε επηηπρψο απφ κηα θηλεηή ζπζθεπή, πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ ππνδνκή. 

 

 
Εικόνα 4.12: Cloudlets Απνηειέζκαηα Δθηέιεζεο Πεηξάκαηνο 2 
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Εικόνα 4.13: Γέζκεπζε Πφξσλ Πείξακα 3 

 

ηελ δηπιαλή νζφλε ν ρξήζηεο έρεη δεζκεχζεη θαη 

πάιη έλα κέξνο ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηεο 

ζπζθεπήο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Cloudlet. 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη κηα αθφκα 

εθδνρή, φπνπ κηα θηλεηή ζπζθεπή πξνζθέξεη 

πφξνπο ζην Cloudlet, αιιά απηφ δελ ηνπο έρεη 

αλάγθε ηε δεδνκέλε ζηηγκή. 

 

 
Εικόνα 4.14: Γελ Αλαηέζεθε task 

Η δηπιαλή νζφλε ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζε φηη δελ 

έρεη αλαηεζεί θαλέλα task ζηε ζπζθεπή, είηε επεηδή 

δελ ππάξρνπλ εθείλε ηε ζηηγκή, είηε επεηδή νη 

πφξνη ηεο ζπζθεπήο δελ επαξθνχλ. 
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Εικόνα 4.15: Cloudlets Απνηειέζκαηα Δθηέιεζεο Πεηξάκαηνο 3 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ζην CloudSim δείρλνπλ, φηη φια ηα cloudlets-tasks 

εθηειέζηεθαλ επηηπρψο ζην Cloudlet. Σν Cloudlet δεηά πφξνπο απφ θηλεηέο ζπζθεπέο φηαλ 

ηνπ έρνπλ αλαηεζεί πεξηζζφηεξα απφ 4 tasks γηα εθηέιεζε. Οπζηαζηηθφ απηφ απνηειεί θαη 

έλα threshold γηα ην πεηξακαηηθφ ζηάδην ηεο εξγαζίαο. 

 

 
Εικόνα 4.16: Γελ Τπάξρεη χλδεζε 

Η εθαξκνγή εθηφο απφ ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

δπλακηθήο δέζκεπζεο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ 

ηνλ ρξήζηε πφξσλ, παξέρεη παξάιιεια θαη κηαο 

LBS ππεξεζία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη 

αλαιπζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Γηα λα 

κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ππεξεζία ζα πξέπεη 

ε ζπζθεπή λα είλαη ζπλδεκέλε ζην Wi-Fi δίθηπν 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε 

ππεξεζία θαη ε ππεξεζία θαη λα εληνπηζηεί ε ζέζε 

ηνπ ρξήζηε, πξέπεη ν ρξήζηεο λα παηήζεη ην 

θνπκπί Αλαδήηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή 

δελ είλαη ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν, εκθαλίδεηαη 

ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε ην κήλπκα εηδνπνίεζεο, ην 

νπνίν θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα. Σν ίδην 

κήλπκα εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην 

θνπκπί Cloudlet, ρσξίο λα έρεη ζπλδεζεί ζην ηνπηθφ 

αζχξκαην δίθηπν. Σν κήλπκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη 

λα πξνρσξήζεη, ψζηε λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή. Ο εληνπηζκφο ηεο 
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ζέζεο ηνπ ρξήζηε γίλεηαη βάζεη ηεο MAC δηεχζπλζεο ηνπ AP κε ην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη έλα Cloudlet κπνξεί λα είλαη 

παξάιιεια θαη AP.  

 

 
Εικόνα 4.17: Γελ βξέζεθαλ Μαζήκαηα 

 

Δάλ ν θνηηεηήο – ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε φξνθν ζηνλ 

νπνίν δελ δηεμάγνληαη καζήκαηα ηεο ζρνιήο ηνπ, 

ηφηε εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ έλα ελεκεξσηηθφ 

κήλπκα, φπσο απηφ πνπ θαίλεηαη ζηε δίπια εηθφλα. 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θιίζεη ην παξάζπξν παηψληαο 

ην θνπκπί ΟΚ. 

 

 
Εικόνα 4.18: Λίζηα Μαζεκάησλ 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαπάλσ ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεηαη κηα 

ιίζηα κε ηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο ηνπ θνηηεηή, ηα 

νπνία δηεμάγνληαη ζηνλ φξνθν πνπ βξίζθεηαη. ηε 

δηπιαλή εηθφλα θαίλνληαη ηα καζήκαηα ηνπ 

δεπηέξνπ νξφθνπ. Ο θνηηεηήο – ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηιέμεη έλα κάζεκα θαη κεηαβεί ζε λέα νζφλε, 

πξνθεηκέλνπ βξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

απηφ.  
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ δηπιαλή εηθφλα ν θνηηεηήο – 

ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ην κάζεκα «Αζθάιεηα 

Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ». Οη 

πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

γηα θάζε κάζεκα είλαη, α) ε αίζνπζα ζηελ νπνία 

δηεμάγνληαη, θαζψο β) θαη ε πξφζβαζε ζε πιηθφ 

απηψλ π.ρ. έγγξαθα κε ζεκεηψζεηο. 

 

 
Εικόνα 4.20: Πξνβνιή Αίζνπζαο 

 

Δάλ, ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Αίζνπζα» 

ηεο δηπιαλήο νζφλεο, ηφηε εκθαλίδεηαη έλα popup 

κήλπκα γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα, ην νπνίν ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηνλ αξηζκφ ηεο αίζνπζαο ηνπ 

καζήκαηνο.  

 

 

Εικόνα 4.19: Δπηινγέο Μαζήκαηνο 
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Εικόνα 4.21: Δηζαγσγή Κσδηθνχ 

 

Δάλ, ν ρξήζηεο παηήζεη ζηελ επηινγή 

«Έγγξαθα», ηφηε κεηαβαίλεη ζε λέα νζφλε, φπνπ 

ηνπ δεηείηαη ε εηζαγσγή έγθπξνπ θσδηθνχ γηα ηελ 

πξφζβαζε ηνπ ζε πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Σν πιηθφ 

ησλ καζεκάησλ είλαη απνζεθεπκέλν ζε Cloud 

ππνδνκή. 

 

 
Εικόνα 4.22: Λάζνο Κσδηθφο 

ηελ δηπιαλή εηθφλα θαίλεηαη ην κήλπκα, ην 

νπνίν ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε, ζε 

πεξίπησζε φπνπ απηφο εηζάγεη έλαλ κε έγθπξν 

θσδηθφ. Η εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα 

ην ιάζνο ηνπ θαη ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη 

μαλά.  
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Εικόνα 4.23: Τιηθφ Μαζήκαηνο 

Μφιηο ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ έγθπξν θσδηθφ 

κεηαβαίλεη ζηελ νζφλε, πνπ απεηθνλίδεηαη 

παξαπάλσ. ε απηφ ην ζεκείν ε πινπνίεζε ηεο 

LBS ππεξεζία ηεο εθαξκνγήο ζηακαηά ζηα 

πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

δηαηξηβήο. Η επηπιένλ αλάπηπμε, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο ππεξεζίαο, 

αλήθεη ζηηο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

θαη επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ζε άιινπο 

ηνκείο ηνπ resource allocation. Όια απηά 

αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. Όηαλ ν 

ρξήζηεο παηήζεη θάπνην απφ ηα θνπκπηά ηεο 

νζφλεο, ην κφλν πνπ βιέπεη είλαη έλα popup 

κήλπκα, ην νπνίν ηνλ ελεκεξψλεη φηη, δελ 

ππάξρεη δηαζέζηκν πιηθφ γηα ην κάζεκα.    

4.2 Αξιολόγηση Συστήματος  

Η εθαξκνγή, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, απνηειεί κηα 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Cloudlet-Based ππνδνκήο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ζηελ νπνία 

νη θηλεηέο ζπζθεπέο ηεο πξνζθέξνπλ ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. Η εθαξκνγή παξέρεη ζηνλ 

ρξήζηε ηεο έλαλ εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δέζκεπζεο ππνινγηζηηθψλ δπλακηθά 

θαηά ηελ ψξα εθηέιεζήο ηεο (runtime). Ο ρξήζηεο κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα λα 

απνθαζίζεη εάλ ε ζπζθεπή ηνπ ζα πξνζθέξεη πφξνπο ζε έλα Cloudlet, αθνχ ελεκεξψλεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο ηνπ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή. Η εθαξκνγή ππνινγίδεη απηφκαηα ηνλ αξηζκφ ησλ MFLOPS, ν νπνίνο ζα ζηαιεί 

ζην Cloudlet, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο, πξηλ ηεο αλαζέζεη θάπνην task γηα εθηέιεζε. Ο ρξήζηεο ην κφλν 

πνπ έρεη λα θάλεη είλαη, λα ζχξεη ηε κπάξα πξνφδνπ θαη λα ζηακαηήζεη ζην επηζπκείην γηα 

απηφλ πνζνζηφ. Η εθαξκνγή δηαζέηεη θαηάιιειν αιγφξηζκν δηαρείξηζεο ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηεο ζπζθεπήο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα νη ππνινγηζηηθνί 

πφξνη λα εμαληιεζνχλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η εθαξκνγή πξηλ 

αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ελφο task ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ μαλά θαη επηπιένλ 
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απνξξίπηεη φζα task απαηηνχλ πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο απφ απηνχο πνπ 

πξνζθέξεη. Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα δψζεη ζην έλα πνιχ 

κεγάιν κέξνο ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο, ε εθαξκνγή απηφκαηα θαη ρσξίο λα ην γλσξίδεη ν 

ρξήζηεο δεζκεχεη κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο CPU, αθήλνληαο πεξηζψξην γηα ηελ νκαιή 

νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο δηεξγαζηψλ πνπ ηξέρνπλ ήδε ηνπηθά ζηελ ζπζθεπή.  

 

Η εθαξκνγή ε νπνία παξνπζηάζηεθε, απνηειεί κηα ιχζε ζην ηνκέα ηεο δέζκεπζεο θαη 

δηακνηξαζκνχ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ θηλεηέο ζπζθεπέο. Η εθαξκνγή πινπνίεη 

νπζηαζηηθά κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο Cloudlet-Based ππνδνκήο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαη 

παξάιιεια απνηειεί κηα βάζε γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη επηπιένλ αλάπηπμε.   

 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, αλαιχνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ 

παξνπζηάζηεθε θαη αμηνινγήζεθε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, θαζψο επίζεο πεξηγξάθνληαη 

θαη ηα ζεκεία, ηα νπνία δελ κειεηήζεθαλ, δηφηη ήηαλ πέξα απφ ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο.    

4.3 Περιορισμοί Συστήματος 

Η εθαξκνγή, ε νπνία πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο, δελ εθηειέζηεθε ζε κηα πξαγκαηηθή Cloudlet-Based αξρηηεθηνληθή 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ζηελ νπνία ην Cloudlet ζηέιλεη κέξνο ηεο εθαξκνγήο ζε κηα θηλεηή 

ζπζθεπή γηα επεμεξγαζία. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, εξγαιεία πξνζνκνίσζεο. Απηά ηα 

εξγαιεία κε ηελ ζεηξά ηνπο φκσο, ζπκβάινπλ ζε κηα νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη 

παξνπζίαζε ηεο ππφ κειέηε πξνζέγγηζεο.  

 

Δπίζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηεο CPU ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ήδε πινπνηεκέλε εθαξκνγή γηα Android smartphones, ην Linpack 

Benchmarking for Android. Ο αξηζκφο ησλ MFLOPS, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξαπάλσ εθαξκνγήο ζε Android ζπζθεπή, ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλαο δεδνκέλνο θαη 

ζηαζεξφο αξηζκφο. Η εθαξκνγή δελ πινπνηεί ζηνλ θψδηθα ηεο έλαλ αλάινγν benchmark 

αιγφξηζκν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο λα κελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή γηα θάζε ζπζθεπή. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο, δειαδή ηεο αλάζεζεο εξγαζηψλ απφ ην 

Cloudlet ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν κηα ζπζθεπή. Η ινγηθή ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είηε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κηα ζπζθεπή, είηε πεξηζζφηεξεο 

είλαη αλάινγε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε φκσο απαηηείηαη επηπιένλ πινπνίεζε ζηελ πιεπξά 

ηνπ Cloudlet, ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη πνιιαπιέο ζπλδέζεηο.  

 

Σέινο, ε ππεξεζία παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζέζεο ηεο εθαξκνγήο παξέκεηλε πινπνηεκέλε 

σο έλα βαζκφ, θαζψο απνηειεί πξφηαζε γηα εμέιημε ηεο εθαξκνγήο, έηζη ψζηε λα 

πξνζθέξεη πφξνπο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη δηακνηξαζκνχ αξρείσλ θαη επνκέλσο 

κέλεη εθηφο ησλ πιαηζίσλ απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο.                               
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5. Επίλογος  

5.1 Σύνοψη 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο κειεηήζεθε κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ηεο δέζκεπζεο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ πφξσλ ζε κηα Cloudlet-

Based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Δπηπιένλ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα client 

εθαξκνγή γηα ηε δεκνθηιέζηεξε πιαηθφξκα ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο έμππλσλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ, Android. Μέζα απφ απηή ηελ εθαξκνγή ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεζκεχζεη 

δπλακηθά έλα πνζνζηφ απφ ηελ δηαζέζηκε CPU ηεο Android ζπζθεπήο ηνπ, πξνθείκελνπ 

απηή λα ζπλδξάκεη ζηελ Cloud ππνδνκή θαη λα απνηειεί ελεξγφ κέινο απηήο. Όπσο 

αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη θηλεηέο ζπζθεπέο πιένλ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε κηθξψλ tasks, ηα νπνία ηνπο απνζηέιινληαη απφ ην Cloud. Θα 

πξέπεη βέβαηα, λα επηζεκάλνπκε φηη ζε απηφ ζπκβάιιεη ε ζπλερήο εμέιημε ησλ έμππλσλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο ζηηο κέξεο καο απνηεινχλ πξαγκαηηθνχο ππνινγηζηέο ρεηξφο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε κειέηε θαη ηα πεηξάκαηα πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζε φηη αθνξά ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ δηάζεζε πφξσλ κεηαμχ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ Cloudlets. Γελ 

εξεπλήζεθε ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Cloudlet ή/θαη ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ην 

Cloud. 

 

Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθε έλα ζχζηεκα, κε ρξήζε εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ηεο δέζκεπζεο θαη ηνπ 

δηακνηξαζκνχ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ. ην ζχζηεκα, πνπ αλαπηχρζεθε θαη παξνπζηάζηεθε, 

ην Cloudlet είλαη απηφ πνπ αλαδεηά επηπιένλ ππνινγηζηηθνχο, ελψ νη θηλεηέο ζπζθεπέο 

είλαη απηέο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ. Σν Cloudlet είλαη ππεχζπλν γηα ην πφηε θαη ζε πνηα 

ζπζθεπή, ζα αλαζέζεη κηα εξγαζία, θαζψο επίζεο αλαιακβάλεη θαη ηελ ζπιινγή ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηνπηθνχ αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαζψο 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Android API πινπνηήζεθε κηα LBS ππεξεζία, ε νπνία παξέρεηαη 

κέζσ ηεο ίδηαο εθαξκνγή. ηφρνο, ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ήηαλ ε 

παξνπζίαζε κηαο κεζνδνινγία εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ελφο θηλεηνχ ρξήζηε κέζα ζε έλα 

θιεηζηφ ρψξν, φπσο είλαη απηφο ηνπ θηηξίνπ ελφο Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο πνπ απηφο θηλείηαη.  
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ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν, λα ηνληζηεί φηη, ε εθαξκνγή πνπ παξνπζηάζηεθε κπνξεί 

λα επεθηαζεί θαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ εξγαζηψλ ζην ηνκέα ηνπ 

MCC θαη ηνπ resource allocation.  

5.2 Συμπεράσματα 

Η ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ζπλέβαιε ζηελ εθπφλεζε ησλ παξαθάησ 

ζπκπεξαζκάησλ: 

 Δίλαη εθηθηή ε αλάπηπμε mobile εθαξκνγψλ, ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δέζκεπζεο θαη δηακνηξαζκνχ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ κηαο θηλεηήο 

ζπζθεπήο. 

 Οη θηλεηέο ζπζθεπέο πιένλ, κπνξνχλ λα παξαρσξνχλ πφξνπο ηφζν ζε άιιεο 

ζπζθεπέο φζν θαη ζε Cloud ππνδνκέο.  

 Οη Cloudlet-Based αξρηηεθηνληθέο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο απνηεινχλ ην κέιινλ γηα 

ην Mobile Cloud Computing.   

 Ο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ελφο θηλεηνχ ρξήζηε εληφο θιεηζηνχ ρψξνπο είλαη εθηθηφο 

κε ρξήζε δεδνκέλσλ  απφ ην Wi-Fi δίθηπν ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή 

ηνπ. 

 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμέιημε 

ηεο εξγαζίαο – εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηδέεο γηα λέεο εξγαζίεο βαζηδφκελεο ζε απηή. Οη 

πξνηάζεηο βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαδίνπ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ.   

5.3 Μελλοντική Εργασία  

Πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε κηα πξαγκαηηθήο Cloudlet-Based ππνδνκήο ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο, ζηελ νπνία έλαο ππνινγηζηήο ζα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ Cloudlet θαη ζα κνηξάδεη ηα 

εξγαζίεο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κε απηφ, αλάινγα κε ηνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ. Σν Cloudlet ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 

ζπλερψο, γηα ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ηνπο νπνίνπο ηνπ παξαρσξεί θάζε ζπζθεπή θαη 

επηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ 
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αιγνξίζκνπ θαηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο πφξσλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ 

ζε πξαγκαηηθή ππνδνκή πξνηείλεηαη ε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ εθ ησλ κηα Android θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ. ε απηφ ην ζχζηεκα θάζε ζπζθεπή ζα αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ελφο task θαη 

ζα επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ζην Cloudlet. Γηα ην παξαπάλσ απαηηείηαη επηπιένλ 

πινπνίεζε ψζηε ην ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο ζπλδέζεηο.    

 

Δπίζεο, ζην ηξίην θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξζεθε φηη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

κέγηζηεο απφδνζεο κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο ζε MFLOPS, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή 

Linpack for Android. Η εθαξκνγή, ε νπνία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηά ηελ ψξα εθηέιεζήο ηεο λα 

ππνινγίδεη ηελ απφδνζε ηεο CPU ηεο ζπζθεπήο. Ο αξηζκφο ησλ MFLOPS, πνπ εμήγαγε ην 

Linpack αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ζπζθεπήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε 

εθαξκνγή λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα εθηέιεζε ζε νπνηαδήπνηε Android θηλεηή ζπζθεπή. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ζηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο ελφο 

benchmarking αιγνξίζκνπ, ν νπνίνο ζα ππνινγίδεη ηελ απφδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε 

MFLOPS, κφιηο ν ρξήζηεο ελεξγνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή.          

 

Αθφκε, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ψζηε νη θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ ηελ 

εθηεινχλ, λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εθηφο απφ ππνινγηζηηθνχο πφξνπο θαη πφξνπο γηα 

ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Αθνινπζψληαο κηα αλάινγε κεζνδνινγία, κε απηή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ δέζκεπζε ηεο δηαζέζηκεο CPU, πξνηείλεηαη 

ε αλάπηπμε κηαο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ιχζεο θαη ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα. Γηα 

ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θάξηα SD ηεο Android 

θηλεηήο ζπζθεπήο. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη απηφκαηα ηνλ ειεχζεξν ρψξν 

ηεο θάξηαο SD ηεο ζπζθεπήο θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο πξνηείλεηαη θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν ίδηνο ην πνζνζηφ ησλ πφξσλ πνπ 

ζα πξνζθέξεη ζηελ Cloudlet-Based ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Η εθαξκνγή ζα 

ζηέιλεη ζην Cloudlet έλαλ αξηζκφ απφ MBs ή GBs. Μηα ηέηνηα ιχζε ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξάδεηγκα γηα ην δηακνηξαζκφ αξρείσλ, φπσο εξγαζίεο, 

απνηειέζκαηα πεηξακάησλ θ.ά. κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ζηα εξγαζηήξηα ηεο ζρνιήο.  

 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο repository ζε κηα Cloud ππνδνκή, φπσο απηή ηνπ 

Ωθεαλνχ, ε νπνία ζα πεξηέρεη εξγαζίεο, ζεκεηψζεηο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ 
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καζεκάησλ. Οη ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν repository γηα ιήςε πιηθνχ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, επηθνηλσλψληαο πξψηα κε 

έλα Cloudlet. Σν Cloudlet ζα ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ (requests) ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Δπηπιένλ, ην Cloudlet ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, λα απνζεθεχεη 

πξνζσξηλά ζηε κλήκε ηνπ έγγξαθα γηα ηα καζήκαηα κε ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία ηνπ Cloudlet κε ην 

Cloud. Η παξαπάλσ πινπνίεζε κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζην ήδε πινπνηεκέλν θνκκάηη ηεο 

LBS ππεξεζίαο, πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή. Η εθαξκνγή ζην παξψλ ζηάδην πινπνίεζεο 

ηεο εληνπίδεη απηφκαηα ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ 

παξαζέηεη ηελ αληίζηνηρε ιίζηα καζεκάησλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ζρεηηθά κε ηελ αίζνπζα, 

πνπ απηά δηδάζθνληαη.   

 

Σέινο, ε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα εθηειεζηεί κφλν ζε 

Android θνξεηέο ζπζθεπέο. Αλάινγε φκσο πινπνίεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη γηα 

ηηο ππφινηπεο πιαηθφξκεο mobile ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ iOS θαη Windows Phone. Η 

δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο θψδηθα θαη 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα αληίζηνηρν 

benchmarking εξγαιείν θαη επηπιένλ λα αλαπηπρζεί ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο, πνπ είλαη δεζκεπκέλνη. 
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Παράρτημα 

ην ζπλνδεπηηθφ CD πεξηέρεη φια ηα εθηειέζηκα αξρεία ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο, θαζψο επίζεο θαη φιεο νη πξνγξακκαηηζηηθέο βηβιηνζήθεο θαη plug-ins:  

 

 Java: JDK 8u5 & JRE 8 

 Android: Android SDK 23.0.2 & ADT-Plugin 

 IDE: Eclipse Luna 64-bit 

 CloudSim: CloudSim API 3.0.3 & Commons Math 3 Library  

 Linpack Benchmark: Linpack for Android App 

 

Δπηπιένλ, ζην αξρείν Instruction ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ησλ 

παξαπάλσ εξγαιείσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ην CD 

επίζεο, είλαη απνζεθεπκέλα ηα Projects: CloudSharingDocs (Mobile Application) θαη 

MyCloudlet (CloudSim Application) καδί κε ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπο. Σέινο, ην CD 

πεξηέρεη ην βηβιίν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαζψο επίζεο θαη 

κε ηελ παξνπζίαζε ηεο.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


