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Επιτελική σύνοψη 
 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολούμαστε με μια καινοτόμα τεχνολογία, αυτή 
των υπολογιστικών πλεγμάτων (grids). Συγκεκριμένα μελετάμε την συμπεριφορά 
τέτοιων συστημάτων όσον αφορά τον τρόπο που εκτελούνται οι διάφορες εργασίες σε 
αυτά.  
 
Αρχικά λοιπόν αφότου κάνουμε μια γενική αναδρομή στο τι είναι τα grids, πώς 
υλοποιούνται και ποιές ανάγκες καλύπτουν, αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο 
υπολογιστικό πλέγμα, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε χώρο 
του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και το οποίο έχει εναρμονιστεί με 
επιτυχία από τις αρχές του 2006 σε μια πανευρωπαϊκή δομή grids στα πλαίσια του έργου 
EGEE (Enabling Grids for E-science in Europe).  
 
Στο υπόλοιπο κομμάτι της μελέτης μας, ασχολούμαστε με την κατηγοριοποίηση και την 
μοντελοποίηση επικοινωνιακών και υπολογιστικών εργασιών στον κόμβο της Πάτρας. 
Αναλυτικότερα, αφού περιγράψουμε τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τον τοπικό 
κόμβο και αναπτύξουμε τη μεθοδολογία για συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία 
των δεδομένων του (υπό μορφή log files), επικεντρωνόμαστε στην περιγραφή της 
διαδικασίας που ακολουθείται από τη διεθνή βιβλιογραφία για την κατηγοριοποίηση 
των παραπάνω εργασιών. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τα παραπάνω για την περίπτωσή 
μας και τέλος συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με μεθόδους που προτείνονται από 
άλλους μελετητές για την κατηγοριοποίηση τέτοιων εργασιών. Η σύγκριση μας οδηγεί 
στο ασφαλές συμπέρασμα, πως το μοντέλο το οποίο προτείνουμε για την 
κατηγοριοποίηση των εργασιών είναι πιο αποδοτικό και πιο απλό από όσα έχουν 
προταθεί ως σήμερα. 
 
Η παραπάνω μελέτη βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση της συμπεριφοράς ενός 
συστήματος πλέγματος, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τον σχεδιασμό 
αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης σε τέτοιου είδους συστήματα. Τελικός στόχος 
παραμένει η δίκαιη μεταχείριση των χρηστών και η μέγιστη αποδοτικότητα της όλης 
υποδομής.  
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Μάνο Βαρβαρίγο για 
την δυνατότητα που μου πρόσφερε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. 
Αναμφισβήτητα, χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του και τις εύστοχες παρατηρήσεις του δεν 
θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προσπάθειας. 
 
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ, στην άψογη συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα 
του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Κώστα Χριστοδουλόπουλο ο οποίος 
μου παρείχε πολύτιμη βοήθεια σε κρίσιμες στιγμές της παρούσας έρευνας.  
 
 

Μιχάλης Οικονομάκος 
Πάτρα, Σεπτέμβριος 2006  
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1 Εισαγωγή – Σκοπός της παρούσας διπλωματικής 
 
Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύς, των αποθηκευτικών 
μέσων καθώς και των τηλεπικοινωνιών έχει δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για την 
ανάπτυξη πολύπλοκων, απαιτητικών εφαρμογών, τόσο στον χώρο της επιστημονικής 
έρευνας, όσο και στα πλαίσια της παραγωγής εμπορικών λύσεων. Παράλληλα, οι 
τεχνολογίες λογισμικού και οι επιστημονικές πλατφόρμες, συνιστούν υποδομές που 
παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες για την υλοποίηση υπολογιστικών εργασιών 
υψηλής πολυπλοκότητας.  
 
Τόσο οι εξυπηρετητές όσο και τα αποθηκευτικά συστήματα, που διατίθενται στην αγορά, 
εξελίσσονται συνεχώς θέτοντας έτσι έναν ικανοποιητικότατο λόγο τιμής/απόδοσης. 
Ταυτόχρονα, οι δικτυακές υποδομές είναι δυνατές να υποστηρίξουν ταχύτητες της τάξης 
του Gbps σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN). Συνάμα, στον επιστημονικό και 
ερευνητικό χώρο, παρατηρείται μια ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση σε υπολογιστικούς 
και αποθηκευτικούς πόρους, οι οποίοι να μπορούν να είναι προσπελάσιμοι μέσω 
γρήγορων δικτυακών συνδέσεων. Πλέον το υλικό αν και δεν σταματάει να 
αναβαθμίζεται και να παρέχει μεγάλο φάσμα λύσεων, αρχίζει να υστερεί σε σχέση με 
την εκρηκτική κλιμάκωση των εφαρμογών υψηλών αποδόσεων. 
 
Η λύση βρέθηκε στην μετάβαση από το μοντέλο των μεμονωμένων διακριτών πόρων στο 
μοντέλο της συνεργασίας κατανεμημένων πόρων. Οι υπέρ-υπολογιστές υψηλού κόστους 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, ενώ τα 
κατανεμημένα συστήματα μοιάζουν να επαρκούν στα πλαίσια των προαναφερθέντων 
αναγκών. Αυτό που έλειπε ήταν τα κατανεμημένα συστήματα να φτάσουν σε παρόμοια 
επίπεδα συγχρονισμού και οργάνωσης με αυτά των μεμονωμένων υπολογιστικών 
συστημάτων. 
 
Την συγκεκριμένη ανάγκη καλύπτει η τεχνολογία πλέγματος (Grid Computing). Τα 
Grids και οι εφαρμογές του, αποτελούν την απάντηση στις ανάγκες για προτυποποίηση 
και ανάπτυξη ενιαίων πρωτοκόλλων για την επικοινωνία γεωγραφικά κατανεμημένων 
πόρων. Η αρχή έγινε με την δημιουργία clusters. Σύντομα η τεχνολογία αυτή 
συνάντησε τα όριά της με τις υπολογιστικές ανάγκες να κλιμακώνονται κατά τάξεις 
μεγέθους και να ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες ενός μεμονωμένου cluster. Ήταν 
φανερό ότι οι προσπάθειες έπρεπε να εστιαστούν όχι στην συνεργασία όμοιων 
συστημάτων και αρχιτεκτονικών, αλλά στην επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ τελείως 
ανομοιογενών πόρων. 
 
Η υποστήριξη της ανομοιογένειας είναι το κλειδί της κλιμάκωσης και της απεριόριστης 
υπολογιστικής ισχύος. Σκοπός πλέον δεν ήταν η βέλτιστη απόδοση συνεργασίας όμοιων 
συστημάτων, αλλά η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου επικοινωνίας, οποιουδήποτε 
συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως πόρος. Κύρια στοιχεία της τεχνολογίας των 
Grids είναι τα εξής: 
 

• Εκμετάλλευση πόρων που υπό-χρησιμοποιούνται. 
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• Συνεργασία υπολογιστικών συστημάτων διαφορετικών ειδών (από standalone pc 
μέχρι cluster). 

• Συνεργασία όλων τον πόρων με στόχο την παράλληλη επεξεργασία πολύπλοκων 
εργασιών. 

 
Ερχόμενοι στην σημερινή πραγματικότητα, με την έκδοση 4.0 του Globus Toolkit 
(λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο χρησιμοποιείται στην υλοποίηση υπολογιστικών 
πλεγμάτων καθώς και των αντίστοιχων εφαρμογών τους), έχουν προτυποποιηθεί τα 
βασικά χαρακτηριστικά και οι ρόλοι μιας αρχιτεκτονικής πλέγματος: Resource Broker, 
Resource Allocation, Resource Management, Scheduling, Monitoring, User Interface, 
είναι τα κύρια δομικά στοιχεία που οικοδομούν ένα σύγχρονο Grid. Με τον τρόπο αυτό, 
τα clusters συνδέονται το ένα μετά το άλλο και οι πρώτες δυνατότητες κλιμάκωσης είναι 
πρακτικά ορατές. 
 
Επιπροσθέτως, η δημιουργία του Global Grid Forum, έχει ως στόχο να προσανατολίσει 
την ερευνητική δραστηριότητα των Grids, και να φέρνει σε επαφή τους επιστήμονες και 
τις αναπτυξιακές μονάδες. Τα Grids σήμερα, κλιμακώνονται σε χιλιάδες και δεκάδες 
χιλιάδες επεξεργαστών. Τα Gbits των δικτυακών συνδέσεων και τα TB των 
αποθηκευτικών μέσων κάνουν φανερό ότι η τεχνολογία πλέγματος δεν γνωρίζει όρια. 
 
Αναζητώντας στη σύγχρονη βιβλιογραφία, μπορούμε να βρούμε ένα μεγάλο πλήθος 
από εργασίες που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της συχνότητας εμφάνισης 
εργασιών σε παράλληλα υπολογιστικά συστήματα. Παρόλα αυτά, στην περιοχή του 
Grid computing παρόμοιες προσπάθειες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η καταγραφή, μελέτη και κατανόηση του τρόπου 
με τον οποίον εκτελούνται και στη συνέχεια διακινούν τα δεδομένα τους, οι διάφορες 
διεργασίες μεταξύ των γεωγραφικά κατανεμημένων Grids. Η συγκεκριμένη μελέτη, μας 
παρέχει αρχικά τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τα στοιχεία από τα οποία 
αποτελείται ένα σύγχρονο Grid καθώς και να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στον τρόπο 
λειτουργίας του. Μέσω της μελέτης των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια και τα οποία σχετίζονται με την συχνότητα εμφάνισης εργασιών σε ένα Grid, 
τον χρόνο αναμονής, το χρόνο εκτέλεσης αλλά και τον όγκο των δεδομένων που 
διακινούνται, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερους αλγόριθμους χρονοδρομολόγησης. 
Κύριος λόγος για κάτι τέτοιο, αποτελεί αναμφισβήτητα η αύξηση της απόδοσης και η 
ποιότητα υπηρεσίας με δίκαιο τρόπο ανάμεσα στους χρήστες που χρησιμοποιούν τις 
συγκεκριμένες υποδομές. 
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2 Γενική περιγραφή των Grids 
 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα δώσουμε μια γενική περιγραφή των grids. Αρχικά 
λοιπόν πρόκειται να περιγράψουμε τις γενικές απαιτήσεις που υπάρχουν τόσο σε υλικό 
όσο και σε λογισμικό αλλά και σε δικτυακούς πόρους για την υλοποίηση μιας σύγχρονης 
υποδομής grid. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με το κυρίαρχο κομμάτι των 
σημερινών grids που δεν είναι τίποτα άλλο από το middleware. Τέλος, θα κάνουμε μια 
σύντομη αναφορά στην δομή του EGEE και θα περιγράψουμε την υφιστάμενη 
κατάσταση στον τοπικό κόμβο της Πάτρας.   
 

2.1 Αρχιτεκτονική των Grids 
 
Αρχικά λοιπόν πρόκειται να περιγράψουμε την αρχιτεκτονική των grids. Η 
αρχιτεκτονική των grid μπορεί να χωριστεί σε επίπεδα, καθένα από τα οποία εκτελεί μια 
συγκεκριμένη λειτουργία. Γενικά τα ανώτερα επίπεδα εστιάζουν στον τελικό χρήστη ενώ 
τα κατώτερα επίπεδα εστιάζουν στους υπολογιστές και στα δίκτυα. 
 

 
Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική των Grids 

 
Όπως προκύπτει και από την Εικόνα 1, το κατώτερο κομμάτι είναι αυτό του δικτύου, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία των πόρων σε ένα grid. Ακριβώς πάνω από 
αυτό, βρίσκεται το επίπεδο των πόρων το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από τους 
εξυπηρετητές, τα αποθηκευτικά μέσα και τους καταλόγους δεδομένων, τα οποία είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο.  
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Το επόμενο επίπεδο περιλαμβάνει το middleware, το οποίο ουσιαστικά παρέχει τα 
εργαλεία που ενοποιούν τα διάφορα στοιχεία που συμμετέχουν σε ένα περιβάλλον grid. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για το κεντρικό επίπεδο ενός grid.  
 
Τέλος, το ανώτερο επίπεδο περιλαμβάνει τις εφαρμογές των χρηστών, τα διάφορα 
portals καθώς και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά εργαλεία. Πρόκειται λοιπόν για το 
κομμάτι του grid το οποίο είναι ορατό προς τους χρήστες. 
 
Στις πλέον γνωστές αρχιτεκτονικές grid το επίπεδο των εφαρμογών περιλαμβάνει και 
κάποιου είδους διαχειριστικές λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός των 
χρηστών που χρησιμοποιεί το grid καθώς και η χρέωση για τη συγκεκριμένη χρήση 
(στην περίπτωση των εμπορικών λύσεων). Γενικά, στο επίπεδο αυτό κρατούνται 
πληροφορίες για τους διαθέσιμους πόρους της υποδομής καθώς και για το ποιοι χρήστες 
τις χρησιμοποιούν. Το επίπεδο αυτό λοιπόν παρέχει την απαραίτητη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ της υποδομής grid και του χρήστη ενώ ταυτόχρονα είναι και 
εκείνο το στοιχείο που αλληλεπιδρά με το middleware χωρίς όμως ο χρήστης να έρχεται 
σε επαφή με αυτό. 
 
Ένας άλλος τρόπος για να περιγράψουμε την ιεραρχική δομή της αρχιτεκτονικής ενός 
grid συστήματος είναι αυτός που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. 
 

 
Εικόνα 2: Εναλλακτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής των Grids 

 
Και σε αυτό το σχήμα, το πιο πάνω επίπεδο είναι το επίπεδο των εφαρμογών. 
 
Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα το παραπάνω σχήμα ας θεωρήσουμε ένα σενάριο, 
όπου ένας χρήστης χρειάζεται να αναλύσει τα δεδομένα που βρίσκονται σε διάφορα 
ξεχωριστά αρχεία. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει είναι: 
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• Καταρχήν θα πρέπει να αποκτήσει το απαραίτητο πιστοποιητικό γνησιότητας 
(ένα είδος ηλεκτρονικής ταυτότητας) προκειμένου να μπορεί να ανοίξει τα αρχεία 
• Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλει ερωτήματα προς το πληροφοριακό 
σύστημα προκειμένου να μάθει πού θα βρει αντίγραφα των αρχείων που χρειάζεται 
καθώς υπολογιστικούς πόρους προκειμένου να μπορέσει να κάνει την ανάλυση των 
δεδομένων. 
• Έπειτα θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη δομή του grid, δηλαδή σε 
υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους προκειμένου αρχικά να 
εξάγει τα δεδομένα και στη συνέχεια να εκτελέσει τις αντίστοιχες διεργασίες. Τέλος 
θα πρέπει να δεχθεί την έξοδο της ανάλυσης των δεδομένων. 
• Παράλληλα με τα παραπάνω, ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματός του. Έτσι, απαιτούνται μηχανισμοί για την 
ειδοποίηση του χρήστη στα διάφορα στάδια του αιτήματός του (πρόοδος, σφάλμα 
εκτέλεσης κλπ). 

 
Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στις γενικές αρχές που διέπουν μια σύγχρονη υποδομή 
υπολογιστικού πλέγματος. Οι αρχές αυτές είναι: 
 

• Διαμοιρασμός πόρων 
• Ασφαλής πρόσβαση 
• Χρήση των πόρων 
• Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων 
• Ανοιχτά πρότυπα 

 
Διαμοιρασμός πόρων 
 
Η κεντρική ιδέα πίσω από τα grid είναι ο διαμοιρασμός των πόρων: Χρησιμοποιούμε τις 
συγκεκριμένες υποδομές οι οποίες μας δίνουν απομακρυσμένους πόρους, με τους 
οποίους μπορούμε να εκτελέσουμε διεργασίες τις οποίες δεν μπορούμε να εκτελέσουμε 
σε ένα απλό υπολογιστικό σύστημα. Η συγκεκριμένη διεργασία δεν είναι τίποτα 
παραπάνω από απλή ανταλλαγή αρχείων. Επίσης μέσω των συγκεκριμένων υποδομών, 
μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και σε εξοπλισμό (τηλεσκόπια, σένσορες) οι οποίοι δεν 
μας ανήκουν. 
 
Οι συγκεκριμένοι πόροι ανήκουν σε διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι 
αρκετοί άνθρωποι συνυπάρχουν σε διαφορετικά διαχειριστικά συστήματα τα οποία τις 
περισσότερες φορές χρησιμοποιούν διαφορετικό λογισμικό και έχουν διαφορετικές 
πολιτικές ασφαλείας. Η λογική λοιπόν είναι ο διαμοιρασμός των γεωγραφικά 
κατανεμημένων πόρων, με σκοπό την αλληλοβοήθεια μεταξύ των διαφόρων ομάδων, 
χωρίς περιορισμούς σε επεξεργαστική και αποθηκευτική ισχύ. 
 
Ασφαλής πρόσβαση 
 
Η δεύτερη αρχή που διέπει τα σύγχρονα grid είναι αυτή της ασφαλής πρόσβασης. Η 
αρχή αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με τη φύση αυτών των συστημάτων τα οποία 
χρησιμοποιούν αρκετοί διαφορετικοί χρήστες. Η ασφάλεια στα grid συστήματα 
χωρίζεται σε δυο μεγάλους άξονες. Ο πρώτος αφορά τους χρήστες του συστήματος, οι 

  10 



Κατηγοριοποίηση επικοινωνιακών και υπολογιστικών εργασιών σε GRID συστήματα  

οποίοι προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με ορισμένους κανόνες οι οποίοι συχνά αναφέρονται ως triple A (Authentication, 
Authorization και Accounting). Ο δεύτερος άξονας εμπεριέχει γενικότερα θέματα 
ασφαλείας όπως για παράδειγμα επιθέσεις DoS. 
 
Όσο αφορά τον πρώτο άξονα ασφάλειας, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τους χρήστες, 
πρέπει να συμβαίνουν τα εξής: 
 

• Authentication: Αρχικά λοιπόν το σύστημα πιστοποιεί την ταυτότητα του χρήστη 
προτού του δώσει άδεια να μπει σε αυτό και να χρησιμοποιήσει τους πόρους του. 

• Authorization: Στη συνέχεια, ανάλογα με τα στοιχεία του χρήστη, τον 
κατατάσσει σε ένα από τα διάφορα επίπεδα χρηστών (π.χ. διαχειριστής 
συστήματος, χρήστης κτλ) 

• Accounting: Τέλος, το σύστημα πρέπει να καταγράφει την χρήση της όλης 
υποδομής από έναν συγκεκριμένο χρήστη, τόσο για ευνόητους λόγους ασφαλείας 
καθώς και για πιθανές χρεώσεις στην περίπτωση που η υποδομή grid είναι 
εμπορική. 

 
Ο δεύτερος άξονας ασφαλείας εμπεριέχει ζητήματα τα οποία αφορούν τις επιθέσεις σε 
υποδομές grid από εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα κακόβουλοι χρήστες. 
Οι επιθέσεις αυτές μπορεί να έχουν στόχο είτε την άρνηση της υπηρεσίας είτε την 
απόκτηση δικαιωμάτων με σκοπό την αλλοίωση αρχείων που βρίσκονται στα 
αποθηκευτικά μέσα. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων, έχουν εισαχθεί διάφορες 
τεχνικές όπως αυτή της κρυπτογράφησης των δεδομένων τόσο κατά την μετάδοσή τους 
όσο και κατά την αποθήκευσή τους στους πόρους του συστήματος. Επίσης, αρκετές 
υλοποιήσεις grid ανά τον κόσμο, παρέχουν ψηφιακά πιστοποιητικά στους χρήστες, 
χωρίς τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να χρησιμοποιήσει τους πόρους 
τους. 
 
Χρήση των πόρων 
 
Η τρίτη αρχή σχετίζεται με την σωστή και δίκαιη χρήση των πόρων. Αν αναλογιστούμε 
ότι οι πόροι (δικτυακοί, υπολογιστικοί, αποθηκευτικοί) ενός grid δεν είναι ανεξάντλητοι 
καθώς και ότι θα πρέπει να διαμοιράζονται δίκαια ανάμεσα στους χρήστες, 
αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε κατάλληλους αλγορίθμους 
χρονοδρομολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο προωθούμε την δικαιοσύνη ανάμεσα στους 
χρήστες της υποδομής ενώ ταυτόχρονα πετυχαίνουμε την μέγιστη χρησιμοποίησή της.  
 
Η διαρκής ανάπτυξη του middleware βελτιώνει συνεχώς την παραπάνω ανάγκη που 
προκύπτει για τέτοιου είδους συστήματα. Αναμφισβήτητα, η σωστή και δίκαιη χρήση 
των πόρων ενός grid συστήματος έχει αρκετά περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης.  
 
Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων 
 
Η επόμενη αρχή που διέπει ένα grid είναι αυτή της ελαχιστοποίησης των αποστάσεων. 
Αν πριν μερικά χρόνια προσπαθούσαμε να στείλουμε μεγάλο όγκο δεδομένων μεταξύ 
γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών, το πιθανότερο ήταν να αποτύχουμε. Τη 

  11 



Κατηγοριοποίηση επικοινωνιακών και υπολογιστικών εργασιών σε GRID συστήματα  

σημερινή εποχή, τα δίκτυα διαθέτουν συνδέσμους υψηλής χωρητικότητας κάτι το οποίο 
βοηθά στην ελαχιστοποίηση των αποστάσεων.  
 
Βέβαια, η απόσταση δεν γίνεται να ελαχιστοποιηθεί πλήρως. Για παράδειγμα, αν 
επιθυμούμε να συνεργαστούμε σε ομάδες που βρίσκονται ανά τον κόσμο, πάνω στην 
ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, ίσως χρειαστούμε υψηλότερες δικτυακές ταχύτητες 
(της τάξης των δεκάδων Gbps). Επίσης, όπως είναι γνωστό, δεν αρκεί μόνο το εύρος ενός 
τηλεπικοινωνιακού κυκλώματος να είναι υψηλό. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιούμε  
time sensitive εφαρμογές επιθυμούμε το latency να είναι αρκετά μικρό. Συνάμα, σε 
αρκετές περιπτώσεις, διεργασίες που εκτελούνται σε grids απαιτούν την έγκαιρη άφιξη 
δεδομένων έτσι ώστε να μπορούν να εκτελεστούν πολύπλοκοι  υπολογισμοί. Για την 
αποφυγή τέτοιων καθυστερήσεων έχουν σχεδιαστεί ειδικές τεχνικές αποφυγής 
σφαλμάτων κατά τη μετάδοση. 
 
Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοια κρίσιμα ζητήματα, απαιτείται να 
αντιμετωπιστούν θέματα που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των  πρωτοκόλλων 
μεταφοράς και με την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων όπως για παράδειγμα υψηλή 
μεταγωγή πακέτων. 
  
Ανοιχτά πρότυπα 
 
Η τελευταία αρχή που ισχύει στα grids έχει να κάνει με την χρήση ανοιχτών προτύπων. 
Σκοπός παραμένει το να πειστούν οι μηχανικοί σχεδίασης λογισμικού που ασχολούνται 
με την τεχνολογία πλέγματος, να θέσουν κοινά standards για τα grids, έτσι ώστε οι 
εφαρμογές που τρέχουν σε ένα grid να μπορούν εύκολα να τρέξουν και σε άλλα. Κάτι 
τέτοιο, μπορεί να ακούγεται ιδεατό αφού αρκετές εταιρείες έχουν επενδύσει σε δικές τους 
τεχνολογίες πλέγματος τις οποίες προσπαθούν να προτυποποιήσουν. Παρόλα αυτά, 
αφού η γενική αρχή που διέπει τα grids είναι αυτή του διαμοιρασμού, φαίνεται να 
ενδιαφέρει όλους όσους ασχολούνται με αυτά να αναπτύξουν συνολικά, ανοιχτά 
πρότυπα. 
 
Το ερώτημα που τίθεται είναι το ποια θα είναι αυτά τα πρότυπα καθώς και ποιοί θα τα 
καθορίσουν. Για το σκοπό αυτό έχει ιδρυθεί το Global Grid Forum (GGF) (αντίστοιχη 
οργάνωση με την W3C για το World Wide Web) το οποίο έχει σαν σκοπό να απαντήσει 
στα παραπάνω ερωτήματα. Πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα standard γνωστό ως OGSA 
(Open Grid Services Architecture) το οποίο πρόκειται να είναι το σημείο αναφοράς για 
μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης εφαρμογών για grids. 
 
Αφού περιγράψαμε παραπάνω, τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές που περιλαμβάνει ένα 
υπολογιστικό πλέγμα, θα δώσουμε και κάποιους ορισμούς σχετικά με όρους της grid 
τεχνολογίας που θα ασχοληθούμε στη συνέχεια: 
 

• Resource Broker: Η μονάδα που λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και είναι 
υπεύθυνη να βρει τους αντίστοιχους πόρους προκειμένου να τις εξυπηρετήσει. 

• Information Index: Ουσιαστικά ενσωματώνεται μέσα στον resource broker και 
έχει σαν σκοπό να διαφυλάσσει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους 
πόρους. 
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• Replica Manager: Χρησιμοποιείται για τον ισότιμο διαμοιρασμό των δεδομένων 
στα διάφορα storage elements των κόμβων μιας υποδομής grid. Η λειτουργία 
που επιτελεί είναι αρκετά χρήσιμη για λόγους ασφάλειας. 

• Replica Catalog: Βρίσκεται στον ίδιο εξυπηρετητή με τον replica manager και 
σκοπό έχει τη διατήρηση πληροφορίας σχετικά με τα αντίγραφα των αρχείων. 
Ένα λογικό αρχείο, μπορεί να σχετίζεται με ένα ή περισσότερα φυσικά αρχεία τα 
οποία να αποτελούν αντίγραφα ίδιων δεδομένων. Για το λόγο αυτό συμβαίνει το 
όνομα ενός λογικού αρχείου να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα ονόματα 
φυσικών αρχείων. 

• Computing Element: Η μονάδα η οποία δέχεται τις νέες διεργασίες, μετά από την 
αίτηση του χρήστη, και τις κατανείμει στα worker nodes. Το computing element 
αλληλεπιδρά με το τοπικό σύστημα διαχείρισης των διαφόρων ουρών. Το 
computing element μπορεί να διαχειριστεί έναν ή περισσότερους working nodes 
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να εγκατασταθεί και στον ίδιο 
εξυπηρετητή. 

• Worker Node: Ο εξυπηρετητής ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα εισόδου. 
• Storage Element: Πρόκειται για τον εξυπηρετητή, σκοπός του οποίου είναι να 

παρέχει αποθηκευτικούς πόρους σε ένα υπολογιστικό πλέγμα. Παρέχει μια 
ενιαία επιφάνεια για διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης. 

• User Interface: Πρόκειται για το μηχάνημα το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να 
χρησιμοποιήσουν ένα grid 

 

2.2 Middleware 
 
Γενικά, στη βιβλιογραφία ως middleware αναφέρεται το λογισμικό εκείνο το οποίο 
συνδέει μεταξύ τους διαφορετικά στοιχεία από διάφορα άλλα λογισμικά. Η πλέον 
γνωστή του χρήση είναι η υποστήριξη περίπλοκων κατανεμημένων εφαρμογών. Ως 
τέτοιες θεωρούνται οι web servers, οι application servers, τα content management 
systems (CMS) και παρόμοια εργαλεία τα οποία απαιτούν την διασύνδεση στοιχείων 
από περισσότερα από ένα λογισμικά. Τεχνολογίες όπως η XML, η SOAP και τα Web 
services χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον στην κατασκευή middleware. 
 
Μια άλλη προσέγγιση, σχετικά με τον ορισμό του middleware είναι ότι πρόκειται για το 
συνδετικό λογισμικό το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο από υπηρεσίες που 
επιτρέπουν σε διάφορες διεργασίες (οι οποίες βρίσκονται σε έναν ή περισσότερους 
υπολογιστές) να αλληλεπιδρούν πάνω από το δίκτυο. 
 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις δυο παραπάνω προσεγγίσεις, το middleware 
είναι απαραίτητο για την μετάβαση από mainframe εφαρμογές σε εφαρμογές που 
στηρίζονται στο client/server μοντέλο. Επίσης χρησιμοποιείται για την επικοινωνία 
μεταξύ ετερογενών υπολογιστικών πλατφόρμων.  
  
Η έκδοση του middleware που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του EGEE εμπεριέχει 
στοιχεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί από διάφορους οργανισμούς. Το σύνολο αυτών των 
στοιχείων είναι διαθέσιμα σε όλα τα sites τα οποία μετέχουν στην δομή του EGEE. 
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Μάλιστα στα πλαίσια του EGEE, παρέχεται υποστήριξη πρώτου επιπέδου για θέματα 
πιστοποίησης καθώς και για θέματα που άπτονται των διάφορων στοιχείων που 
αποτελούν το middleware.  
 
Κύρια στοιχεία του middleware είναι: 
 

• Το Globus Toolkit (GT2) 
• Το σύστημα Condor 

 
Τα Globus και Condor καθώς και αρκετά άλλα στοιχεία του middleware αποτελούν 
integration αντίστοιχων λύσεων που είχαν παρουσιαστεί σε τεχνολογίες πλέγματος στο 
παρελθόν. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια του EGEE, αναπτύσσονται και κάποια νέα 
στοιχεία για την νέα έκδοση του middleware (glite). Η πρώτη έκδοση του glite θα 
παρέχει βελτιωμένα εργαλεία σχετικά με την χρονοδρομολόγηση των διεργασιών, τον 
κατάλογο του πλέγματος καθώς και για την παρακολούθηση (monitoring) της όλης 
υποδομής. Στις μετέπειτα εκδόσεις του glite, πρόκειται να προστεθεί επιπρόσθετη 
λειτουργικότητα. Επίσης, πρόκειται να επανασχεδιαστούν αρκετά στοιχεία του 
middleware με σκοπό να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων 
που συμμετέχουν στο EGEE. Οι θεματικές περιοχές ενασχόλησης των προαναφερθέντων 
ομάδων είναι η ενεργειακή φυσική, η βιολογία και η ιατρική. Η αρχική έκδοση του glite, 
πρόκειται να εγκατασταθεί αρχικά σε pre-production κόμβους, με σκοπό να υποστεί 
εξονυχιστικό έλεγχο  για πιθανές δυσλειτουργίες και στη συνέχεια να εφαρμοστεί σε 
συνθήκες παραγωγής.  
 
Την παρούσα χρονική στιγμή το middleware το οποίο χρησιμοποιείται είναι το LCG-2 
και συγκεκριμένα η έκδοση 2.7. Σκοπός παραμένει η αντικατάστασή του από το glite, 
όταν αυτό θα έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των εφαρμογών. 
 

2.3 Δομή EGEE 
 
Στα πλαίσια του project EGEE (Enabling Grid for E-science in Europe) συνεργάζονται 
πάνω από 27 χώρες, με κύριο σκοπό την ενασχόληση με τεχνολογίες πλέγματος. 
Αποτέλεσμα της παραπάνω συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας δομής Grid η οποία 
να είναι διαθέσιμη στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα εικοσιτέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο. 
 
Το project στοχεύει να παρέχει στους ερευνητές καθώς και στην βιομηχανία, πρόσβαση 
σε τεράστιους υπολογιστικούς πόρους, ανεξάρτητα από την γεωγραφική θέση στην 
οποία βρίσκονται. Σκοπός του project είναι επίσης, να προσελκύσει και πληθώρα νέων 
χρηστών στην τεχνολογία πλέγματος. Κινείται δε, γύρω από τρεις σημαντικούς άξονες: 
 

• Ο πρώτος άξονας είναι η δημιουργία ενός σταθερού, ευέλικτου και ασφαλούς 
δικτύου Grid το οποίο θα προσελκύσει και επιπρόσθετους υπολογιστικούς πόρους. 
• Ο δεύτερος άξονας είναι η συνεχής ανάπτυξη και συντήρηση του middleware με 
σκοπό να προσφέρεται αξιόπιστη υπηρεσία προς τους χρήστες της όλης υποδομής. 
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• Ο τρίτος άξονας είναι να προσελκύσει νέους χρήστες τόσο από την ερευνητική 
κοινότητα όσο και από τη βιομηχανία και να διασφαλίσει ότι λαμβάνουν υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση και υποστήριξη σχετικά με την τεχνολογία πλέγματος. 

 
Η υποδομή του EGEE χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο GÉANT και 
αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία από αρκετά Ευρωπαϊκά, εθνικά και παγκόσμια 
Grid projects μέχρι σήμερα. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσό 
που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια Ευρώ. Για το λόγο αυτό, θεωρείται ως ένα από τα 
μεγαλύτερα project του είδους του. Η διάρκειά του είναι 2 χρόνια. 
 
Οι κόμβοι που συμμετέχουν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, είναι χωρισμένοι σε 
ομάδες, ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση. Έτσι για παράδειγμα υπάρχει η ομάδα 
που είναι υπεύθυνη για την ανατολική Ευρώπη, για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την 
κεντρική Ευρώπη κοκ. Οι ομάδες αυτές συνθέτουν τα ROCs (Regional Operation 
Centers). Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

• Επικύρωση των νέων εκδόσεων middleware και συμμετοχή στην τεκμηρίωσή 
τους σε μια πληθώρα πλατφόρμων. 

• Απόκτηση τεχνογνωσίας στη χρήση του middleware, έτσι ώστε να μπορούν να 
αναγνωρίζουν και να επιλύουν σε μικρό χρονικό διάστημα τα προβλήματα που 
προκύτουν. 

• Την ορθή λειτουργία των κατά τόπους grid, κάνοντας χρήση εργαλείων 
παρακολούθησης. 

• Την υποστήριξη των χρηστών που ανήκουν στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης 
τους 

• Την εγγραφή νέων χρηστών 
• Την διαρκή συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό την διαρκή ανάπτυξη των 

υποδομών. 
 
Παράλληλα στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, έχουν δημιουργηθεί κάποιες 
κεντρικές ομάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των υπολοίπων ROCs.  
Επιπροσθέτως, οι ομάδες αυτές έχουν επωμιστεί τον ρόλο της συνεχούς ανάπτυξης του 
middleware έτσι ώστε να καλύπτει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών 
της υποδομής. Τέλος, οι εν λόγω κεντρικές ομάδες, διατηρούν κεντρικό πληροφοριακό 
σύστημα για την υποστήριξη σε πρώτο επίπεδο των χρηστών. Όταν λοιπόν ένας χρήστης 
έχει κάποιο πρόβλημα απευθύνεται κεντρικά στην ομάδα υποστήριξης, η οποία στη 
συνέχεια είτε λύνει το πρόβλημά του αν είναι γενικής φύσης, είτε εμπλέκει τα αντίστοιχα 
ROCs για την επίλυσή του.  
 
Υπό ποιες συνθήκες όμως και με ποια διαδικασία κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη 
συγκεκριμένη υποδομή; Οι χρήστες της υποδομής EGEE, είναι μέλη της διεθνούς 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου 
κάποιος χρήστης να εγγραφεί στην δομή και στη συνέχεια να μπορεί να την 
χρησιμοποιήσει, απαιτούν ορισμένα απλά βήματα τα οποία περιγράφονται στην 
επίσημη ιστοσελίδα του έργου. 
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Αρχικά, προκειμένου ένας χρήστης να εγγραφεί στην υποδομή και να μπορεί να την 
χρησιμοποιήσει, αρκεί να στείλει ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στο τοπικό helpdesk 
και να δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει λογαριασμό στην υποδομή που διαθέτει το EGEE, 
αναφέροντας ταυτόχρονα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να ασχοληθεί 
με τα grids (έρευνα, εξοικείωση με τις τεχνολογίες πλέγματος κτλ). Στη συνέχεια ο 
χρήστης, κατατάσσεται σε μια από τις Virtual Organizations οι οποίες έχουν 
δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου. Μια Virtual Organization (VO) δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα grids για κάποιο κοινό 
λόγο. Κάθε κόμβος της δομής του EGEE, εξυπηρετεί ένα σύνολο από VOs. Έτσι λοιπόν 
δεν είναι δυνατό, όλες οι VO να στέλνουν εργασίες σε όλους τους κόμβους του EGEE 
αλλά μόνο σε αυτούς που έχουν οριστεί για να τις εξυπηρετούν. Κάθε κόμβος διαθέτει 
και ξεχωριστή ουρά για κάθε μια από τις VO που εξυπηρετεί. Στην περίπτωση του 
κόμβου της Πάτρας, αυτός εξυπηρετεί τις ουρές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

VO Περιγραφή 
Dteam Development Team 
See South Eastern Europe 
Lhcb Large  Hadron  Collider -LHC- Beauty 
Esr Earth Science Research 
Atlas A Toroidal LHC Apparatus 
Cms Compact Muon Solenoid 
Biomed Biomedical - Drug Discovery 
Magic MAGIC telescope 
Compchem Computational Chemistry 
Hgdemo Hellas Grid demo 
Πίνακας 1: VO που εξυπηρετούνται από τον τοπικό κόμβο 

 

2.4 Περιγραφή τοπικού κόμβου GRID 
 
Ο τοπικός κόμβος παραδόθηκε στο κτήριο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών στις 30 Νοεμβρίου 2005 και εγκαταστάθηκε εντός της αίθουσας 
υπολογιστών του τμήματος (Εικόνα 3). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί, ότι ο 
χώρος που επιλέχτηκε για την εγκατάσταση του κόμβου, τηρεί κάποιες πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες όπως: 
 

• Ασφάλεια 
• Ισχυρό κλιματισμό 
• Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

 
Τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του κόμβου. 
 
Το cluster αποτελείται από δυο rack καθένα από τα οποία περιέχει 32 εξυπηρετητές. Οι 
συγκεκριμένοι εξυπηρετητές διαθέτουν επεξεργαστή Intel Xeon στα 3.4GHz. Από αυτούς, 
4 διαθέτουν 2 δίσκους SCSI με χωρητικότητα 80GB ο καθένας σε συστοιχία RAID1, 2GB 
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μνήμης και 2 επεξεργαστές. Οι υπόλοιποι 60 εξυπηρετητές, διαθέτουν ένα δίσκο SATA 
χωρητικότητας 80GB, 1GB μνήμης και έναν επεξεργαστή. Τα racks περιέχουν ακόμα το 
Storage Area Network (SAN) το οποίο ελέγχει τους 14 SCSI δίσκους του κεντρικού 
αποθηκευτικού χώρου (καθένας εκ των οποίων έχει χωρητικότητα 300GB) καθώς και ένα 
οπτικό switch το οποίο ενώνει τους εξυπηρετητές με τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο. Η 
συνολική αποθηκευτική δυνατότητα του κόμβου είναι 4.2ΤΒ. 
 
Μετά τη φυσική παράδοση του κόμβου, ακολούθησε μια σειρά ενεργειών. Αυτές 
περιελάμβαναν τα εξής: 
 

• Ένωση των καλωδίων ρεύματος. 
• Ένωση του αποθηκευτικού μέσου με τους 4 εξυπηρετητές που διέθεταν τους 
αντίστοιχους ελεγκτές. 
• Ένωση του KVM switch με το δεύτερο rack. 

  
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι πιστοποίησης σε όλο τον εξοπλισμό και 
αντιμετωπίστηκαν/αντικαταστάθηκαν προβληματικά εξαρτήματα του εξοπλισμού. Το 
επόμενο κομμάτι εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε στον κόμβο ήταν έξι switches της 
εταιρείας Cisco Systems.Τα συγκεκριμένα switch διαθέτουν 24 Gigabit Ethernet θύρες, 
ενώ το ένα εξ αυτών διαθέτει μερικές θύρες για οπτικές συνδέσεις.  
 
Με την παράδοση και αυτού του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε σε επίπεδο υλικού η 
εγκατάσταση του τοπικού κόμβου. Το επόμενο βήμα περιελάμβανε την ενεργοποίησή 
του σε επίπεδο λογισμικού και την προσθήκη του στην υπόλοιπη δομή του EGEE. Τις 
πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου 2006, σχεδόν δυο μήνες μετά την παράδοσή του, ο 
κόμβος ήταν λειτουργικός και λάμβανε jobs. Στη διάρκεια αυτών των δυο μηνών οι 
τοπικοί διαχειριστές του κόμβου, ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες ενέργειες εγκατάστασης 
και παραμετροποίησης του cluster. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά, 
περιγράφεται στη συνέχεια. 
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Εικόνα 3: Τα δυο rack του τοπικού κόμβου Grid 

 
Αρχικά, εγκαταστάθηκε το λειτουργικό σύστημα στο σύνολο των εξυπηρετητών. Αυτό 
που επιλέχτηκε ήταν η διανομή Scientific Linux. Η συγκεκριμένη διανομή έχει 
αναπτυχθεί από το CERN και προτείνεται ως η ενδεδειγμένη για εγκατάσταση σε ένα 
υπολογιστικό πλέγμα που συμμετέχει στην υποδομή του EGEE. Συγκεκριμένα 
εγκαταστάθηκε η έκδοση SL3. Στη συνέχεια ακολούθησε η εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση του middleware. Η έκδοση του middleware που ήταν διαθέσιμη τη 
χρονική περίοδο που γινόταν η εγκατάσταση του κόμβου ήταν η LCG 2.6. Βέβαια στη 
συνέχεια, η συγκεκριμένη έκδοση αναβαθμίστηκε σε νεώτερη (2.7), ενώ πλέον ο τοπικός 
κόμβος είναι έτοιμος να περάσει σε νέο middleware (glite) το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά 
για τις ανάγκες του EGEE. 
 
Το τελικό στάδιο της εγκατάστασης του τοπικού κόμβου Grid, περιλάμβανε την 
δικτυακή ενεργοποίηση του κόμβου. Αυτό απαιτούσε την δήλωση του IP address space 
στην βάση δεδομένων του RIPE,  καθώς και την παραμετροποίηση του συνοριακού 
δρομολογητή του Πανεπιστημίου Πατρών, έτσι ώστε να προωθεί την κίνηση του κόμβου 
προς το Internet. Το τελευταίο βήμα ήταν η επιλογή ενός κατάλληλου domain name για 
τον κόμβο, ώστε να γίνουν και οι κατάλληλες DNS εγγραφές. Το όνομα που επιλέχτηκε 
ήταν το kallisto.hellasgrid.gr.  
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3 Μέθοδοι ανάκτησης πληροφορίας 
 
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την 
ανάκτηση της κατάλληλης πληροφορίας για το Storage και για το Computing Element. 
Η συγκεκριμένη πληροφορία βρίσκεται αποθηκευμένη τοπικά στον κόμβο 
kallisto.hellasgrid.gr.  
 
Το πρώτο βήμα για την ανάκτησή της περιλάμβανε τον εντοπισμό των κατάλληλων log 
files τα οποία διατηρούσαν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Στη συνέχεια, κάνοντας 
χρήση ειδικών scripts, απομονώθηκαν τα κομμάτια εκείνα της πληροφορίας τα οποία 
μας ενδιέφεραν.  Για λόγους απλούστευσης της όλης διαδικασίας, θεωρήθηκε αναγκαίο 
η συγγραφή κατάλληλων scripts κάνοντας χρήση της scripting language perl καθώς και 
χρήση κατάλληλων shell script εντολών έτσι ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλα αρχεία 
με τα δεδομένα για επεξεργασία σε ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα 
στατιστικής επεξεργασίας (π.χ. Excel).  Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικότερα η 
διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για καθένα από τα Storage και Computing Element.  
  

3.1 Storage Element 
 
Το Storage Element αποτελεί το κομμάτι εκείνο του Grid στο οποίο φυλάσσονται τα 
αρχεία που αποθηκεύουν ή ανακτούν τα διάφορα jobs. Η αποστολή ή λήψη των 
δεδομένων στο Storage Element γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου ftp και μάλιστα με 
μια ειδική έκδοσή του για Grids, το GridFTP. Μας ενδιέφερε λοιπόν να μελετήσουμε την 
κινητικότητά του όσο αφορά τον όγκο των δεδομένων που είτε αποθηκεύονται είτε 
εξέρχονται από τον τοπικό κόμβο. Τα log files στα οποία καταγράφεται οτιδήποτε 
σχετίζεται με την λειτουργία του Storage Element βρίσκονται αποθηκευμένα στον 
εξυπηρετητή se01.kallisto.hellasgrid.gr κάτω από το directory: /var/log/. Το όνομα του 
log file είναι dpm-gsiftp.log. Ενδεικτικά, το συγκεκριμένο log file περιείχε πληροφορία η 
οποία βρισκόταν στην ακόλουθη μορφή: 
 
DATE=20060212130740.559131 HOST=se01.kallisto.hellasgrid.gr PROG=wuftpd 
NL.EVNT=FTP_INFO START=20060212130740.557967 USER=dteamsgm 
FILE=se01:/data01/dteam/2006-02-12/file7cd7e073-0fdd-443c-bf6d-c3520758016.1001.0 
BUFFER=262144 BLOCK=65536 NBYTES=241 VOLUME=?(rfio-file) STREAMS=1 
STRIPES=1 DEST=1[195.251.54.252] TYPE=STOR CODE=226 
 
Το παραπάνω αποτελεί μια μόνο διεργασία (store ή retrieve) που έλαβε χώρα στο τοπικό 
Storage Element. Τα στοιχεία που μας ενδιέφεραν να διατηρήσουμε για περαιτέρω 
στατιστική επεξεργασία, από το παραπάνω, είναι: 
 

Στοιχείο Επεξήγηση 
Date Η χρονική στιγμή που ολοκληρώθηκε η 

μεταφορά των δεδομένων 
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Στοιχείο Επεξήγηση 
Start Η στιγμή που ξεκίνησε η μεταφορά 

δεδομένων 
User Ο χρήστης με τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε η ftp σύνδεση 
File Το αρχείο το οποίο μεταφέρθηκε 
Number of bytes Το μέγεθος του αρχείου 
Destination Η IP διεύθυνση του προορισμού του 

αρχείου 
Type Αν η μεταφορά του αρχείου αφορούσε την 

αποθήκευσή του ή την ανάκτησή του από 
το τοπικό Storage Element 

Πίνακας 2: Στοιχεία των log files για το Storage Element 
 
Κάνοντας parsing λοιπόν τα παραπάνω δεδομένα και αφού πρώτα αφαιρέσαμε κομμάτι 
της πληροφορίας που δεν μας ενδιέφερε να κρατήσουμε, καταλήξαμε σε ένα νέο αρχείο 
το οποίο περιείχε τα δεδομένα που επιθυμούσαμε σε μορφή τέτοια ώστε να είναι 
ιδιαίτερα απλό να τα τοποθετήσουμε σε οποιαδήποτε εργαλείο στατιστικής 
επεξεργασίας.  Το τελικό αρχείο αποτελούταν από γραμμές, κάθε μια από τις οποίες 
αναφερόταν σε μια μεταφορά από ή προς το τοπικό Storage Element. Ενδεικτικά, η 
μεταφορά που παρουσιάστηκε παραπάνω, μετά την επεξεργασία, είχε την μορφή: 
 
2006/02/12;13:07:40;557967;2006/02/12;13:07:40;559131;USER=dteamsgm;FILE= 
se01:/data01/dteam/2006-02-12/file7cd7e073-0fdd-443c-bf6d-
c3520758016.1001.0;NBYTES=241;VOLUME=?(rfio-file);DEST=1[195.251.54.252];TYPE= 
STOR 
 
Στην συγκεκριμένη μορφή, είχαμε την πληροφορία που επιθυμούσαμε και μάλιστα 
χωρισμένη με ερωτηματικό (;) κάτι το οποίο μας έδινε εύκολα τη δυνατότητα να την 
επεξεργαστούμε μαζικά. Ουσιαστικά είχαμε δημιουργήσει έναν πίνακα με 11 στήλες 
(όσα δηλαδή και τα πεδία της πληροφορίας που κρατούσαμε) και n γραμμές (όπου n 
είναι ο αριθμός των ftp συνδέσεων στο τοπικό Storage Element). Στη συνέχεια, 
εισαγάγαμε το παραπάνω αρχείο σε ειδικά στατιστικά προγράμματα (π.χ. Excel), τα 
οποία μας έδιναν την δυνατότητα για κάποιες πρώτες στατιστικές μετρήσεις. 
 

3.2 Computing Element 
 
Το Computing Element όπως έχει προαναφερθεί είναι το κομμάτι του Grid το οποίο έχει 
σκοπό να κατανείμει τα διάφορα jobs στους Working Nodes που παίρνουν μέρος στην 
υφιστάμενη υποδομή. Στην περίπτωση λοιπόν του Computing Element η κατάσταση 
είναι πιο σύνθετη. Μας ενδιέφερε να διατηρήσουμε ένα σύνολο από δεδομένα όπως η 
συχνότητα εμφάνισης jobs, το χρόνο αναμονής των jobs προτού ξεκινήσει η εκτέλεσή 
τους καθώς και το χρόνο εκτέλεσης κάθε job. 
 
Τα log files που καταγράφουν οτιδήποτε σχετίζεται με το Computing Element 
βρίσκονται αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή ce01.kallisto.hellasgrid.gr κάτω από το 
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directory /var/spool/pbs/server_priv/accounting/. Στο συγκεκριμένο directory 
περιέχονται ξεχωριστά αρχεία για κάθε μια από τις μέρες λειτουργίας τους τοπικού 
κόμβου. Τα ονόματα των αρχείων αυτών είναι της μορφής: 
 
{Year}{Month}{Date} 
 
Χρησιμοποιώντας κατάλληλες εντολές που μας παρέχονται από το περιβάλλον εντολών 
του Linux καταφέραμε να ενώσουμε όλα τα παραπάνω log files σε ένα το οποίο περιείχε 
το σύνολο της πληροφορίας που σχετιζόταν με την συμπεριφορά του Computing 
Element για το διάστημα που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις μας. Ενδεικτικά, το 
συγκεκριμένο log file περιείχε πληροφορία η οποία βρισκόταν στην ακόλουθη μορφή: 
 
02/03/2006 02:43:16;S;98.ce01.kallisto.hellasgrid.gr;user=dteam001 group=dteam 
jobname=STDIN queue=dteam ctime=1138927395 qtime=1138927395 etime=1138927395 
start=1138927396 exec_host=wn060.kallisto.hellasgrid.gr/0 Resource_List.cput=48:00:00 
Resource_List.neednodes=wn060.kallisto.hellasgrid.gr Resource_List.nodect=1 
Resource_List.nodes=1 Resource_List.walltime=72:00:00 
 
Το παραπάνω αφορά ένα μόνο job το οποίο έτρεξε στον τοπικό κόμβο. Τα στοιχεία που 
μας ενδιέφεραν να κρατήσουμε για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία, από το 
παραπάνω, ήταν: 
 

Στοιχείο Επεξήγηση 
Job id Ο αύξων αριθμός των job  
Submit time Η στιγμή που έγινε submit στον τοπικό κόμβο ένα job 
Submit time normalized Ξεκινώντας από την χρονική στιγμή 0, σε ποιο 

δευτερόλεπτο ήρθε κάθε job 
Inter-arrival Το χρονικό διάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών jobs 
Wait time Ο χρόνος αναμονής ενός job  
Run time Ο χρόνος εκτέλεσης ενός job (cpu time + I/O) 
Processors used  Ο αριθμός των επεξεργαστών που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εκτέλεση του job 
Cpu time Ο καθαρός χρόνος εκτέλεσης ενός job 
Memory used Το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποίησε ένα job 
Uid  To Uid του χρήστη που έκανε submit το job 
Gid Σε ποιά Virtual Organization ανήκει ο συγκεκριμένος 

χρήστης 
Πίνακας 3: Στοιχεία των log files για το Computing Element 

 
Εν τούτοις τα δεδομένα τα οποία μας παρέχει το log file δεν μας δίνουν την παραπάνω 
πληροφορία αυτούσια. Για παράδειγμα το submit time normalized θα έπρεπε να το 
υπολογίσουμε, μετατρέποντας την χρονική στιγμή που γνωρίζαμε από το submit time σε 
δευτερόλεπτα και να αφαιρέσουμε στη συνέχεια το χρόνο αυτό από την χρονική στιγμή 
0 (όταν δηλαδή ήρθε το πρώτο προς εκτέλεση job στον κόμβο). Ο κώδικας σε perl ο 
οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα  εκτελεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς 
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και μετατροπές για την περίπτωση του Computing Element. Το παραγόμενο αρχείο, για 
κάθε ένα από τα jobs, περιέχει την πληροφορία στην ακόλουθη μορφή: 
 
87|2/3/2006|0:44:21|290697 367|1| 69| 1| 25| 17| 1| 1|  
 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω, η πληροφορία που επιθυμούσαμε να μελετήσουμε 
ήταν πλέον συγκεντρωμένη σε ένα αρχείο και μάλιστα τα διάφορα πεδία της ήταν 
χωρισμένα με το σύμβολο (|) κάτι το οποίο μας έδινε εύκολα τη δυνατότητα να την 
επεξεργαστούμε μαζικά. Ουσιαστικά είχαμε δημιουργήσει έναν πίνακα με 11 στήλες 
(όσα δηλαδή και τα πεδία της πληροφορίας που κρατούσαμε) και n γραμμές (όπου n 
είναι ο αριθμός των jobs που εξυπηρετήθηκαν από τον τοπικό κόμβο κατά τη διάρκεια 
των μετρήσεων). 
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4 Στατιστικές μετρήσεις  
 
Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις στατιστικές μετρήσεις που έγιναν στον 
τοπικό κόμβο. Οι μετρήσεις αυτές αφορούσαν τα τοπικά storage και computing 
elements. Το χρονικό διάστημα των μετρήσεων ήταν 3 μήνες (Φεβρουάριος-Απρίλιος 
2006). Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο συνολικός αριθμός των ftp συνδέσεων που 
έγιναν στο τοπικό storage element ήταν 10.586 ενώ τα jobs που εξυπηρέτησε το 
computing element ήταν 25.737.  
 

4.1 Μετρήσεις του Storage Element 
 
Οι μετρήσεις στο τοπικό Storage Element, περιλάμβαναν την μελέτη του όγκου των 
δεδομένων που ανταλλάχτηκαν μεταξύ της τοπικής υποδομής grid και των υπολοίπων 
κατανεμημένων υποδομών του EGEE. Στην περίοδο των μετρήσεων οι ftp συνδέσεις που 
πραγματοποιήθηκαν προς το τοπικό Storage Element, ανήλθαν στις 10.586. Από αυτές, 
3.753 συνδέσεις έγιναν με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων ενώ 6.834 έγιναν με σκοπό 
την ανάκτηση δεδομένων από τους δίσκους του storage element. Αντίθετα με ότι συνέβη 
στην περίπτωση του Computing Element που θα δούμε στη συνέχεια, το μεγαλύτερο 
μέρος αυτών των συνδέσεων προερχόταν από δυο VO (Πίνακας 4). 
 

VO Dteam Atlas 
Αριθμός ftp συνδέσεων 7.260 1.860 
Ποσοστό επί των συνολικών συνδέσεων 69% 18% 
Πίνακας 4: Αριθμός και ποσοστό ftp συνδέσεων στο storage element 

 
Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα το μεγαλύτερο αριθμό συνδέσεων τον 
παρουσίασε η VO dteam. Αναλυτικότερος έλεγχος των log αρχείων έδειξε ότι τα αρχεία 
που μετέφερε η συγκεκριμένη VO σχετίζονταν αποκλειστικά με ελέγχους καλής 
λειτουργίας του Storage Element. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν αρχεία δυο 
διαφορετικών μεγεθών. Τα πρώτα ήταν μεγέθους 240 bytes και στέλνονταν περιοδικά 
κάθε μια ή τρείς ώρες και το πλήθος τους ανερχόταν σε περίπου 5.000 συνδέσεις. Το 
δεύτερο είδος αρχείων είχε μέγεθος 41 Kbytes και στέλνονταν σε ακαθόριστες χρονικές 
στιγμές, αφορούσαν δε 3.450 συνδέσεις περίπου. Αντίθετα, τα αρχεία που 
ανταλλάχθηκαν με την VO atlas είχαν αρκετά μεγάλο μέγεθος, περίπου 103 Mbytes. Οι 
υπόλοιπες VO παρουσίασαν πολύ μικρή κινητικότητα όσο αφορά τις ftp συνδέσεις με το 
τοπικό Storage Element.  
 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι το είδος των συνδέσεων αφορούσε την μεταφορά αρχείων 
συγκεκριμένου μεγέθους, το cdf του όγκου των δεδομένων που ανταλλάχτηκαν (Εικόνα 
4) παρουσιάζεται βαθμωτό. 
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Εικόνα 4: Cumulative Density Function του όγκου των δεδομένων που ανταλλάχτηκαν  

 

4.2 Μετρήσεις του Computing Element 
 
Οι μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Computing Element αφορούσαν τόσο 
την παρατήρηση της κινητικότητας από άποψη jobs στον τοπικό κόμβο όσο την 
καταγραφή των χρόνων άφιξης, αναμονής και εξυπηρέτησης. Συνάμα για την καλύτερη 
στατιστική μελέτη του όλου μοντέλου, μελετήθηκαν και τα ποσά μνήμης που 
χρησιμοποίησαν τα jobs. 
 
Όσο αφορά το Computing Element στη διάρκεια των μετρήσεων – 3 μήνες – 
εξυπηρετήθηκαν 25.737 jobs. Τα jobs αυτά, προέρχονταν από τις 10 διαφορετικές Virtual 
Organizations που έχουν οριστεί να εξυπηρετούνται από τον τοπικό κόμβο. Tα 
συγκεκριμένα VO, όπως είναι φυσικό, δεν έστελναν τον ίδιο όγκο jobs στο τοπικό 
cluster. Πιο συγκεκριμένα από τις δέκα VO μόνο οι πέντε παρουσιάζονται ως προς 
δραστήρια, βάση του όγκου των jobs που έστελναν στον τοπικό κόμβο. Οι υπόλοιπες 
πέντε, έστειλαν μικρό όγκο jobs (περίπου 3% επί του συνόλου το καθένα). Όπως 
φαίνεται και στον Πίνακας 5, ο Atlas έστειλε στο cluster περίπου το 50% επί του 
συνολικού αριθμού των jobs. 
 
 

VO Atlas Biomed Dteam  Lhcb Magic 
Αριθμός jobs 12.548 3.126 1.315 4.395 1.929 
Ποσοστό 49% 12% 5% 17% 7% 
Πίνακας 5: Αριθμός και ποσοστό jobs ανά Virtual Organization 
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Εικόνα 5: Αριθμός jobs ανά βδομάδα 

 
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5, ο τοπικός κόμβος, εκτός από την πρώτη εβδομάδα 
λειτουργίας του, όπου δεν λάμβανε υψηλό αριθμό jobs, το υπόλοιπο διάστημα των 
μετρήσεων λάμβανε πάνω από 1500 jobs σε διάστημα μιας εβδομάδας. Μάλιστα το 
γράφημα κατανομής των jobs στις μέρες της βδομάδας (Εικόνα 6) δεν φαίνεται να 
δείχνει αυξητική τάση κάποια συγκεκριμένη μέρα της βδομάδας,  ενώ ταυτόχρονα 
μπορούμε να παρατηρήσουμε μια μικρή μείωση στο πλήθος των jobs που έφταναν στον 
τοπικό κόμβο, κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. 
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Εικόνα 6: Αριθμός jobs ανά ημέρα 

 
Από τα θέματα τα οποία απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση αφορούσε τον χρόνο 
εκτέλεσης ενός job. Τα δεδομένα τα οποία προέκυπταν από τα log αρχεία, έδειχναν πως 
καταγράφονται δυο διαφορετικοί χρόνοι εκτέλεσης. Αυτοί αναφέρονταν ως cpu και 
running times. Η διαφορά των δυο αυτών χρόνων έγκειται στο γεγονός ότι ως cpu time 
θεωρούμε το απόλυτο χρόνο εκτέλεσης ενώ το running time είναι το άθροισμα του 
χρόνου εκτέλεσης και των διαφόρων I/O. Όπως φαίνεται καθαρά και από τους 
παρακάτω πίνακες (Πίνακας 6, Πίνακας 7) οι δυο αυτοί χρόνοι είναι ελάχιστα 
διαφορετικοί. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος εκτέλεσης ενός job 
εξαρτάται αποκλειστικά από τον χρόνο παραμονής του στην κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας και όχι από τα διάφορα I/O τα οποία παρατηρούνται στο σύστημα. 
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VO Ολικό Atlas Biomed Dteam  Lhcb Magic 
Μέση τιμή 15.321 16.139 24.656 13 8.511 2.736 

Standard deviation 29.801 30.146 25.964 25 21.236 546 
Πίνακας 6: Μέση τιμή και standard deviation του CPU tume 

 
VO Ολικό Atlas Biomed Dteam  Lhcb Magic 

Μέση τιμή 15.400 16.150 24.682 17 8.532 2.749 
Standard deviation 29.850 30.163 25.978 27 21.258 567 

Πίνακας 7: Μέση τιμή και standard deviation του running time 
 

4.2.1 Αφίξεις 
 
Στην μελέτη τέτοιου είδους συστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρατήρηση του 
χρονικού διαστήματος των αφίξεων. Αυτό βοηθά στο να σχεδιαστούν καλύτεροι και πιο 
δίκαιοι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης.  
 
Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται το cumulative density function (cdf) των αφίξεων. Το 
συγκεκριμένο γράφημα, μας δείχνει την πιθανότητα με την οποία παρουσιάζονται οι 
αφίξεις στο σύστημά μας. Συγκρίνοντάς την με την Εικόνα 8 η οποία παρουσιάζει τις 
αφίξεις για το VO Atlas, το οποίο ουσιαστικά στέλνει και την πλειοψηφία των jobs στο 
cluster, παρατηρούμε ότι τα cdf είναι σχεδόν όμοια. Η συγκεκριμένη διεργασία φαίνεται 
να ακολουθεί την εκθετική κατανομή. Παρόλα αυτά όπως αναλύεται και στη συνέχεια, 
μετά από αναλυτικότερη μελέτη, αποδεικνύεται πως η κατανομή δεν είναι εκθετική. 
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η dteam στέλνει στον κόμβο κάθε 3 ώρες (10800 
δευτερόλεπτα) λειτουργικά τεστ (Site Functional Test – SFT) υπό μορφή jobs και έτσι 
τίθεται ένα άνω όριο στον χρόνο άφιξης των jobs   
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Εικόνα 7: Cumulative density function των αφίξεων 
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Εικόνα 8: Cumulative density function των αφίξεων για το VO-atlas 

 
Προκειμένου να μελετηθεί αναλυτικότερα η διαδικασία άφιξης των jobs στον τοπικό 
κόμβο, αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι αφίξεις των jobs, κατανέμονται στα διάφορα 
χρονικά διαστήματα της μέρας. Χωρίζοντας τις 24 ώρες της μέρας σε διαστήματα των 8 
ωρών το καθένα αποτυπώθηκε γραφικά το cdf των χρόνων άφιξης για τα τρία αυτά 
διαστήματα (Εικόνα 9) . Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από το γράφημα, τα cdf έχουν σχεδόν 
την ίδια μορφή ενώ ταυτόχρονα οι αφίξεις των jobs στο χρονικό διάστημα 4 μμ. Ως 12 
πμ. παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τα άλλα δυο διαστήματα. Όπως 
προκύπτει και από την ανάλυση της άφιξης των jobs στην χρονική διάρκεια της μέρας 
(Εικόνα 10) τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 9 κρίνονται 
αναμενόμενα. 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 10 100 1000 10000
sec (log)

cd
f

Από 12 π .μ. ως 8 π .μ.
Από 8 π .μ. ως  4 μ.μ.
Από 4 μ.μ. ως 12 π .μ

 
Εικόνα 9:Cumulative density function των αφίξεων σε 3 διαφορετικές περιόδους της μέρας 
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Εικόνα 10: Κατανομή των αφίξεων στις ώρες μιας μέρας 

 

4.2.2 Χρόνος αναμονής 
 
Το επόμενο στάδιο των μετρήσεων, περιλάμβανε τη μελέτη του χρόνου αναμονής των 
jobs. Μόλις ένα job φτάνει στον τοπικό κόμβο, μπαίνει σε ουρά, μέχρι να βρεθεί 
διαθέσιμη μονάδα επεξεργασίας για να το εξυπηρετήσει. Στα σύγχρονα grid συστήματα, 
όπως είναι και αυτό που λειτουργεί στον κόμβο μας, διαθέτουν τοπικούς schedulers, με 
σκοπό να διασφαλιστούν μικροί χρόνοι αναμονής των jobs στην ουρά. Εκτός βέβαια 
από τους τοπικούς schedulers υπάρχουν και κεντρικού resource brokers, ρόλος των 
οποίων είναι να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις δρομολόγησης των jobs, έτσι 
ώστε να χρησιμοποιούνται πλήρως οι υποδομές των κατανεμημένων grid αλλά και να 
ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκτέλεσης των jobs. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σύστημά 
μας χρησιμοποιεί το MAUI-PBS σύμφωνα με το οποίο διατηρείται στο σύστημα 
ξεχωριστή ουρά για κάθε VO ενώ ταυτόχρονα γίνεται κράτηση ενός time slot για την 
dteam.  
 
Από την Εικόνα 11 παρατηρούμε ότι με αρκετά μεγάλη πιθανότητα (~0.7) ένα job 
παραμένει στην ουρά για χρόνο λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Επίσης ιδιαίτερα μικρός 
είναι ο αριθμός των job που παραμένουν στην ουρά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι 
λόγοι που επιβάλλουν καθυστέρηση στο σύστημά μας, οφείλονται κυρίως σε κάποια 
πιθανή τοπική συμφόρηση ή σε προβλήματα αστάθειας στη λειτουργία του τοπικού 
κόμβου.  
 
Η μέση τιμή και το standard deviation του χρόνου αναμονής, τόσο ολικά όσο και για 
κάθε ξεχωριστό VO, παρουσιάζονται στον Πίνακας 8. Παρατηρούμε ότι για την VO 
dteam παρουσιάζεται η μικρότερη αναμονή ενώ η VO biomed παρουσιάζει την 
μεγαλύτερη αναμονή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν αναλογιστούμε την 
παραμετροποίηση του κόμβου σχετικά με την διαφορετική διαχείριση των διαφόρων 
ουρών καθώς και από το γεγονός ότι τα jobs που προέρχονται από την dteam απαιτούν 
μικρότερο χρόνο εκτέλεσης (αφού στην πλειοψηφία τους είναι μικρά SFTs) ενώ τα jobs 
που προέρχονται από την biomed απαιτούν αρκετά μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης, κάτι 
το οποίο επιφέρει καθυστέρηση στο όλο σύστημα. 
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VO Ολικό Atlas Biomed Dteam  Lhcb Magic 

Μέση τιμή 5.503 3.412 9.731 236 2.450 867 
Standard deviation 19.851 13.809 19.774 19.851 11.223 4.625 

Πίνακας 8: Μέση τιμή και standard deviation του χρόνου αναμονής 
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Εικόνα 11: Cumulative density function του χρόνου αναμονής 

 

4.2.3 Χρόνος εκτέλεσης 
 
Όταν ένας χρήστης υποβάλλει ένα job προς εκτέλεση, πραγματοποιεί ταυτόχρονα και 
μια εκτίμηση για τον αναμενόμενο χρόνο εκτέλεσης. Η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν είναι 
κατ’ ανάγκη ακριβής, αλλά θέτει ένα άνω όριο στον χρόνο εκτέλεσης του συγκεκριμένου 
job. Αυτό σημαίνει ότι αν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο χρονικό όριο, το job δεν 
εκτελείται. Στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 12) παρουσιάζεται το cdf του χρόνου 
εκτέλεσης όπως αυτό προέκυψε μετά τις μετρήσεις. Ο χρόνος εκτέλεσης δεν περιέχει τον 
χρόνο που καταναλώθηκε για τα διάφορα I/O στο σύστημά μας. Από την παρακάτω 
εικόνα, παρατηρούμε ότι το γράφημα παρουσιάζει σκαλωτές διαβαθμίσεις. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 

• Με αρκετά μεγάλη πιθανότητα (~ 0.45) ένα job πρόκειται να ολοκληρώσει την 
εκτέλεσή του στον τοπικό κόμβο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ως τέτοια jobs 
μπορούμε να θεωρήσουμε τα SFTs. 
• Με πιθανότητα ~ 0.15 ένα job πρόκειται να ολοκληρώσει την εκτέλεσή του μέσα 
σε μερικά λεπτά. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μερικά μικρά jobs. 
• Με αρκετά μεγάλη πιθανότητα (~ 0.4) η εκτέλεση ενός job πρόκειται να διαρκέσει 
αρκετές ώρες. Τα συγκεκριμένα jobs προφανώς αποτελούν κάποια ιδιαίτερα 
απαιτητικά σε υπολογιστική ισχύ πειράματα τα οποία τρέχουν στον τοπικό κόμβο. 
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Εικόνα 12: Cumulative density function του χρόνου εκτέλεσης 

 

4.2.4 Χρήση μνήμης 
 
Το τελευταίο κομμάτι των μετρήσεων που αφορούν το Computing Element σχετίζεται με 
τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιούν 
τα διάφορα jobs κατά την εκτέλεσή τους. Όμοια με τον χρόνο εκτέλεσής τους, τα jobs 
φαίνονται να παρουσιάζουν σκαλωτές διαβαθμίσεις στην κατανάλωση ποσού μνήμης 
κατά την εκτέλεσή τους. Η μόνη διαφορά που παρατηρείται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι ότι τίθεται άνω όριο στην ποσότητα της μνήμης που μπορεί να 
δεσμεύσει ένα job. Το ποσό αυτό ισούται με την μνήμη που έχει εγκατασταθεί σε 
καθέναν από τους working nodes της τοπικής δομής και η οποία ισούται με 1 GB 
(Εικόνα 13).  
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Εικόνα 13: Cumulative density function της μνήμης 
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5 Μοντελοποίηση 
 
Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα εύρεσης μιας κατανομής η οποία 
να ταιριάζει σε ένα σύνολο από δεδομένα. Τα δεδομένα, μπορούν να περιγραφτούν από 
μια εμπειρική κατανομή – το σύνολο από τις τιμές που παρατηρήθηκαν σε συνδυασμό 
με το πόσες φορές εμφανίστηκε καθεμία από αυτές. Ο στόχος είναι να βρούμε μια 
κατανομή η οποία να ταιριάζει αρκετά στα αρχικά δεδομένα, υπό την έννοια ότι αν 
εφαρμόσουμε δειγματοληψία, θα λάβουμε ένα σύνολο τιμών όμοιο με τις τιμές των 
αρχικών δεδομένων. Αξίζει να τονιστεί το γεγονός, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε 
ακριβώς τις ίδιες τιμές αφού ακόμα και δυο διαφορετικά σύνολο δειγμάτων από την 
ίδια κατανομή  μπορεί να είναι διαφορετικά.     
 
Σκοπός μας λοιπόν παραμένει, να βρούμε μια συνάρτηση κατανομής η οποία να 
πλησιάζει την αρχική. Λέγοντας να πλησιάζει την αρχική, εννοούμε ότι θα μπορεί να 
παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα αν χρησιμοποιηθεί σε μια μελέτη εκτέλεσης 
αποτίμησης (performance evaluation).  
 
Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 
μοντελοποίησης των χρόνων άφιξης (inter-arrival times) και εκτέλεσης (cpu times). 
 

5.1 Μέθοδοι για το ταίριασμα κατανομών 
 
Υπάρχουν δυο βασικές προσεγγίσεις προκειμένου να βρούμε αν μια κατανομή ταιριάζει 
σε ένα σύνολο από δεδομένα. Η πρώτη προσέγγιση είναι να περιορίσουμε την 
αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο τύπο κατανομών. Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να 
βρούμε μόνο τις παραμέτρους των κατανομών. Αν ο τύπος της κατανομής δεν είναι 
εξαρχής γνωστός, μπορούμε να γενικεύσουμε το παραπάνω, με το να ταιριάξουμε μια 
ακολουθία από διαφορετικές κατανομές και στη συνέχεια να διαλέξουμε εκείνη η οποία 
μας δίνει το καλύτερο ταίριασμα με τα αρχικά δεδομένα. Η εναλλακτική προσέγγιση 
είναι αντί να χρησιμοποιήσουμε κάποια προκαθορισμένη κατανομή, να 
κατασκευάσουμε μια κατανομή με το επιθυμητό σχήμα (παρόμοιο με αυτό των αρχικών 
δεδομένων). 
 
Παράδειγμα της πρώτης προσέγγισης αποτελεί η κατανομή Poisson. Έστω ότι χρήστες 
ξεκινούν νέες συνδέσεις με έναν εξυπηρετητή. Οι αφίξεις των διεργασιών στον 
εξυπηρετητή είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ομοιόμορφα κατανεμημένες στο χρόνο. 
Για το λόγο αυτή η διαδικασία αυτή είναι Poisson. Δεδομένου του παραπάνω 
ισχυρισμού, περιμένουμε ότι οι αφίξεις στον εξυπηρετητή θα ακολουθούν την εκθετική 
κατανομή. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή την κατανομή, και να 
προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την παράμετροθ  η οποία ταιριάζει καλύτερα με τα 
δεδομένα. Ουσιαστικά αυτή ισούται με τον μέσο όρο του χρόνου αφίξεων.  
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Ως παράδειγμα της δεύτερης προσέγγισης, στην οποία δεν ξέρουμε την ακριβή 
συνάρτηση κατανομής, μπορούμε να θεωρήσουμε την κατανομή του όγκου των jobs σε 
ένα grid σύστημα. Η συγκεκριμένη κατανομή είναι μοναδική, με αρκετά μικρά jobs και 
μερικά μεγάλα. Δεν μοιάζει με καμία γνωστή μαθηματική κατανομή. Για το λόγο αυτό, 
δεν έχουμε παρά να χαράξουμε με το χέρι μια συνάρτηση κατανομής η οποία να 
διαθέτει τις επιθυμητές ιδιότητες ή απλούστερα να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρική 
συνάρτηση κατανομής.  
 
Οι επόμενες παράγραφοι αναλύουν τις παραπάνω προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριμένα 
στην παράγραφο 5.2 αναλύονται οι βασικές μέθοδοι για τον υπολογισμό των 
παραμέτρων της κατανομής που ταιριάζουν περισσότερο στα αρχικά δεδομένα. Στην 
παράγραφο 5.3 γενικεύονται τα παραπάνω, έτσι ώστε να καλύψουν την περίπτωση που 
μια κατανομή δεν μπορεί να περιγράψει τα δεδομένα και απαιτείται ένας συνδυασμός 
από κατανομές. Η παράγραφος 5.4 ασχολείται με περιπτώσεις όπου επιθυμούμε να 
ταιριάξουμε το σχήμα των αρχικών δεδομένων, π.χ. χρησιμοποιώντας κατευθείαν την 
εμπειρική κατανομή. Τέλος, περιγράφονται μια σειρά από tests προκειμένου να 
επαληθεύσουμε το κατά πόσον είναι καλό το ταίριασμα μιας κατανομής με τα αρχικά 
μας δεδομένα.  
 

5.2 Υπολογισμός των παραμέτρων μιας κατανομής 
 
Η ποιο γνωστή προσέγγιση για το ταίριασμα κατανομών περιλαμβάνει: 
 

1. Επιλογή μιας συνάρτησης κατανομής. 
2. Υπολογισμός των παραμέτρων της κατανομής, βασιζόμενοι στα διαθέσιμα 

αρχικά δεδομένα. 
3. Έλεγχος του κατά πόσο καλά ταιριάζει η κατανομή στα αρχικά μας δεδομένα. 

 
Το πρώτο βήμα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί, 
βασιζόμενοι στο γενικό σχήμα της κατανομής. Για παράδειγμα αν το ιστόγραμμα των 
δεδομένων έχει σχήμα καμπάνας, θα επιλέγαμε μια κανονική κατανομή ενώ αν αυτό 
παρουσίαζε κάποια ουρά θα επιλέγαμε μια εκθετική. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές συναρτήσεις κατανομής με παρόμοια χαρακτηριστικά, 
σε σημείο που είναι δύσκολο να διακρίνουμε την μια από την άλλη. Το ζητούμενο 
λοιπόν σε αυτό το βήμα είναι η πρότερη γνώση σχετικά με την κατανομή.   
 
Το δεύτερο βήμα βασίζεται στον υπολογισμό των διαφόρων χρονικών στιγμών των 
δεδομένων και την χρησιμοποίηση αυτών για τον υπολογισμό των αντίστοιχων 
χρονικών στιγμών της κατανομής.   
 
Αν και δεύτερο βήμα υπολογίζει τις ιδανικότερες παραμέτρους για δεδομένη συνάρτηση 
κατανομής, δεν σημαίνει ότι και η συγκεκριμένη κατανομή αποτελεί και το καλύτερο 
μοντέλο για τα αρχικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε και το βήμα 3, το 
οποίο είναι αυτό που κρίνει αν μια κατανομή περιγράφει καλά τα αρχικά μας 
δεδομένα. Ο έλεγχος γίνεται μέσα από τη σύγκριση της συνάρτησης κατανομής με την 
εμπειρική κατανομή των αρχικών δεδομένων. 
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5.2.1 Θεωρήσεις για το ταίριασμα προκαθορισμένων συναρτήσεων 
κατανομής 

 
Υπάρχουν αρκετές πιθανές θεωρήσεις για το ταίριασμα προκαθορισμένων συναρτήσεων 
κατανομής. Μια από αυτές είναι να ξέρουμε από την αρχή ότι μια κατανομή είναι η 
σωστή. Για παράδειγμα, αν πιστεύουμε ότι οι αφίξεις ακολουθούν την Poisson 
κατανομή, τότε οι χρόνοι άφιξης θα πρέπει να είναι εκθετικά κατανεμημένοι. Αν κατά 
αντιστοιχία, μια παράμετρος είναι το γινόμενο πολλών κατανομών, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι η παράμετρος αυτή είναι lognormal. Φυσικά, τέτοιες παραδοχές όπως 
αυτές που κάναμε παραπάνω, οφείλουμε να τις ελέγξουμε ως προς την εγκυρότητά τους, 
αλλά παρόλα αυτά δεν παύουν να αποτελούν μια καλή αρχή. Στην περίπτωση που δεν 
γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή κατανομή, μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία 
του ταιριάσματος των αρχικών δεδομένων με μια πληθώρα κατανομών, με τη χρήση 
κάποιου λογισμικού.  Η κατανομή η οποία θα πετύχει το καλύτερο ταίριασμα με τα 
αρχικά μας δεδομένα μπορεί να επιλεγεί ως το καλύτερο μοντέλο για αυτά.   
 
Μια άλλη πιθανή θεώρηση θα μπορούσε να είναι, ότι δεν μας ενδιαφέρει η ακριβής 
κατανομή. Για παράδειγμα κάποια αποτελέσματα ανάλυσης ουρών τα οποία 
εξαρτώνται μόνο από τις δυο πρώτες στιγμές των χρόνων άφιξης ή των χρόνων 
εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση αυτή δεν μας ενδιαφέρει η ακριβής κατανομή. 
Μπορούμε να επιλέξουμε από μια πλειάδα κατανομών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
αρκεί οι κατανομές που θα επιλέξουμε να περιλαμβάνουν τις δυο πρώτες αυτές στιγμές. 
Στη γενική περίπτωση, χρησιμοποιούμε την υπέρ-εκθετική κατανομή αν το coefficient of 
variation (CV) είναι μεγαλύτερο από το 1, ενώ σε διαφορετική περίπτωση 
χρησιμοποιούμε την κατανομή Erlang. 
 
Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα M/G/1 ο μέσος χρόνος αναμονής είναι: 
 

μ
λμ

λμ
+

−
=

)1(2

/
2W  

 
Όπουλ  είναι ο ρυθμός άφιξης καιμ ,   είναι οι δυο πρώτες στιγμές της κατανομής 
χρόνου εξυπηρέτησης (όχι ο ρυθμός). Υπενθυμίζεται πως ενώ οι αφίξεις θεωρούνται ότι 
είναι Poisson, οι χρόνοι εξυπηρέτησης μπορεί να ακολουθούν οποιαδήποτε άλλη 
κατανομή που περιέχει τις δυο πρώτες στιγμές. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να 
επιλέξουμε την εκθετική κατανομή η οποία θα απλοποιούσε κατά πολύ την μαθηματική 
ανάλυση. 

/
2μ

 
Παρόλα αυτά, αποτελεί σφάλμα να επιλέξουμε μια κατανομή αν δεν ξέρουμε από την 
αρχή ότι αυτή είναι και η σωστή. Για παράδειγμα, αν οι χρόνοι άφιξης έχουν CV το 
οποίο είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του 1, είναι λάθος να τους μοντελοποιήσουμε με την 
εκθετική κατανομή και να θεωρήσουμε ότι οι αφίξεις ακολουθούν την Poisson 
διαδικασία.  
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5.2.2 Η μέθοδος του ταιριάσματος στιγμών 
 
Δοθείσης της συνάρτησης κατανομής, οι στιγμές της μπορούν να υπολογιστούν από τον 
τύπο:  

∫
+∞

∞−

= dxxfx r
r )(/μ     (4.1) 

Σε αντιστοιχία, οι κεντρικές στιγμές, δίνονται από τη σχέση:  
 

∫
+∞

∞−

−= dxxfx r
r )()( μμ    (4.2) 

 
Συχνά, υπάρχει συναρτησιακή σχέση μεταξύ των παραμέτρων της κατανομής και των 
στιγμών αυτής. Για παράδειγμα, η εκθετική κατανομή έχει μια παράμετρο θ  η οποία 
ισούται με το mean για παράδειγμα της πρώτης στιγμής. Στην περίπτωση της κατανομής 
gamma, η οποία έχει 2 παραμέτρους α  και β , η πρώτη της στιγμή (το mean) ισούται με 
το γινόμενο των 2 παραμέτρων. Η δεύτερή της στιγμή (το variance) ισούται με το . 2αβ
 
Αν η σχέση η οποία δίνει τις στιγμές σαν συνάρτηση των παραμέτρων, μπορεί να 
διαιρεθεί, μπορούμε να υπολογίσουμε τις παραμέτρους συναρτήσει των υπολογισμένων 
στιγμών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της κατανομής gamma, έχουμε τις σχέσεις: 
 

2)( αβ

αβ

=

=

XVar
X

 

 
Οι οποίες αν τις λύσουμε ως προς  α  και β  μας δίνουν: 
 

X
xVar
xVar

X
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=

=
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Αν η κατανομή έχει περισσότερες παραμέτρους, χρησιμοποιούμε περισσότερες στιγμές 
προκειμένου να λάβουμε τον απαιτούμενο αριθμό από εξισώσεις. Σημειώνεται όμως, ότι 
αυτές δεν είναι οι ακριβείς τιμές των παραμέτρων. Αυτό συμβαίνει διότι δεν γνωρίζουμε 
τις πραγματικές στιγμές (στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να προσεγγίσουμε τις 
στιγμές από δείγματα των δεδομένων.  
 

5.2.3 Η μέθοδος της μέγιστης πιθανότητας 
 
Η μέθοδος της μεγίστης πιθανότητας είναι μια δημοφιλής στατιστική μέθοδος, η οποία 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις παραμέτρους της 
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κατανομής πιθανότητας ενός συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων.  Πρόκειται λοιπόν 
για παράδειγμα εμπειρικής μοντελοποίησης.  
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα παράδειγμα στο οποίο έχουμε μια παράμετρο. 
Όμοια διαδικασία ακολουθούμε και στην περίπτωση που έχουμε περισσότερες 
παραμέτρους. 
 
Η συνάρτηση πιθανότητας, είναι η πιθανότητα να παρατηρήσουμε ότι ένα σύνολο από 
δοθέντα δείγματα  προέρχονται από μια γνωστή κατανομή. Αν η κατανομή 
καθορίζεται από μια παράμετρο 

nXX ,...,1

θ  ισχύει η σχέση: 
 

∏
=

=
n

i
in XfXXL

1
1 );();,...,( θθ    (4.3) 

 
Με απλά λόγια, η πιθανότητα ένα σύνολο από δείγματα είναι το γινόμενο των 
πιθανοτήτων των ξεχωριστών τιμών. Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι οι τυχαίες 
μεταβλητές του δείγματος είναι ανεξάρτητες. Υπενθυμίζεται η υπόθεση, ότι η κατανομή 
από την οποία έχουν εξαχθεί τα δείγματα είναι γνωστή. Το μόνο άγνωστο είναι η 
παράμετρος της κατανομής. Θέλουμε λοιπόν να υπολογίσουμε την τιμή της παραμέτρου 
η οποία έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει παράγει τα συγκεκριμένα δεδομένα. Για 
να το κάνουμε αυτό, διακρίνουμε την συνάρτηση πιθανότητας ως προς την παράμετρο. 
Στη συνέχεια την εξισώνουμε με το μηδέν, για να βρούμε την τιμή του θ  η οποία 
μεγιστοποιεί την πιθανότητα.  
 
Συνοψίζοντας, τα βήματα για την εύρεση των τιμών των παραμέτρων, χρησιμοποιώντας 
την μέθοδο της μέγιστης πιθανότητας είναι: 
 

1. Δοθείσης της συνάρτησης κατανομής f, υπολογίζουμε την συνάρτηση 
πιθανότητας σύμφωνα με τον τύπο (4.3). 

2. Παίρνουμε τον λογάριθμο της παραπάνω σχέσης 
3. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση πιθανότητας ως προς την παράμετρο θ  
4. Την εξισώνουμε με το μηδέν 
5. Βρίσκουμε μια τιμή για το θ  
6. Επαληθεύουμε ότι αυτή η τιμή είναι η μέγιστη (αυτό συμβαίνει όταν η δεύτερη 

παράγωγος είναι αρνητική) 
 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα την παραπάνω μέθοδο, ας εξετάσουμε το παράδειγμα 
της εκθετικής κατανομής. Η πιθανότητα του να δειγματοληπτήσουμε τιμές  οι 
οποίες να προέρχονται από μια εκθετική κατανομή  με παράμετρο 

nXX ,...,1

θ  δίνεται από τη 
σχέση (4.3). Έτσι: 
 

∏
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−=
n

i

X
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ieXXL
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/
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1);,...,( θ

θ
θ  

 
Παίρνοντας τον λογάριθμο της παραπάνω σχέσης: 
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Προκειμένου να βρούμε το θ  που μεγιστοποιεί την παραπάνω σχέση, παραγωγίζουμε 
με βάση το θ  και έχουμε:     
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Εξισώνοντας την παραπάνω σχέση με το μηδέν, έχουμε ότι:  
 

∑
=

=
n

i
iXn

1
θ  

 
Έτσι παίρνουμε την λύση ότι το θ  είναι ίσο με τον μέσο όρο των δειγμάτων. Η  δεύτερη 
παράγωγος μπορεί εύκολα να δειχθεί ότι είναι αρνητική, άρα η παραπάνω λύση είναι η 
μέγιστη. 
 
Δυστυχώς, η μεθοδολογία που περιγράφτηκε παραπάνω για την εύρεση των 
παραμέτρων της μέγιστης πιθανότητας δεν μπορεί πάντα να εφαρμοστεί. Παρόλα αυτά, 
εφαρμόζεται με ιδιαίτερη ευκολία στην κατηγορία των εκθετικών κατανομών 
 

5.2.4 Εκτίμηση συγκεκριμένων κατανομών 
 
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τους ταιριάσματος στιγμών ή τη μέθοδο της μέγιστης 
πιθανότητας, μπορούμε να βρούμε τις παραμέτρους για μια πλειάδα κατανομών. 
Μερικές από τις σημαντικότερες περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
Εκθετική κατανομή  
 
Η εκθετική κατανομή καθορίζεται από μια παράμετρο θ  η οποία αποτελεί και τον μέσο 
όρο της κατανομής. Για το λόγο αυτό, μόλις δειγματοληπτήσουμε ένα σύνολο 
δεδομένων από μια εκθετική κατανομή, η μέθοδος της μέγιστης πιθανότητας για την 
εύρεση του θ  δείχνει ότι αυτό είναι και ο μέσος όρος των δειγμάτων. Αυτό δείχτηκε 
παραπάνω. 
 
Υπέρ-εκθετική κατανομή  
 
Ο αριθμός των παραμέτρων της υπέρ-εκθετικής κατανομής εξαρτάται από τον αριθμό 
των σταδίων που έχει. Η υπέρ-εκθετική κατανομή 2 σταδίων έχει τρείς παραμέτρους. 
Δοθέντων των δυο πρώτων στιγμών, προκύπτουν δυο εξισώσεις με τρείς αγνώστους: 
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Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε από μια ολόκληρη 
κατηγορία κατανομών που ταιριάζουν σε αυτές τις δυο στιγμές.  Μια διαδικασία που θα 
μπορούσαμε να ακολουθήσουμε είναι η εξής: 
 

1. Υπολογίζουμε το  σύμφωνα με τον τύπο : 2CV 2

2/
22

μ
μμ −

=CV  

2. Υπολογίζουμε το ⎟
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μ
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Με τον τρόπο αυτό, κατανέμουμε εξίσου τον όγκο στα δυο στάδια αφού: 
221

μμ
λ

==
p

pp
 

. Ομοίως συμβαίνει και για το 2λ  
 
Υπέρ-εκθετικές κατανομές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για να ταιριάξουμε και 
το σχήμα μιας μονοτονικής κατανομής, για παράδειγμα την ουρά μιας heavy-tailed 
κατανομής. Βέβαια στην περίπτωση αυτή απαιτούνται παραπάνω από δυο στάδια. 
 
Erlang κατανομή  
 
Η κατανομή Erlang ορίζεται από δυο παραμέτρους: το ρυθμό λ  καθενός από τα 
εκθετικά στάδια, και από το  που είναι ο αριθμός των σταδίων. Μια απλή ευρετική 
μέθοδος για τον υπολογισμό τους είναι ως εξής. Αφού το  ορίζει με μοναδικό τρόπο το 
CV της κατανομής, μπορούμε να ξεκινήσουμε βρίσκοντάς το. Το CV μιας Erlang 

κατανομής με  στάδια είναι 

k
k

k
k

1
. Υπολογίζοντας λοιπόν το CV, μπορούμε να βρούμε 

την πλησιέστερη τιμή του . Δοθέντος του  μπορούμε να υπολογίσουμε το k k λ/1  ως το 
 του μέσου όρου των δειγμάτων.  k/1

 
Μια άλλη προσέγγιση για την λύση του ίδιου προβλήματος θα ήταν με το ταίριασμα 
των πρώτων δυο στιγμών της κατανομής. Αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με τους 
τύπους: 
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Έτσι θα είχαμε δυο εξισώσεις με δυο αγνώστους. 
 
Lognormal κατανομή 
 
Η lognormal κατανομή έχει δυο παραμέτρους: μ και σ  οι οποίες αναπαριστούν τον 
μέσο όρο και το standard deviation των λογαρίθμων των τιμών. Ο υπολογισμός τους 
λοιπόν είναι ιδιαίτερα απλός και δίνεται από τις σχέσεις: 
 

∑
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Pareto κατανομή  
 
Η κατανομή Pareto έχει δυο παραμέτρους:   και k α . Το  είναι μια τοπική παράμετρος 
η οποία ουσιαστικά δηλώνει από πού ξεκινά η κατανομή. Μπορούμε να την 
προσεγγίσουμε από το μικρότερο παρατηρημένο δείγμα. Δοθέντος του , μέσω της 
μεθόδου μέγιστης πιθανότητας μπορούμε να υπολογίσουμε το 

k

k
α  σύμφωνα με τον τύπο: 

 

k
X

n
in

i∑=

=

1
ln1

1α)  

 

5.3 Υπολογισμός των παραμέτρων για συνδυασμό κατανομών 
 
Στην προηγούμενη παράγραφο, περιγράψαμε τον τρόπο για το ταίριασμα μιας 
κατανομής στα αρχικά μας δεδομένα. Σε πολλές περιπτώσεις η παραπάνω διαδικασία 
δεν θα οδηγούσε σε σωστά αποτελέσματα. Αν τα δεδομένα προέρχονται από ένα 
συνδυασμό κατανομών, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός 
και έτσι να περιγράψουμε καλύτερα το μοντέλο. Το δύσκολο είναι να προσδιορίσουμε 
τις παραμέτρους των μεμονωμένων κατανομών.  
 

5.3.1 Παραδείγματα 
 
Στη γενική περίπτωση, το pdf ενός συνδυασμού κατανομών δίνεται από τη σχέση: 
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Η παραπάνω σχέση δείχνει έναν συνδυασμό από  κατανομές. Η ι-οστή κατανομή του 
συνδυασμού με πιθανότητα  έχει pdf . Νωρίτερα αναφερθήκαμε σε ειδικές 
περιπτώσεις συνδυασμού κατανομών, όπως είναι για παράδειγμα η υπέρ-εκθετική 
κατανομή η οποία ουσιαστικά αποτελείται από συνδυασμό εκθετικών.  Στη γενική 
περίπτωση πάντως ο συνδυασμός των κατανομών δεν είναι της ίδιας μορφής. 

k
ip )(xf i

 

5.3.2 Ο αλγόριθμος EM 
 
Ο αλγόριθμος EM βασίζεται στην υπόθεση ότι ο αριθμός των κατανομών καθώς και η 
γραφική παράσταση καθεμιάς που παίρνουν μέρος στο συνδυασμό είναι εξαρχής 
γνωστά. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο υπολογισμός των παραμέτρων κάθε 
κατανομής δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Συνήθως ο παραπάνω αλγόριθμος παράγει 
ορθά αποτελέσματα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
 
Ο αλγόριθμος είναι επαναληπτικός. Σε κάθε επανάληψη περιλαμβάνει δυο βήματα. Το 
πρώτο βήμα είναι το E-βήμα και το δεύτερο το M-βήμα. Μια εκδοχή του αλγορίθμου 
είναι η εξής:  
 

1. Αρχικοποίηση των παραμέτρων των κατανομών (με κάποιο τρόπο) 
2. Ε-βήμα: Για κάθε παρατήρηση και για κάθε κατανομή, αποφάσισε ποιο μέρος 

αυτής της παρατήρησης ανήκει στην κατανομή. Αφού οι παράμετροι της 
κατανομής έχουν τεθεί, μπορούμε να βρούμε για κάθε κατανομή την πιθανότητα 
να προέρχεται μια παρατηρημένη τιμή από αυτή τη κατανομή. Αυτή η 
πιθανότητα είναι το σχετικό μέρος των παρατηρημένων τιμών που έχουν 
ανατεθεί στη συγκεκριμένη κατανομή. 

3. Μ-βήμα: Για κάθε κατανομή υπολόγισε τις παραμέτρους της, χρησιμοποιώντας 
κατά προτίμηση τη μέθοδο της μέγιστης πιθανότητας.  

4. Επανέλαβε τα βήματα 2 και 3 μέχρι η πιθανότητα του δείγματος να συγκλίνει. 
 
Εναλλακτικά, μπορεί να είναι πιο απλό να χωρίσουμε αρχικά τα δείγματα σε μεγάλα 
γκρουπ τα οποία να αντιστοιχούν στις διαφορετικές κατανομές. Σε αυτή την περίπτωση, 
ξεκινάμε με το M-βήμα: 
   

1. Χωρίζουμε τα δεδομένα σε γκρουπ με τέτοιο τρόπο ώστε να χαρακτηρίζονται 
από τις διαφορετικές κατανομές. 

2. Μ-βήμα: Για κάθε κατανομή υπολογίζουμε τις παραμέτρους της, 
χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση τη μέθοδο της μέγιστης πιθανότητας. Ο 
υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που σχετίζονται με αυτή την 
κατανομή. 

3. Ε-βήμα: Για κάθε παρατήρηση και για κάθε κατανομή, επιλέγουμε ποιο κομμάτι 
αυτής της παρατήρησης ανήκει στη συγκεκριμένη κατανομή. 
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4. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 και 3 μέχρι η πιθανότητα του δείγματος να 
συγκλίνει. 

 
Το Μ-βήμα ταιριάζει μια κατανομή στα αρχικά μας δεδομένα. Αφού γνωρίζουμε την 
συναρτησιακή μορφή της κατανομής, οπότε το μόνο που υπολείπεται είναι να 
προσδιορίσουμε τις παραμέτρους της. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που 
περιγράψαμε στην παράγραφο 5.2. Γενικά, προτιμούμε την μέθοδο της μέγιστης 
πιθανότητας. Στην πράξη βέβαια, και η μέθοδος ταιριάσματος στιγμών φαίνεται πως 
λύνει το παραπάνω πρόβλημα.  
Το Ε-βήμα πραγματοποιείται ως εξής: Για λόγους απλότητας, υποθέτουμε ότι έχουμε  
συνδυασμό μόνο δυο κατανομών. Αυτές έχουν pdf )(1 ⋅f  και )(2 ⋅f . 
 

1. Για μια τιμή x  του συνόλου τιμών μας, βρίσκουμε τα pdf ώστε αυτή η τιμή να 
έχει παραχθεί από κάθε μία από τις κατανομές. Οι πιθανότητες αυτές είναι: 

 και  )(11 xfp = )(22 xfp =
2. Βρίσκουμε τη συνολική πιθανότητα για μια τέτοια τιμή. Αυτή ισούται με 

 21 ppp +=

3. Θέτουμε το κλάσμα 
p
p1  του συνόλου τιμών στην πρώτη κατανομή και το κλάσμα 

p
p2  στη δεύτερη κατανομή. 

4. Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία για όλες τις τιμές. 
 

5.4 Έλεγχος για την καταλληλότητα του ταιριάσματος των κατανομών 
 
Στις προηγούμενες παραγράφους, περιγράψαμε μια σειρά μεθόδων για την εύρεση της 
συνάρτησης κατανομής η οποία ταιριάζει καλύτερα στα αρχικά μας δεδομένα. Το 
ερώτημα βέβαια είναι πώς θα γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο ταίριασμα είναι 
πετυχημένο. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται μέσα από μια σειρά από τεστ. Τα 
τεστ τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι: 
 

• Q-Q γραφικές παραστάσεις 
• Το τεστ Kolmogorov Smirnov 
• Το τεστ Anderson Darling 
• Τη μέθοδο X2 

 
Οι παραπάνω μέθοδοι, χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία προκειμένου να 
συγκρίνουμε δυο κατανομές (αυτή των αρχικών δεδομένων και αυτή του μοντέλου) και 
να αποφασίσουμε αν είναι στην πραγματικότητα οι ίδιες. 
 

5.4.1 Γραφικές παραστάσεις Q-Q 
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Οι γραφικές παραστάσεις Q-Q είναι ένας απλός γραφικός τρόπος για να συγκρίνουμε 
δυο κατανομές. Η ιδέα βασίζεται στην εύρεση των percentiles των δυο κατανομών, και 
στην γραφική αναπαράσταση του ενός συνόλου ως συνάρτηση του άλλου. Στην 
περίπτωση που οι κατανομές ταιριάζουν, τα percentiles θα έχουν τις ίδιες αποστάσεις 
(μια ευθεία γραμμή με κλίση 1). Η διαδικασία η οποία ακολουθούμε είναι ως εξής: 
Ξεκινάμε κατασκευάζοντας τα cdf των δυο κατανομών, το εμπειρικό cdf των αρχικών 
δεδομένων και το cdf του μοντέλου. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε την γραφική 
παράσταση Q-Q, δημιουργώντας ένα σημείο για κάθε percentile. Περιγράφοντας 
αναλυτικότερα την παραπάνω διαδικασία, διακρίνουμε τα εξής βήματα: 
 

1. Διαλέγουμε το δείγμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα δείγματα, αλλά στην περίπτωση που το 
πλήθος τους είναι μεγάλο, χρησιμοποιούμε ένα υποσύνολο αυτών. Το υποσύνολο 
το οποίο θα επιλέξουμε μπορεί να είναι τυχαίο ή μπορούμε να διαλέξουμε ένα 
σύνολο από percentiles και να χρησιμοποιήσουμε τα δείγματα τα οποία είναι πιο 
κοντά σε αυτά. Για παράδειγμα αν έχουμε 1000 δείγματα, μπορούμε να τα 
ταξινομήσουμε κατά αύξουσα σειρά και να χρησιμοποιήσουμε ένα δείγμα κάθε 
δέκα, καθένα από τα οποία θα αναπαριστά και ένα percentile της κατανομής. Το 
πλήθος των δειγμάτων που επιλέξαμε ας το καλέσουμε . N

2. Προσδιορίζουμε τις τιμές του μοντέλου που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα 
δείγματα. Αυτό το κάνουμε σε δυο βήματα: 

a. Συσχετίζουμε κάθε δείγμα με το percentile που αναπαριστά. Σημειώνουμε 
ότι χρησιμοποιώντας το κλάσμα  οδηγούμαστε σε μια ασύμμετρη 
κατάσταση, στην οποία το τελευταίο δείγμα συσχετίζεται με το 1 αλλά δεν 
υπάρχει δείγμα το οποίο να συσχετιστεί με το 0. Για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιούμε το:  

Ni /

 

N
ipi

5.0−
=  

 
b. Υπολογίζουμε την τιμή του μοντέλου που σχετίζεται με το συγκεκριμένο 

percentile. Αυτό γίνεται αντιστρέφοντας το cdf του μοντέλου. Έτσι η τιμή 
του μοντέλου που αντιστοιχεί στο δείγμα i  ισούται με:   )(1

ipF −

 
3.  Κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση Q-Q, χρησιμοποιώντας  σημεία: N
 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

N
iFX i

5.0, 1   Ni ≤≤1  

 
Για παράδειγμα, αν το μοντέλο είναι η εκθετική κατανομή, το cdf της είναι 

 και η αντίστροφη είναι . Κάθε δείγμα  

σχετίζεται με μια τιμή του μοντέλου ίση με 

θ/1)( xexF −−= )1ln()(1 ppF −−=− θ ( )iX

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−−

N
i 5.01lnθ . Αυτές οι τιμές 

αναπαρίστανται γραφικά για όλα τα  και έτσι κατασκευάζεται η γραφική παράσταση 
Q-Q. 

i
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5.4.2 Το τεστ Kolmogorov Smirnov 
 
Το τεστ Kolmogorov-Smirnov είναι ένα τεστ το οποίο βασίζεται στον υπολογισμό της 
μέγιστης διαφοράς μεταξύ του cdf της θεωρητικής και της εμπειρικής κατανομής σε όλο 
το διάστημα των τιμών. Η μέθοδος η οποία ακολουθείται είναι η εξής: 
 

1. Ταξινομούμε τις παρατηρημένες τιμές έτσι ώστε: ( ) ( ) ( )nXXX ≤≤ ...21  
2. Ορίζουμε το εμπειρικό cdf των τιμών: 
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Το εμπειρικό cdf αποτελεί εκτίμηση για την θεωρητική κατανομή . 
Υποθέτουμε ότι η  είναι συνεχής κατανομή και έτσι η πιθανότητα να 
δειγματοληπτήσουμε μια τιμή παραπάνω από μια φορά είναι μηδενική. 

)(xFn )(xF
)(xF

 
3. Ορίζουμε το { })()(sup xFxFD nxn −=  . Αφού η είναι βηματική 

συνάρτηση, με βήμα ύψους  η παραπάνω σχέση ισούται με: 

)(xFn

n/1
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Για κάθε σημείο, θα πρέπει να ελέγξουμε αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από το 
αριστερότερο ή από το δεξιότερό του σημείο 

 
4. Αν η τιμή του  είναι μεγάλη, θα απορρίψουμε την αρχική υπόθεση ότι η 

θεωρητική και η εμπειρική κατανομή είναι οι ίδιες. Αν η τιμή του  είναι 
μικρή, δεν θα την απορρίψουμε. Τιμές για το  μπορούμε να βρούμε σε 
διάφορους στατιστικούς πίνακες. 

nD

nD

nD

 
Το μειονέκτημα του συγκεκριμένου τεστ είναι ότι οι παράμετροι της  θα πρέπει να 
είναι εκ των προτέρων γνωστοί (δεν μπορούν να προσεγγιστούν από τα δεδομένα). Στην 
περίπτωσή μας βέβαια οι παράμετροι δεν είναι γνωστοί εκ των προτέρων αλλά τους 
προσεγγίζουμε από τα δεδομένα. Στη περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούμε ειδικούς 
πίνακες. Τέτοιοι πίνακες υπάρχουν διαθέσιμοι μόνο για ορισμένες κατανομές. 

)(⋅F

 
Μια διαφορετική προσέγγιση που λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι να 
εφαρμόσουμε την τεχνική του bootstrapping. Η ιδέα είναι ιδιαίτερα απλή: Έχοντας 
δεδομένη την κατανομή του μοντέλου  παράγουμε  τιμές από αυτή. Στη συνέχεια )(xF n
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εφαρμόζουμε το τεστ Kolmogorov-Smirnov σε αυτές τις τιμές για τις οποίες γνωρίζουμε 
ότι προέρχονται από το συγκεκριμένο μοντέλο. Αυτή η διαδικασία μας δίνει τιμές τις 
οποίες στη συνέχεια συγκρίνουμε με την αρχική κατανομή. Αν η ουρά της κατανομής 
αυτής είναι διαφορετική με την δική μας, υπάρχει μικρή πιθανότητα τα δεδομένα να 
προέρχονται από την . )(xF
 
Στην περίπτωση την ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων, όπως είναι η 
κατηγοριοποίηση των εργασιών σε ένα grid σύστημα, το συγκεκριμένο test πάντα 
αποτυγχάνει. Αυτό συμβαίνει διότι τα στατιστικά τεστ είναι σχεδιασμένα για να 
μετρούν μερικές δεκάδες τιμές. Στην περίπτωσή μας οι τιμές είναι της τάξης των 
χιλιάδων.  
 
Τέλος να αναφέρουμε ότι το τεστ Kolmogorov-Smirnov δεν εξετάζει καθόλου τις ουρές 
των κατανομών. Το αποτέλεσμά του κρίνεται μόνο από το κύριο κομμάτι των 
κατανομών, εκεί δηλαδή που βρίσκονται και τα περισσότερα δεδομένα. 
Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο τεστ λοιπόν, ορισμένες φορές μπορεί να οδηγηθούμε 
σε εσφαλμένα αποτελέσματα, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι το ταίριασμα των κατανομών 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό ενώ στην πραγματικότητα να συμβαίνει το αντίθετο. 
 

5.4.3 Το τεστ Anderson Darling 
 
Το τεστ Anderson-Darling αποτελεί παραλλαγή του τεστ Kolmogorov-Smirnov, αλλά 
στην περίπτωση αυτή, δίνεται περισσότερο έμφαση στην ουρά της κατανομής. Αυτό 
γίνεται μέσω του υπολογισμού του μέσου όρου με βάρη της διαφοράς των δυο cdf αντί 
για τον υπολογισμό της μέγιστης διαφοράς τους. Το βάρος ορίζεται ίσο με 

))(1)((
)(

xFxF
xf
−

. Η διαφορά μεταξύ των cdf υψώνεται στο τετράγωνο, έτσι ώστε να είναι 

σίγουρα θετική. Άρα το τεστ μπορεί να περιγραφτεί από τη σχέση: 
 

( ) ( )∫
∞

∞− −
−= dx

xFxF
xfxFxFnA n )(1)(
)()()( 22  

 
Όπου είναι το cdf της κατανομής του μοντέλου. Για να το υπολογίσουμε, το εύρος 
χωρίζεται σε  κομμάτια, χρησιμοποιώντας το άπειρο ως άκρα: 

)(⋅F
1+n ∞−  ως ,  ως 

 κτλ. Σε κάθε διάστημα η τιμή του  είναι σταθερή. Έτσι καταλήγουμε στη 
σχέση: 

( )1X ( )1X

( )2X )(xFn
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5.4.4 Η μέθοδος X2 
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Όταν δεν έχουμε τη σχέση για την , μπορούμε να κατασκευάσουμε τυχαίες τιμές 
από την κατανομή και στη συνέχεια να ελέγξουμε αν είναι σωστό να ισχυριστούμε ότι τα 
αρχικά δεδομένα και αυτές οι τιμές, προέρχονται από την ίδια κατανομή. Αυτή η 
διαδικασία γίνεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο X2. Το πλήθος των τυχαίων τιμών θα 
πρέπει να είναι ίσο με το πλήθος των αρχικών δεδομένων. 

)(xF

 
Στο συγκεκριμένο τεστ, το διάστημα των τιμών χωρίζεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό 
από  υποδιαστήματα. Στη συνέχεια, ο αριθμός των τιμών που βρίσκονται σε αυτό το 
διάστημα  και οι αναμενόμενες τιμές που βρίσκονται σε αυτό το διάστημα 

k
( )iO ( )iE , 

ταξινομούνται. Έτσι προκύπτει η τιμή για το X2: 
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Στη συνέχεια, η τιμή αυτή συγκρίνεται με τιμές που προκύπτουν από στατιστικούς 
πίνακες. Αν είναι αρκετά μικρή, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
κατανομές είναι οι ίδιες.  
 
Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν πετυχαίνει καλά αποτελέσματα σε 
κατανομές οι οποίες είναι heavy-tailed. 
 

5.5 Hurst parameter 
 
Νωρίτερα ασχοληθήκαμε με την εύρεση των παραμέτρων των κατανομών σε μια 
προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα αρχικά μας δεδομένα. Το ζητούμενο όμως στην όλη 
διαδικασία της μοντελοποίησης είναι να καταφέρουμε να ερμηνεύσουμε με γενικό 
τρόπο τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία ενός συστήματος.  
 
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, πρέπει αρχικά να παρατηρήσουμε αν η 
συγκεκριμένη διεργασία είναι self similar. Σύμφωνα με τον ορισμό λοιπόν, μια 
διαδικασία είναι self similar, όταν περιλαμβάνει διαστήματα αυξημένης 
δραστηριότητας (bursts) τα οποία επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές 
κλίμακες. Τα bursts δηλώνουν πως ότι συμβαίνει τώρα για τη συγκεκριμένη διεργασία, 
έχει άμεση σχέση με το τι θα συμβεί στο μέλλον αλλά και με ότι συνέβη στο παρελθόν. 
 
Μια συχνή προσέγγιση για μοντελοποίηση ιδίως των χρόνων άφιξης σε παρόμοια 
συστήματα, είναι η περιγραφή τους χρησιμοποιώντας Μαρκοβιανές αλυσίδες. Η 
απλούστερη Markov διαδικασία αφίξεων είναι η Poisson κατανομή. Η συγκεκριμένη 
κατανομή έχει μόνο μια κατάσταση, με αποτέλεσμα η αφίξεις στο σύστημά μας να έχουν 
σταθερό ρυθμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία βέβαια δεν είναι self similar. Γενίκευση της 
παραπάνω προσέγγισης αποτελεί η μη ομογενής διαδικασία Poisson, σύμφωνα με την 
οποία ο ρυθμός άφιξης αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. 
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Μια μετρική, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν μια διαδικασία είναι self similar ή όχι 
είναι ο υπολογισμός του Hurst parameter. Το Hurst parameter, είναι ο εκθέτης ο οποίος 
περιγράφει την αναμενόμενη κατανομή από τον μέσο όρο μετά από  βήματα. Όσο πιο 
κοντά είναι η τιμή του στο 1, τόσο περισσότερο self similar είναι η διαδικασία. 

n

 
Γενικά, η ερμηνεία του Hurst parameter εξαρτάται από την ακριβή τιμή του. Οι 
πιθανότητες που διακρίνουμε είναι οι εξής: 
 

• Το Hurst parameter είναι ίσο με το 1: Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία 
παρουσιάζει συνεχή κατεύθυνση. Η αναμενόμενη απόσταση που καλύπτεται 
είναι γραμμικώς συσχετισμένη με τον αριθμό των βημάτων. 

• Το Hurst parameter κυμαίνεται μεταξύ ½ και 1: Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 
διαδοχικά επαναλαμβανόμενα βήματα. 

• Το Hurst parameter έχει τιμή ½: Αποτελεί οριακή συνθήκη σύμφωνα με την 
οποία τα βήματα της διεργασίας δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Παράδειγμα 
τέτοιας διεργασίας είναι η διαδικασία Poisson. 

• Το Hurst parameter κυμαίνεται μεταξύ 0 και ½: Αυτή η διαδικασία δεν 
περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα βήματα. 

• Το Hurst parameter έχει τιμή ½: Σε αυτή την περίπτωση κάθε βήμα της 
διαδικασίας ακυρώνει το προηγούμενο. 

 
Για τον υπολογισμό του Hurst parameter μιας κατανομής, υπάρχουν διαθέσιμοι 
διάφοροι τρόποι υπολογισμού του (Aggregate Variance, R/S, Periodogram, Absolute 
Moments, Variance of Residuals, Abry-Veitch Estimator, Whittle Estimator). Το ερώτημα 
το οποίο γεννάται είναι ποια από αυτές τις μεθόδους είναι καταλληλότερη για τον 
υπολογισμό του Hurst parameter. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται και ο υπολογισμός του 
συντελεστή συσχέτισης, ο οποίος είναι ο παράγοντας που μας δείχνει αν η μέτρηση του 
Hurst parameter είναι αξιόπιστη ή όχι. Στη γενική περίπτωση λοιπόν, εφαρμόζουμε όλες 
τις παραπάνω μεθόδους για τον υπολογισμό του Hurst parameter και επιλέγουμε την 
τιμή εκείνη για την οποία προκύπτει μεγαλύτερος συντελεστής συσχέτισης (τιμή 
μεγαλύτερη από 90%).  
 
Στην περίπτωση των μετρήσεων των χρόνων άφιξης στο σύστημά μας, υπολογίσαμε το 
Hurst parameter, χρησιμοποιώντας όλες τις παραπάνω μεθόδους. Οι τιμές οι οποίες 
προέκυψαν, για κάθε μια από αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακας 9. 
 

Μέθοδος Hurst Parameter Συντελεστής Συσχέτισης 
Aggregate variance 0.578 94.35% 
R/s 0.674 99.31% 
Periodogram  0.816 94.43% 
Absolute moments 0.326 71.53% 
Variance of residual 1.009 98.30% 
Abry-Veitch Estimator 0.624 95% 
Whittle Estimator 0.641 95% 

Πίνακας 9: Υπολογισμός του Hurst Parameter χρησιμοποιώντας πληθώρα μεθόδων 
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Όπως προκύπτει λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα, τον υψηλότερο συντελεστή 
συσχέτισης (99.31%) τον υπολόγισε η μέθοδος R/S. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή ο 
Hurst parameter ισούται με 0.674 (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14: Υπολογισμός του Hurst Parameter χρησιμοποιώντας τη μέθοδο R/S 

 
 
 
Μάλιστα, σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν η τιμή του Hurst parameter είναι μεταξύ ½ 
και 1, η διαδικασία έχει πιθανώς διαδοχικά αλληλοσχετιζόμενα μεταξύ τους βήματα. Για 
το λόγο αυτό καταλήγουμε ότι η διαδικασία αφίξεων στον τοπικό κόμβο έχει self similar 
χαρακτηριστικά, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί την Poisson 
διαδικασία. 
 

5.6 Μοντελοποίηση των χρόνων άφιξης (inter-arrival times) 
 
Αρχικά, θα ασχοληθούμε με την μοντελοποίηση των χρόνων άφιξης. Αφού λοιπόν 
υπολογίσαμε παραπάνω το Hurst parameter, καταλήξαμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι 
οι χρόνοι άφιξης νέων jobs στον τοπικό κόμβο δεν ακολουθούν την εκθετική κατανομή 
όπως είχαμε πιστέψει αρχικά βάση της γραφικής παράστασης του cdf (Εικόνα 7). Αντί 
αυτού, θεωρήσαμε τρεις περιπτώσεις κατανομών ότι μπορούν να περιγράψουν 
ικανοποιητικά τους χρόνους άφιξης. Οι δυο από αυτές περιγράφονται σε παλαιότερες 
μελέτες, στη διεθνή βιβλιογραφία ενώ η τρίτη αποτελεί το μοντέλο που προτείνει η 
συγκεκριμένη εργασία. Ακόμα παρατηρήσαμε, ότι εξαιτίας της μορφής της, η κατανομή 
των χρόνων άφιξης θα μπορούσε να περιγραφτεί από ένα μίγμα κατανομών, το οποίο 
επίσης θέσαμε υπόψη μας κατά τη διάρκεια μοντελοποίησης. 
 
Αρχικά λοιπόν, θεωρήσαμε την υπέρ-εκθετική. Γενικά η διαδικασία που περιγράφει τους 
χρόνους άφιξης σε ένα υπολογιστικό σύστημα, μπορεί να προσεγγιστεί με μια τέτοια 
κατανομή αν ο αριθμός των σταδίων της κατανομής είναι μεγάλος. Το cdf της υπέρ-
εκθετικής κατανομής m σταδίων δίνεται από τη σχέση: 
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Όπου  είναι μια εκθετικά κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή με ρυθμό iY iλ  και  είναι 

η πιθανότητα το 

ip

X να συμπίπτει με τον (για το λόγο αυτό ). Ποιο 

συγκεκριμένα θεωρήσαμε δυο περιπτώσεις: 

iY 1
1

=∑
=

m

i
ip

 
• Υπέρ-εκθετική κατανομή δυο σταδίων (Η2) 
• Υπέρ-εκθετική κατανομή τριών σταδίων (Η3) 

 
Προκειμένου να υπολογίσουμε τις αντίστοιχες παραμέτρους (3 για την περίπτωση της 
υπέρ-εκθετικής κατανομής δυο σταδίων και 5 στην περίπτωση της υπέρ-εκθετικής 
κατανομής 3 σταδίων) χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό EMpht το οποίο χρησιμοποιεί τον 
EM αλγόριθμο. Έτσι, λάβαμε τις ακόλουθες τιμές για τις δυο αυτές κατανομές: 
 
Υπέρ-εκθετική κατανομή Παράμετροι 

2 στάδια 0465,0,00137,0,37,0 211 = λ = λ =p  
3 στάδια 005,0,0907,0,0538,0,458,0,444,0 32121 ===== λλλpp  

Πίνακας 10: Τιμές παραμέτρων για την υπέρ-εκθετική κατανομή 2 και 3 σταδίων για την 
μοντελοποίηση των inter-arrival times 

 
Στη συνέχεια, αναλογιζόμενοι τη μεταβολή των χρόνων άφιξης των jobs σε σχέση με τις 
ημέρες και τις ώρες (Εικόνα 6 και Εικόνα 10), μελετήσαμε εάν η διαδικασία αφίξεων 
νέων jobs στο σύστημά μας, μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας Non 
Homogenous Poisson Process (NHPP). Μια NHPP είναι μια διαδικασία Poisson της 
οποίας ο ρυθμός άφιξης λ  σε χρόνο  είναι μια συνάρτηση του χρόνου t )(tλ .  
 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις NHPP ας θεωρήσουμε το παράδειγμα των πελατών 
ενός εστιατορίου. Οι πελάτες λοιπόν σε ένα εστιατόριο φτάνουν με κάποιο ρυθμό λ . Ο 
ρυθμός αυτός όμως δεν είναι σταθερός αφού ποικίλει στο χρόνο (π.χ. αυξάνει τις ώρες 
φαγητού και μειώνεται τις υπόλοιπες ώρες). Η παραπάνω διαδικασία είναι μια NHPP 
διαδικασία. 
 
Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο αριθμός των αφίξεων  στο διάστημα ακολουθεί 
την κατανομή: 
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Βασιζόμενοι στην Εικόνα 10, χρησιμοποιήσαμε μια βηματική συνάρτηση για το )(tλ  
την οποία και υπολογίσαμε από τον μέσο όρο όλων των ημερών, των jobs που έφταναν 
στον τοπικό κόμβο ανά μια ώρα της ημέρας.  
 
Τέλος θεωρήσαμε και ένα τρίτο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο μια VO υποβάλλει jobs τα 
οποία έχουν εκθετικούς χρόνους άφιξης με mean λ . Η διάρκεια υποβολής των jobs είναι 
επίσης εκθετική με mean μ/1 . Ο χρόνος που μεσολαβούσε μεταξύ της έναρξης υποβολής 
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jobs μεταξύ δυο διαφορετικών VOs ακολουθεί την φραγμένη Pareto κατανομή. Οι 
παράμετροι αυτής της κατανομής είναι ο  (που καθορίζει το σχήμα της), μια ελάχιστη 
τιμή  και μια μέγιστη . Το προτεινόμενο μοντέλο παρουσιάζεται στην 

a
minX maxX Εικόνα 

15.  
 
Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την φραγμένη Pareto κατανομή αφού γνωρίζουμε ότι 
η διαδικασία αφίξεων jobs στο σύστημά μας έχει μέγιστο όριο 3 ωρών, όσο είναι δηλαδή 
και τα περιοδικά SFTs που στέλνει η VO dteam. Όσο αφορά τον υπολογισμό των 
υπολοίπων παραμέτρων, μετά από μια σειρά δοκιμών, καταλήξαμε στις εξής τιμές: 
 

• 18=λ  αφίξεις το δευτερόλεπτο 
• 5.22/1 =μ  δευτερόλεπτα διάρκεια 
•  48.0=a
•  δευτερόλεπτα. 32min =X

 
Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στα γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας 
υποβολής jobs από τις διάφορες VO. Ταυτόχρονα παραμένει αρκετά πιο απλό από 
προηγούμενα μοντέλα που έχουν προταθεί αφού απαιτεί λιγότερες παραμέτρους. 
 

 
Εικόνα 15: Προτεινόμενο μοντέλο για τις αφίξεις 

 
Προκειμένου να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε τα προτεινόμενα μοντέλα, τα 
εξομοιώσαμε σε C++ και δημιουργήσαμε έτσι αρχεία κίνησης. Στην Εικόνα 16 φαίνονται 
τα cdf των χρόνων άφιξης τόσο για τα αρχικά δεδομένα όσο και για τα μοντέλα που 
προτάθηκαν παραπάνω.  Σε συνάρτηση με την Εικόνα 17, όπου παρουσιάζονται οι P-P 
γραφικές των μοντέλων σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα, καταλήγουμε στο γεγονός 
ότι το μοντέλο Exponential – Pareto ταιριάζει ικανοποιητικά στα αρχικά μας δεδομένα. 
Η γραφική P-P κατασκευάζεται από τη σύγκριση των cdf δυο κατανομών. Στην 
περίπτωση που οι δυο κατανομές είναι ίδιες τότε η γραφική P-P είναι γραμμική. 
 
Όπως είναι αναμενόμενο, αυξάνοντας τον αριθμό των φάσεων της υπέρ εκθετικής 
κατανομής παίρνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
αυξάνοντας την πολυπλοκότητα – μέσω της αύξησης των φάσεων – μπορούμε να 
προσεγγίσουμε οποιαδήποτε διαδικασία. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαισθητικό.  
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Τέλος, υπολογίσαμε το Hurst parameter για καθένα από τα τρία μοντέλα. Όπως ήταν 
αναμενόμενο μόνο το exponential – pareto μοντέλο παρουσιάζει self similar 
χαρακτηριστικά (Hurst parameter = 0.58). Τα υπόλοιπα δυο μοντέλα εφόσον βασίζονται 
στην εκθετική κατανομή έχουν Hurst parameter ίσο με ½. Έτσι λοιπόν, το προτεινόμενο 
exponential – pareto μοντέλο θεωρούμε ότι ταιριάζει αρκετά καλά στα πραγματικά 
δεδομένα, έτσι όπως προέκυψαν μετά από τις μετρήσεις μας στον τοπικό κόμβο grid.  
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Εικόνα 16: cdf των χρόνων άφιξης χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα 
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Εικόνα 17: P-P γραφικές των προτεινόμενων μοντέλων 

 

5.7 Μοντελοποίηση των cpu times 
 
Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 12, οι χρόνοι εκτέλεσης παρουσιάζουν περιοδικά 
peaks. Η μοντελοποίηση των χρόνων εκτέλεσης διαφέρει από την αντίστοιχη των 
χρόνων άφιξης υπό την έννοια, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν εξαρτάται από τον 
ανθρώπινο παράγοντα (π.χ. πότε ένας χρήστης υποβάλλει ένα νέο job). Για το λόγο αυτό 
τα κριτήρια μοντελοποίησης σε αυτή την περίπτωση ήταν πιο χαλαρά. Συγκεκριμένα 
προκειμένου να μοντελοποιήσουμε τους χρόνους εκτέλεσης, χρησιμοποιήσαμε την υπέρ 
εκθετική κατανομή 3 και τεσσάρων φάσεων (Η3 και Η4 αντίστοιχα).  Ο λόγος που μας 
οδήγησε στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης είναι διότι σύμφωνα με την Εικόνα 12, 
παρατηρήσαμε ότι το cdf της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι βηματικό με 3 ως 4 
βήματα. Χρησιμοποιώντας και πάλι το λογισμικό EMpht, για τις δυο αυτές περιπτώσεις, 
λάβαμε τις τιμές για τις παραμέτρους, οι οποίες αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Υπέρ-εκθετική 
κατανομή 

Παράμετροι 

3 στάδια 105896,0,00033,0,000026,0,1437,0,397,0 32121 ===== λλλpp  
4 στάδια 

000331,0,000028,0,000025,0
,1058,0,2256,0,1718,0,4592,0

332

1321

===
====

λλλ
λppp

 

Πίνακας 11: Τιμές παραμέτρων για την υπέρ-εκθετική κατανομή 3 και 4 σταδίων για την 
μοντελοποίηση των cpu times 

 
Αντίστοιχα με την μοντελοποίηση των χρόνων άφιξης, εξομοιώσαμε τα προτεινόμενα 
μοντέλα σε C++ δημιουργώντας έτσι τα αντίστοιχα αρχεία χρόνων εκτέλεσης. Στην 
Εικόνα 18 παρουσιάζονται τα cdf των αρχικών μετρήσεων καθώς και των μετρήσεων 
που προέκυψαν χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δυο μοντέλα. 
 
Στη συνέχεια δημιουργήσαμε τη γραφική P-P προκειμένου να αποφασίσουμε ποιο 
μοντέλο από τα δυο αναπαριστά καλύτερα τους χρόνους εκτέλεσης του κόμβου μας 
(Εικόνα 19). Από το συγκεκριμένο γράφημα λοιπόν προκύπτει ότι ακόμα και η υπέρ 
εκθετική κατανομή με 3 στάδια, περιγράφει ικανοποιητικότατα τα αρχικά μας 
δεδομένα. 
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Εικόνα 18: cdf των χρόνων εκτέλεσης 
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Εικόνα 19: P-P γραφικές των προτεινόμενων μοντέλων 
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6 Συμπεράσματα  
 
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, μελετήσαμε τα δομικά στοιχεία τα οποία 
συνθέτουν μια σύγχρονη δομή πλέγματος. Η έρευνά μας δεν περιορίστηκε στην απλή 
καταγραφή αυτών των στοιχείων, αλλά επεκτάθηκε και στην μελέτη ενός πραγματικού 
κόμβου.  
 
Η κατηγοριοποίηση και μοντελοποίηση των εργασιών για την περίπτωση του κόμβου 
της Πάτρας, περιελάμβανε την μελέτη μιας σειράς από μαθηματικά μοντέλα και την 
εξομοίωση αυτών έτσι ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Αυτό δεν ήταν 
άλλο από το να καταφέρουμε να περιγράψουμε διεξοδικά την διαδικασία των χρόνων 
άφιξης νέων jobs καθώς τον χρόνο εκτέλεσής τους. Συνάμα, συγκρίναμε μοντέλα, όπως 
αυτά παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία, με αυτό που προτείναμε και είδαμε ότι το 
προτεινόμενο μοντέλο πετυχαίνει πολύ καλύτερη μοντελοποίηση στους χρόνους άφιξης. 
Ταυτόχρονα δείξαμε ότι οι χρόνοι εκτέλεσης των jobs μπορούν να μοντελοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας την υπέρ-εκθετική κατανομή 3 φάσεων. Τα αποτελέσματα τα οποία 
παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη εργασία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
μελλοντικούς σχεδιασμούς schedulers για grid συστήματα. 
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις έγιναν σε διάστημα τριών μηνών 
(Φεβρουάριος – Απρίλιος 2006). Θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αύξηση του 
μετρούμενου δείγματος, αυξάνοντας το διάστημα της παρατήρησης στον τοπικό κόμβο. 
Μέσω του τρόπου αυτού, θα μπορούσε να αξιολογηθούν περαιτέρω τα προτεινόμενα 
μοντέλα ως προς την ικανότητά τους για περιγραφή των προαναφερθέντων διεργασιών. 
Εντούτοις, εξαιτίας της φύσης των μοντέλων, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και 
εξαρτώνται από λίγες παραμέτρους, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ταιριάξουν 
ικανοποιητικά και σε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων.  
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7 Παράρτημα 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο κώδικας που συγγράφτηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
εργασίας, και αφορά την παραγωγή κίνησης, κάνοντας χρήση διαφορετικών 
μαθηματικών μοντέλων, με σκοπό να αξιολογηθεί η χρήση τους για περιγραφή της 
κίνησης σε ένα grid σύστημα.  
 

7.1 Κώδικας παραγωγής κίνησης για την εξομοίωση των διαφόρων 
μοντέλων 

Παραγωγή κίνησης χρησιμοποιώντας την υπέρ-εκθετική κατανομή 3 σταδίων 
#include <stdlib.h> 
#include <iostream> 
#include "random.h" 
#include "trafgen.h" 
#include "ranvar.h" 
 
using namespace std; 
 
class GRID_Traffic : public TrafficGenerator { 
 public: 
 GRID_Traffic(); 
 virtual double next_interval(int&); 
        virtual void timeout(); 
 
 int command(int argc, const char*const* argv); 
 protected: 
 void init(); 
 
 double expoo_percentage1_; 
 double expoo_percentage2_; 
 
 double expoo_lamda_; 
 
 /* sing RandomVariable */ 
 ExponentialRandomVariable expo_len1_; 
 ExponentialRandomVariable expo_len2_; 
 ExponentialRandomVariable expo_len3_; 
 
}; 
 
 
static class GRIDTrafficClass : public TclClass { 
 public: 
 GRIDTrafficClass() : TclClass("Application/Traffic/GRIDMODEL") {} 
 TclObject* create(int, const char*const*) { 
  return (new GRID_Traffic()); 
 } 
} class_GRID_Traffic; 
 
// This is a command that allows us to use  
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// our own RNG object for random number generation 
// when generating application traffic 
 
int GRID_Traffic::command(int argc, const char*const* argv) 
{ 
        if(argc==3){ 
                if (strcmp(argv[1], "use-rng") == 0) { 
                        cout << "shouldn't do this" << endl; 
   exit(-1); 
                        return (TCL_OK); 
                } 
        } 
        return Application::command(argc,argv); 
} 
 
 
GRID_Traffic::GRID_Traffic() 
{ 
 bind("expoo_percentage1_", &expoo_percentage1_); 
 bind("expoo_percentage2_", &expoo_percentage2_); 
 
 bind_time("expoo_lamda1_", expo_len1_.avgp()); 
 bind_time("expoo_lamda2_", expo_len2_.avgp()); 
 bind_time("expoo_lamda3_", expo_len3_.avgp()); 
 
} 
 
 
void GRID_Traffic::init() 
{ 
 printf("GRID_Traffic::init()\n"); 
 
 if (agent_) 
  agent_->set_pkttype(PT_EXP); 
} 
 
 
double GRID_Traffic::next_interval(int& size) 
{ 
// printf("EXPOO_Trafficfinal::next_interval rem_ %d\n",rem_); 
 double t; 
 
 int fi = rand()%1000; 
 if (fi <=expoo_percentage1_) 
  t = expo_len1_.value(); 
 else if ( fi <=expoo_percentage2_) 
  t = expo_len2_.value(); 
 else  
  t = expo_len3_.value(); 
 
 
 return(t); 
} 
 
void GRID_Traffic::timeout() 
{ 
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 if (! running_) 
  return; 
 
// write it 
 double curTime = Scheduler::instance().clock(); 
 printf("Time %.2f \n", curTime); 
 
 
 /* figure out when to send the next one */ 
 nextPkttime_ = next_interval(size_); 
 /* schedule it */ 
 if (nextPkttime_ > 0) 
  timer_.resched(nextPkttime_); 
 
} 
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Παραγωγή κίνησης χρησιμοποιώντας την υπέρ-εκθετική κατανομή 4 σταδίων 
 
#include <stdlib.h> 
#include <iostream> 
 
#include "random.h" 
#include "trafgen.h" 
#include "ranvar.h" 
 
using namespace std; 
 
class GRID_Traffic : public TrafficGenerator { 
 public: 
 GRID_Traffic(); 
 virtual double next_interval(int&); 
        virtual void timeout(); 
  int command(int argc, const char*const* argv); 
 protected: 
 void init(); 
 
 double expoo_percentage1_; 
 double expoo_percentage2_; 
 double expoo_percentage3_; 
 
 /* sing RandomVariable */ 
 ExponentialRandomVariable expo_len1_; 
 ExponentialRandomVariable expo_len2_; 
 ExponentialRandomVariable expo_len3_; 
 ExponentialRandomVariable expo_len4_; 
 
}; 
 
 
static class GRIDTrafficClass : public TclClass { 
 public: 
 GRIDTrafficClass() : TclClass("Application/Traffic/GRIDMODEL") {} 
 TclObject* create(int, const char*const*) { 
  return (new GRID_Traffic()); 
 } 
} class_GRID_Traffic; 
 
// This is a command that allows us to use  
// our own RNG object for random number generation 
// when generating application traffic 
 
int GRID_Traffic::command(int argc, const char*const* argv) 
{ 
        if(argc==3){ 
                if (strcmp(argv[1], "use-rng") == 0) { 
                        cout << "shouldn't do this" << endl; 
   exit(-1); 
                        return (TCL_OK); 
                } 
        } 
        return Application::command(argc,argv); 
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} 
 
 
GRID_Traffic::GRID_Traffic() 
{ 
 bind("expoo_percentage1_", &expoo_percentage1_); 
 bind("expoo_percentage2_", &expoo_percentage2_); 
 bind("expoo_percentage3_", &expoo_percentage3_); 
 
 bind_time("expoo_lamda1_", expo_len1_.avgp()); 
 bind_time("expoo_lamda2_", expo_len2_.avgp()); 
 bind_time("expoo_lamda3_", expo_len3_.avgp()); 
 bind_time("expoo_lamda4_", expo_len4_.avgp()); 
} 
 
 
void GRID_Traffic::init() 
{ 
 printf("GRID_Traffic::init()\n"); 
 
 if (agent_) 
  agent_->set_pkttype(PT_EXP); 
} 
 
 
double GRID_Traffic::next_interval(int& size) 
{ 
// printf("EXPOO_Trafficfinal::next_interval rem_ %d\n",rem_); 
 double t; 
 
 int fi = rand()%1000; 
 if (fi <=expoo_percentage1_) 
  t = expo_len1_.value(); 
 else if ( fi <=expoo_percentage2_) 
  t = expo_len2_.value(); 
 else if ( fi <=expoo_percentage3_) 
  t = expo_len3_.value(); 
 else 
  t = expo_len4_.value(); 
 
 
 return(t); 
} 
 
void GRID_Traffic::timeout() 
{ 
 
 if (! running_) 
  return; 
 
// write it 
 double curTime = Scheduler::instance().clock(); 
 printf("Time %.2f \n", curTime); 
 
 
 /* figure out when to send the next one */ 
 nextPkttime_ = next_interval(size_); 
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 /* schedule it */ 
 if (nextPkttime_ > 0) 
  timer_.resched(nextPkttime_); 
 
} 
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Παραγωγή κίνησης χρησιμοποιώντας μίγμα εκθετικής και pareto κατανομής 
#include <stdlib.h> 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include "random.h" 
#include "trafgen.h" 
#include "ranvar.h" 
 
using namespace std; 
 
class GRID_Traffic : public TrafficGenerator { 
 public: 
 GRID_Traffic(); 
 virtual double next_interval(int&); 
        virtual void timeout(); 
  
 int command(int argc, const char*const* argv); 
 protected: 
 void init(); 
 
 double pareto_alpha_; 
 double pareto_min_; 
 
 /* sing RandomVariable */ 
 ExponentialRandomVariable expo_len_; 
 ExponentialRandomVariable expo_logout_; 
 
}; 
 
static class GRIDTrafficClass : public TclClass { 
 public: 
 GRIDTrafficClass() : TclClass("Application/Traffic/GRIDMODEL") {} 
 TclObject* create(int, const char*const*) { 
  return (new GRID_Traffic()); 
 } 
} class_GRID_Traffic; 
 
// This is a command that allows us to use  
// our own RNG object for random number generation 
// when generating application traffic 
 
int GRID_Traffic::command(int argc, const char*const* argv) 
{ 
 if(argc==3){ 
                if (strcmp(argv[1], "use-rng") == 0) { 
                        cout << "shouldn't do this" << endl; 
   exit(-1); 
                        return (TCL_OK); 
                } 
        } 
 return Application::command(argc,argv); 
} 
 
 
GRID_Traffic::GRID_Traffic() 
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{ 
 bind_time("expoo_lamda_", expo_len_.avgp()); 
 bind_time("expoo_logout_", expo_logout_.avgp()); 
 
 bind("pareto_alpha_", &pareto_alpha_); 
 bind("pareto_min_", &pareto_min_); 
} 
 
void GRID_Traffic::init() 
{ 
 
 if (agent_) 
  agent_->set_pkttype(PT_EXP); 
} 
double GRID_Traffic::next_interval(int& size) 
{ 
// printf("EXPOO_Trafficfinal::next_interval rem_ %d\n",rem_); 
 double t = Random::pareto_trancated(pareto_min_, 
pareto_alpha_,10800); 
//if (t> 50000) 
// {//printf(" pareto greater than 1000000 %f\n",t);  
// return(100000); } 
 
 return(t); 
} 
void GRID_Traffic::timeout() 
{ 
 
 if (! running_) 
  return; 
 
// write it 
 double curTime = Scheduler::instance().clock(); 
 printf("%.0f \n", (curTime)); 
  
 double duration = expo_logout_.value(); 
 
 double t=0; 
 while (t < duration) 
 { 
  t+= expo_len_.value(); 
  if (t < duration) printf("%.0f \n", (curTime+t)); 
 } 
 
// printf("Time %.2f \n", (curTime+t)); 
 
 /* figure out when to send the next one */ 
 nextPkttime_ = next_interval(size_); 
 /* schedule it */ 
 if (nextPkttime_ > 0) 
  timer_.resched(nextPkttime_); 
 
} 
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Παραγωγή κίνησης χρησιμοποιώντας Non Homogenous Poisson Process (NHPP) 
#include <stdlib.h> 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include "random.h" 
#include "trafgen.h" 
#include "ranvar.h" 
 
using namespace std; 
 
double lamda[24] = {12.2, 9.0, 10.0, 11.7, 12.0, 12.0, 13.0, 9.5, 11.2, 
14.8, 19.2, 11.0, 17.0, 13.2, 10.1, 14.8, 11.2, 12.0, 14.0, 10.8, 16.1, 
15.0, 11.6, 10.8}; 
int i =0; 
 
 
class GRID_Traffic : public TrafficGenerator { 
 public: 
 GRID_Traffic(); 
 virtual double next_interval(int&); 
        virtual void timeout(); 
 
 int command(int argc, const char*const* argv); 
 protected: 
 void init(); 
 
 double pareto_alpha_; 
 double pareto_min_; 
 
 /* sing RandomVariable */ 
 ExponentialRandomVariable expo_len[24]; 
 
 
 ExponentialRandomVariable expo_logout_; 
 
}; 
 
 
static class GRIDTrafficClass : public TclClass { 
 public: 
 GRIDTrafficClass() : TclClass("Application/Traffic/GRIDMODEL") {} 
 TclObject* create(int, const char*const*) { 
  return (new GRID_Traffic()); 
 } 
} class_GRID_Traffic; 
 
// This is a command that allows us to use  
// our own RNG object for random number generation 
// when generating application traffic 
 
int GRID_Traffic::command(int argc, const char*const* argv) 
{ 
 if(argc==3){ 
                if (strcmp(argv[1], "use-rng") == 0) { 
                        cout << "shouldn't do this" << endl; 
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   exit(-1); 
                        return (TCL_OK); 
                } 
        } 
 return Application::command(argc,argv); 
} 
 
 
GRID_Traffic::GRID_Traffic() 
{ 
// bind_time("expoo_lamda_", expo_len_.avgp()); 
 bind_time("expoo_logout_", expo_logout_.avgp()); 
 
 bind("pareto_alpha_", &pareto_alpha_); 
 bind("pareto_min_", &pareto_min_); 
 
 for (int ka=0; ka< 24; ka++) 
  expo_len[ka].setavg(3600.0/lamda[ka]); 
 
 
 
} 
 
 
void GRID_Traffic::init() 
{ 
 
 if (agent_) 
  agent_->set_pkttype(PT_EXP); 
} 
 
 
double GRID_Traffic::next_interval(int& size) 
{ 
double curTime = Scheduler::instance().clock(); 
i = int(( int(curTime) % 86400) / 3600); 
 
//expo_len_.setavg(3600/lamda[i]); 
 
// printf("EXPOO_Trafficfinal::next_interval rem_ %d\n",rem_); 
 double t = expo_len[i].value(); 
//if (t> 50000) 
// {//printf(" pareto greater than 1000000 %f\n",t);  
// return(100000); } 
 printf("%d %.0f \n",i, t); 
 
 return(t); 
} 
 
void GRID_Traffic::timeout() 
{ 
 
 if (! running_) 
  return; 
 
// write it 
// double curTime = Scheduler::instance().clock(); 
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// printf("%.0f \n", (curTime)); 
  
// double duration = expo_logout_.value(); 
 
/* double t=0; 
 while (t < duration) 
 { 
  t+= expo_len_.value(); 
  if (t < duration) printf("%.0f \n", (curTime+t)); 
 } 
*/ 
// printf("Time %.2f \n", (curTime+t)); 
 
 /* figure out when to send the next one */ 
 nextPkttime_ = next_interval(size_); 
 /* schedule it */ 
 if (nextPkttime_ > 0) 
  timer_.resched(nextPkttime_); 
 
} 
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