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∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Κατανεµηµένη διαχείριση αντιγράφων σε πλέγµατα δεδοµένων χρησιµοποιώντας 
δοµηµένα συστήµατα οµοτίµων (structured peer to peer systems). 

 

Εισαγωγή 

 

 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο των 
πλεγµάτων υπολογιστών (computer Grids) [1]. Τα υπολογιστικά πλέγµατα, κατ’ αντιστοιχία µε 
τα ενεργειακά πλέγµατα (power Grids) ασχολούνται µε την συνένωση γεωγραφικά 
αποµακρυσµένων και ανοµοιογενών υπολογιστικών πόρων. Τα πλέγµατα διακρίνονται σε 
υπολογιστικά (computational grids) και δεδοµένων (data grids). Πέρα από την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, ενδιαφέρον για τα πλέγµατα υπολογιστών έχει δείξει και ο κόσµος των 
επιχειρήσεων, καθώς ανοίγονται νέοι κερδοφόροι ορίζοντες, όπου υπηρεσίες προσφέρονται 
“on a pay per use basis” (Utilily Computing [2], Amazon Elastic Compute Cloud [3], Amazon 
Simple Storage Service [4]) χρησιµοποιώντας φτηνούς commodity υπολογιστές. 

 Τα συστήµατα οµοτίµων έχουν γίνει ευρέως γνωστά για την δυνατότητα που δίνουν 
στους χρήστες να ανταλλάσουν αρχεία (Napster, Gnutella, Bitorrent)[5]. Πέρα από αυτή την 
χρήση, έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάζουν κάποιες εγγενείς 
ιδιότητες αυτό-οργάνωσης και ισοκατανοµής των διαχειριζοµένων πόρων ακόµα και σε 
περιπτώσεις µεγάλου αριθµού διασυνδεδεµένων κόµβων, κάτι που συµβαίνει στην περίπτωση 
του Grid. 

 Μια µεγάλη κατηγορία peer to peer συστηµάτων είναι τα δοµηµένα (structured) peer 
to peer (Chord, CAN, Pastry, Taperstry, Kademlia) [6], ή αλλιώς DHTs (Distributed Hash 
Tables). Τα συστήµατα αυτά αναλαµβάνουν να κατανείµουν µε αυτόµατο τρόπο τεράστιο 
όγκο πληροφορίας που είναι αποθηκευµένος σε ένα πίνακα µε (key,value) pairs, όπου το key 
µπορεί να είναι πχ, το όνοµα ενός αρχείου, και το value ένας δείκτης στην δικτυακή του 
διεύθυνση (url).  

 Η ιδέα της συνένωσης κατανεµηµένου αποθηκευτικού χώρου (data grid) και η χρήση 
αλγορίθµων αυτό-οργάνωσης και ισοκατανοµής του φόρτου εργασίας (peer to peer) µπορεί 
να βρει εφαρµογή στα δίκτυα διανοµής περιεχοµένου (Content Delivery Networks, CDNs) [7] 
πχ Akamai, όπου απαιτείται η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ένα δυναµικό 
περιβάλλον µεγάλης κλίµακας, όπως είναι το διαδίκτυο.  

 ∆ίκτυα όπως το Tapestry και το Pastry [8], χρησιµοποιούν κατανεµηµένους 
αλγορίθµους επιλογής γειτονικών κόµβων (PRR) [9] ανάλογα µε κάποια µετρικά που 
υπολογίζονται run time, έτσι ώστε κόµβοι που είναι σχετικά “κοντά” στο IP layer να 
τοποθετηθούν κοντά και στο Peer to Peer layer. Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 



περίπτωση των CDNs: Ένας κόµβος που έχει πολύ µεγάλο φόρτο εργασίας, µπορεί να 
δηµιουργήσει δυναµικά ένα αντίγραφο του περιεχοµένου του σε γειτονικούς κόµβους στο 
Peer to Peer δίκτυο, και έτσι το σύστηµα να γίνει πιο αποδοτικό [10]. 

 

Περιγραφή της Προτεινόµενης ∆ιπλωµατικής 

 

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής είναι η βελτίωση του αλγορίθµου επιλογής γειτονικών κόµβων 
του Pastry (PRR), έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη περισσότεροι παράµετροι της απόδοσης 
ενός κόµβου. Κατόπιν, ο βελτιωµένος αλγόριθµος θα υλοποιηθεί, και θα συγκριθεί µε τον 
αρχικό µέσω µετρήσεων στο πειραµατικό δίκτυο υπολογιστών PlanetLab [11]. Το σύστηµα 
Pastry που θα χρησιµοποιηθεί είναι το Bamboo [12], µία open source υλοποίηση του Pastry 
σε κώδικα Java.  

 

Στάδια ∆ιπλωµατικής 

 

 Η εργασία θα υλοποιηθεί στα παρακάτω στάδια : 

• Μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

• Μελέτη της υλοποίησης Bamboo 

• Εγκατάσταση του Bamboo στο PlanetLab 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση του enhanced PRR αλγορίθµου 

• Εγκατάσταση του enhanced Bamboo στο PlanetLab 

• ∆ιεξαγωγή µετρήσεων 

• Συγγραφή αποτελεσµάτων 

 

Προαπαιτούµενα 

 

• Γνώση Προγραµµατισµού σε περιβάλλον Java 

• Βασικές γνώσεις διαχείρισης συστηµάτων Linux 
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