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1.Πεπίλητη
Τα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα cloud θαη peer to peer έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηύζζνληαη
ξαγδαία ζηηο κέξεο καο. Τα ζπζηήκαηα cloud ιεηηνπξγνύλ αλάκεζα ζε έλαλ client(ν
πξνζσπηθόο καο ππνινγηζηήο) θαη έλαλ απνκαθξπζκέλν server, γηα λα πεηύρνπλ
ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαζώο δηαρεηξίδνληαη έλαλ κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ
είλαη αλαγθαία ε ρξήζε αιγόξηζκσλ εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ. Οη αιγόξηζκνη απηνί
ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ην θνξηίν θαη ηελ ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα
θαηαθέξνπλ κε ηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ. Τα ζπζηήκαηα peer to peer είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ δηαλνκή πεξηερνκέλνπ θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνδνκώλ, έλα
γλσζηό ζε όινπο καο peer to peer ζύζηεκα είλαη ην Skype. Η δπλακηθόηαηα ησλ
ζπζηεκάησλ απηώλ θάλεη αλαγθαία ηε εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ. Η εμηζνξξόπεζε
θνξηίνπ πεηπραίλεηαη κε ηελ ρξήζε δπλακηθώλ θαη ζηαηηθώλ αιγνξίζκσλ αλάινγα κε
ηελ θύζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

Abstract
Νowadays distributed, cloud and peer to peer computing systems have begun to grow
rapidly. Cloud systems operate between a client ( our personal computer) and a
remote server, to achieve correct and efficient operation while they are managing a
large volume of data is necessary the use load balancing algorithms. These algorithms
are used depending on the load and the topology of the system. Peer to peer systems
are suitable for content distribution and sharing of infrastructure a familiar to all of us
peer to peer system is Skype. Those systems capacity makes load balancing
necessary .
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2.Διζαγυγή
Tν πεδίν ησλ παξάιιεισλ θαη θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο
έρεη αιιάμεη κε ηελ εκθάληζε ηνπ “cloud” .Τα ζπζηήκαηα απηά καο επηηξέπνπλ λα
έρνπκε πξόζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε web εθαξκνγέο ρσξίο λα ηηο δηαζέηνπκε
ζηνλ ππνινγηζηή καο ή ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλε κε ην
ίληεξλεη. Τα ζπζηήκαηα “cloud” έρνπλ γίλεη δεκνθηιή γηαηί είλαη νηθνλνκηθά, έρνπλ
κεγάιν απνζεθεπηηθό ρώξν, καο δίλνπλ πξόζβαζε από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή
ζπλδεδεκέλε ζην δηαδίθηπν θαη είλαη πνιύ επέιηθηα. Βέβαηα θαη απηά έρνπλ ηα
πξνβιήκαηα ηνπο όπσο ε αζθάιεηα θαη ε απμεκέλε πνιππινθόηεηα. Τν γεγνλόο πσο
όιν θαη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπζηήκαηα “cloud” θαη ηα δεδνκέλα
πνπ ρεηξίδνληαη απηά ηα ζπζηήκαηα απμάλνληαη, θάλεη ηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ
απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο.
Τα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα peer to peer είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ δηαλνκή
πεξηερνκέλνπ θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνδνκώλ. Η ιεηηνπξγία ηνπο είλαη απιή, αλ
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζαλ ην θιαζηθό κνληέιν client server ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ν client(ν πξνζσπηθόο καο ππνινγηζηήο) ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ηα δύν
γηαηί είηε ζηέιλεη αηηήκαηα είηε δέρεηαη. Απηή ηελ ιεηηνπξγεία ηελ θαηαιαβαίλνπκε
από ηελ ιεηηνπξγεία ηνπ Skype. Όκσο ζηα ζπζηήκαηα απηά ε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ
δελ γίλεηαη νκνηόκνξθα θαη έηζη γηα λα κπνξέζνπκε λα δώζνπκε ιύζε ζε απηό ην
ζέκα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ γηα λα θαηαθέξνπκε ηελ θαιύηεξε
θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηνπο θόκβνπο.
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3.Υπολογιζηική ζύννεθος “Cloud computing”
Η έλλνηα ηεο ππνινγηζηηθήο ζύλλεθνπ (cloud computing) έρεη αιιάμεη
ζεκαληηθά ην πεδίν ησλ παξάιιεισλ θαη θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηθήο. Σηόρνο ηεο είλαη λα κνηξάδεηαη ζηνηρεία κεηαμύ ελόο client(ν θάζε
ρξήζηεο) θαη ελόο server(έλαο server πνπ δελ μέξνπκε πνπ είλαη). Δίλαη έλα
νηθνλνκηθό κνληέιν γηα ηελ απόθηεζε θαη δηαρείξηζε πόξσλ πιεξνθνξηθήο. Με πνιύ
απιά ιόγηα ην (cloud computing) είλαη κία δνκή, κε ηελ νπνία καο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα λα έρνπκε πξόζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε web εθαξκνγέο ρσξίο λα ηηο
δηαζέηνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο ή ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή πνπ είλαη
δηαζπλδεδεκέλε κε ην ηληεξλέη (won 2009).
Φπζηθά ππάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπκε από ηελ ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο απηήο, αιιά δελ κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο,
παξαθάησ βιέπνπκε κεξηθά από απηά.
Πιενλεθηήκαηα:
 Οικονομία. Γηα ηελ αγνξά ελόο ινγηζκηθνύ κία εηαηξία κπνξεί λα
ζπαηαιήζεη πνιιά ρξήκαηα, κε ην (cloud) όκσο έρεη ηελ δπλαηόηεηα
λα πιεξώζεη κόλν γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο.
 Μεγάλορ Αποθηκεςηικόρ Φώπορ. Με ην (cloud computing) έρνπκε
ζπλήζσο όζν απνζεθεπηηθό ρώξν ζα ρξεηαζηνύκε.
 Ππόζβαζη από οποιαδήποηε ζςζκεςή διαθέηει ζύνδεζη ζηο
ίνηεπνεη. Τα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζε (cloud) βξίζθνληαη ζε έλαλ
απνκαθξπζκέλν server θαη είλαη πξνζβάζηκα από νπνηνλδήπνηε
client(Η/Υ).
Μεηνλεθηήκαηα:
 Αζθάλεια δεδομένυν. Κάπνηα επαίζζεηα δεδνκέλα είλαη ινγηθό λα ηα
έρνπκε ζε πξνζσπηθό ζθιεξό δίζθν.
 Δξάπηηζη από ηον πάποσο. Αλ απηόο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο cloud
δελ κπνξεί λα εμππεξέηεζε ηνπο πειάηεο ηνπ απηνί είλαη πιένλ κε
δεκέλα ηα ρέξηα ρσξίο λα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε δεδνκέλα
θαη ππεξεζίεο.
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4.Δξιζοππόπηζη θοπηίος ζε “cloud”
Η εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ
δηθηύσζε ππνινγηζηώλ κε ζθνπό ηελ δηαλνκή ηνπ θνξηίνπ εξγαζίαο ζε πνιινύο
ππνινγηζηέο. Σηόρνο ηεο εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ
θνξηίνπ κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ πόξσλ (δίθηπν, ζύλδεζκνη, θεληξηθέο κνλάδεο
επεμεξγαζίαο, κνλάδεο δίζθνπ) ( Ms.SHAVETA 2012).
Γηάθνξα ζέκαηα ηνπ cloud computing κπνξνύλ λα ιπζνύλ κε ηελ
εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ. Έλα βαζηθό πξόβιεκα ζηα cloud, είλαη ε ηπραία άθημε
θόξηνπ εξγαζίαο πνπ επηβαξύλεη ηνπο server θαη άξα ην ζύζηεκα. Δπίζεο έλα άιιν
πξόβιεκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζπζηήκαηα cloud είλαη ε δηαρείξηζε
κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ, νπόηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζαλ απηά είλαη
αλαγθαία ε ρξήζε αιγνξίζκσλ εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ. Η εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ
είλαη έλαο κεραληζκόο πνπ δηαλέκεη ην ηνπηθό δπλακηθό θνξηίν νκνηόκνξθα ζε όινπο
ηνπο θόκβνπο έηζη ώζηε λα κελ έρνπκε θόκβνπο βαξηά θνξησκέλνπο θαη θάπνηνπο
άιινπο ζε αδξάλεηα. Οπόηε βιέπνπκε πσο ην δεηνύκελό καο είλαη ε ηζνκεξήο
θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηνπο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ. Γηα λα πεηύρνπκε ηελ ηζνκεξή
απηή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξνη αιγόξηζκνη όπσο ζα δνύκε θαη ζηελ
ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.
Γεληθά νη αιγόξηζκνη εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ην
θνξηίν θαη ηελ ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ βιέπνπκε αλαιπηηθά απηή ηελ
ηαμηλόκεζε.
Ταξινόμηζη ανάλογα με ηο θοπηίο ηος Σςζηήμαηορ.
 Σςγκενηπυηική πποζέγγιζη : Έλαο θόκβνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο δηαλνκήο εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Καηανεμημένη πποζέγγιζη : Κάζε θόκβνο ρηίδεη αλεμάξηεηα δηθό ηνπ
θνξηίν ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο από ηα θνξηία ησλ άιισλ θόκβσλ. Οη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζε ηνπηθό επίπεδν κε ηε ρξήζε ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ
θνξηίνπ. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη πεξηζζόηεξν θαηάιιειε γηα επξέσο
θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα όπσο ην cloud computing.
 Μικηή πποζέγγιζη: Έλαο ζπλδπαζκόο από ηηο δύν παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο
γηα λα πάξνπκε ηα νθέιε θαη από ηηο δύν.
Ταξινόμηζη Σύμθυνα με ηην Τοπολογία ζςζηήμαηορ.
 Σηαηική πποζέγγιζη : Η πξνζέγγηζε απηή νξίδεηαη γεληθά ζην ζρεδηαζκό ή
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Γςναμική πποζέγγιζη : Η πξνζέγγηζε απηή ιακβάλεη ππόςε ηελ ηξέρνπζα
θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απόθαζεο γηα
εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη πεξηζζόηεξν θαηάιιειε γηα
επξέσο θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα, όπσο ην cloud computing.
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 Πποζαπμοζηική πποζέγγιζη : Η πξνζέγγηζε απηή πξνζαξκόδεη ηελ
θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
αιιάδνληαο ηηο παξακέηξνπο δπλακηθά θαη αθόκε θαη ηνπο αιγόξηζκνπο.. Η
πξνζέγγηζε απηή είλαη πεξηζζόηεξν θαηάιιειε γηα επξέσο θαηαλεκεκέλα
ζπζηήκαηα όπσο cloud computing.

5.Αλγόπιθμοι εξιζοππόπηζηρ θοπηίος ζε “cloud”
5.1Αλγόπιθμορ Round Robin
Απηόο ν αιγόξηζκνο ζέιεη λα πεηύρεη ηελ ηζνκεξή θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ
ζηνπο θόκβνπο. Γηα λα ην πεηύρεη απηό θαηαλέκεη ηηο δηεξγαζίεο κεηαμύ όισλ ησλ
επεμεξγαζηώλ. Κάζε δξαζηεξηόηεηα θαηαλέκεηε ζηνλ επεμεξγαζηή κε ζεηξά (round
robin). Η ζεηξά θαηαλνκήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαηεξείηαη ηνπηθά αλεμάξηεηε από ηηο
ρνξεγήζεηο από απνκαθξπζκέλνπο επεμεξγαζηέο. Ο αιγόξηζκνο απηόο
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε web servers όπνπ ηα αηηήκαηα http είλαη παξόκνηα θαη
θαηαλέκνληαη όκνηα.
Ο Round Robin θαηαλέκεη ην θνξηίν ζε ίζεο εξγαζίεο ζηνπο θόκβνπο όπνπ
είλαη θαη ην δεηνύκελν καο αιιά ν ρξόλνο γηα ηελ επεμεξγαζία είλαη δηαθνξεηηθόο,
έηζη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κεξηθνί θόκβνη είλαη πνιύ θνξησκέλνη θαη θάπνηνη
άιινη είλαη ζε αδξάλεηα.

5.2Αλγόπιθμορ DLBDM
Σηόρνο απηνύ ηνπ αιγόξηζκνπ είλαη λα αιιειεπηδξνύλ όια ηα κέξε ηνπ
ζπζηήκαηόο καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμηζνξξνπεηώλ θνξηίνπ θαη ησλ
δηαθνκηζηώλ εθαξκνγώλ. Βάζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρεη ζπιιέμεη θαη ησλ
εζσηεξηθώλ ππνινγηζκώλ ν αιγόξηζκνο ζα πξνσζήζεη ηηο απνθάζεηο ζηνπο
εμηζνξξνπεηέο θνξηίνπ. Σηνλ αιγόξηζκν απηόλ δελ επεξεάδεηαη κόλν ην θνξηίν
εμηζνξξόπεζεο αιιά θαη νη πόξνη ηνπ εηθνληθνύ δηαθνκηζηή ν νπνίνο ηώξα βξίζθεηαη
εθηεζεηκέλνο, έηζη παξά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ αλ ν
DLBDM δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε αμηνπηζηία θαη ειαζηηθόηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη
αθόκα θαη ζηελ κε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.

5.3Αλγόπιθμορ Min-Min
Ο αιγόξηζκνο απηόο μεθηλάεη κε ηηο εξγαζίεο πνπ δελ είλαη εθρσξεκέλεο θαη
βξίζθεη ηνλ ειάρηζην ρξόλν νινθιήξσζήο ηνπο. Σπγθξίλεη ηηο ηηκέο απηέο θαη επηιέγεη
ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο. Τώξα βάζε ηεο ειάρηζηεο ηηκήο, δειαδή ηνπ ειάρηζηνπ
ρξόλνπ, ην έξγν πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην αλάινγν κεράλεκα, δειαδή έλα κεράλεκα
πνπ ζα ιεηηνπξγεί βάζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο κίαο δηεξγαζίαο. Τόηε ν
ρξόλνο εθηέιεζεο γηα όιεο ηηο άιιεο εξγαζίεο ελεκεξώλεηαη ζε απηό ην κεράλεκα,
επίζεο πξνζζέηνπκε ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ αλαηηζέκελνπ έξγνπ θαη κία κία νη
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δηεξγαζίεο βάζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξόλνπ αθαηξνύληαη από ην κεράλεκα θαη
αλαηίζεληαη ζηνπο πόξνπο. Η δνπιεία πνπ θάλεη απηόο ν αιγόξηζκνο είλαη ε
θαηαλνκή ησλ δηεξγαζηώλ ζηνπο πόξνπο πεηπραίλνληαο βέιηηζην ρξόλν, απηό όκσο
είλαη πάληα ζεκηηό ή κήπσο πξέπεη λα πξνζέρνπκε θαη άιια πξάγκαηα θαηά ηελ
εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ;

5.4Αλγόπιθμορ Max-Min
Δίλαη ζρεδόλ ίδηνο κε ηνλ αιγόξηζκν min-min, εθηόο από ηα εμήο: Αθνύ
δηαπηζηώζεη ηνπο ειάρηζηνπο ρξόλνπο εθηέιεζεο επηιέγεηαη ε κέγηζηε ηηκή πνπ είλαη
ν κέγηζηνο ρξόλνο αλάκεζα ζε όια ηα θαζήθνληα ζε νπνηνπζδήπνηε πόξν. Τόηε
ζύκθσλα κε απηό ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα, ην έξγν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ην
αληίζηνηρν κεράλεκα. Άξα εδώ βιέπνπκε πσο αθινπζείηε ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ
αιγόξηζκν Min-min απιά αληί γηα ηνλ κηθξόηεξν ειάρηζην ρξόλν δηαιέγνπκε ηνλ
κεγαιύηεξν.

5.5Αλγόπιθμορ Biased Random Sampling
Ο (Μ. Randles) εξεύλεζε κηα θαηαλεκεκέλε θαη επεθηάζηκε πξνζέγγηζε
εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηπραία δεηγκαηνιεςία γηα ηελ επίηεπμε
απηό-νξγάλσζεο κε ηελ εμηζνξξόπεζε ηνπ θνξηίνπ ζε όινπο ηνπο θόκβνπο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Δδώ έλα εηθνληθό γξάθεκα θαηαζθεπάδεηαη, κε ηε ζπλδεζηκόηεηα ηνπ
θάζε θόκβνπ (έλαο δηαθνκηζηήο αληηκεησπίδεηαη σο θόκβνο) πνπ αληηπξνζσπεύεη ην
θνξηίν ζην δηαθνκηζηή. Κάζε δηαθνκηζηήο ζπκβνιίδεηαη σο θόκβνο ζηνλ γξάθν, κε
ηνλ θαζέλα λα θαηεπζύλεηαη πξνο ηνπο ειεύζεξνπο πόξνπο ηνπ δηαθνκηζηή. Σε ζρέζε
κε ηνπο παξαπάλσ αιγόξηζκνπο εδώ βιέπνπκε κία θαηαλεκεκέλε θαη δπλακηθή
πξνζέγγηζε, ν αιγόξηζκνο απηόο είλαη πνην απνδνηηθόο ζε ζπζηήκαηα πνπ
δηαρεηξίδνληαη κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ.

5.6 Αλγόπιθμορ OLB
Ο επθαηξηαθόο αιγόξηζκνο εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ OLB αλεμάξηεηα από ην
θόξην εξγαζίαο ηνπ θάζε θόκβνπ ηνπο δηαηεξεί όινπο απαζρνιεκέλνπο δειαδή δελ
ιακβάλεη ππόςε ην θόξην εξγαζίαο θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ θάζε θόκβνπ. Ο
ζηόρνο ηνπ είλαη απιόο, λα θάλεη ηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ, αιιά γηα θάζε εξγαζία
δελ ππνινγίδεη ηνλ αλακελόκελν ρξόλν εθηέιεζεο θαη έηζη έρεη έλαλ πςειόηεξν
ρξόλν νινθιήξσζεο.
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5.7Αλγόπιθμορ Particle Swarm Optimization
Δδώ έρνπκε έλαλ βειηηζηνπνηεκέλν αιγόξηζκν πνπ βαζίδεηαη ζηελ
λνεκνζύλε ζκήλνπο (swarm intelligence). Ο αιγόξηζκνο απηόο κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ηνπ πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο,
ζεκείν ή επηθάλεηα ζε κία λ-δηάζηαζε. Γηα θάζε θνξηίν κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε
ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ θαζώο ε πνξεία ηνπ είλαη γλσζηή. Δδώ έρνπκε αθόκα έλαλ
αιγόξηζκν κε θαηαλεκεκέλε θαη δπλακηθή πξνζέγγηζε πνπ ιεηηνπξγεί πνιύ
δηαθνξεηηθά από ηνπο αιγόξηζκνπο πνπ είδακε παξαπάλσ, εδώ κπνξνύκε λα πνύκε
πσο έρνπκε έλαλ επθπή αιγόξηζκν.

6.Σςγκπιηικόρ πίνακαρ αλγοπίθμυν εξιζοππόπηζηρ θοπηίος ζε
“cloud”
Παξαπάλσ είδακε θάπνηνπο αιγόξηζκνπο εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ πνπ είλαη
θαηάιιεινη ζην λα ιύζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαηαλνκήο θνξηίνπ ζηα cloud δίθηπα. Οη
αιγόξηζκνη απηνί ηώξα ζα ζπγθξηζνύλ αλάινγα κε ηελ ηαμηλόκεζε πνπ είδακε
παξαπάλσ. Γειαδή ζα δνύκε πνπ ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ην θνξηίν θαη ηελ
ηνπνινγία.

Αιγόξηζκνο

Σπγθεληξσηηθή
πξνζέγγηζε

Καηαλεκεκέλε
πξνζέγγηζε

Σηαηηθή
πξνζέγγηζε

Round Robin

✓

✓

DLBDM

✓

✓

Min-Min

✓

✓

Max-Min

✓

✓
✓

Biased Random

Γπλακηθή
πξνζέγγηζε

✓

Sampling
OLB

✓

✓
✓

Particle Swarm
Optimization
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✓

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνύκε πσο νη αιγόξηζκνη Biased Random
Sampling θαη Particle Swarm Optimization έρνπλ δηαθνξεηηθή ηαμηλόκεζε από ηνπο
άιινπο όπσο είρακε πεη θαη θαηά ηελ αλάιπζε ηνπο . Οη αιγόξηζκνη πνπ είδακε
επηηπγράλνπλ ηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ είηε κε ππνινγηζκό κέγηζηνπ-ειάρηζηνπ
ρξόλνπ είηε κε ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ είηε κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θ.α. γεληθά
ππάξρνπλ πνιινί αθόκα αιγόξηζκνη πνπ ζα κπνξνύζακε λα αλαθεξζνύκε αιιά δελ
ρσξάλε όινη ζε κία εξγαζία

7.Σςζηήμαηα peer to peer
7.1.Γενικά
Τα ζπζηήκαηα p2p είλαη θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα ζηα νπνία νη θόκβνη έρνπλ ίζνπο
ξόινπο θαη ηθαλόηεηεο θαη αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμύ ηνπο. Τα ζπζηήκαηα
απηά πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ όξν client-server θαη απηό γηαηί ν θάζε
ππνινγηζηήο πνπ ζπλδέεηαη ζε έλα ηέηνην δίθηπν ιεηηνπξγεί θαη σο client θαη σο
sever. Απηό νθείιεηε ζηελ θύζε ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ όπνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη
ππνινγηζηέο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ρσξίο θάπνηνλ server αλάκεζά ηνπο, αλ
ζθεθηνύκε πσο ιεηηνπξγεί ην «Skype» ζα θαηαιάβνπκε ηη είλαη ηα νκόηηκα
ζπζηήκαηα. Σύκθσλα κε ηνλ (Khaled Ragab 2011) ηα νκόηηκα δίθηπα ζεσξνύληαη ε
πνην ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ δηαλνκή πεξηερνκέλνπ θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ
ππνδνκώλ. Κάζε θόκβνο έρεη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο πόξσλ όπσο
γηα παξάδεηγκα, επεμεξγαζίαο , απνζήθεπζεο , εύξνπο δώλεο. Έηζη είλαη απαξαίηεην
θάζε θόκβνο λα έρεη θνξηίν αλάινγν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ (Brighten Godfrey 2012).
Λόγσ ηνπ όηη από ηελ θύζε ηνπο ηα ζπζηήκαηα P2P είλαη δπλακηθά δελ είλαη εύθνιν
λα εμαζθαιηζηεί όηη ην θνξηίν θαηαλέκεηε νκνηόκνξθα ζε όιν ην ζύζηεκα.
Παξαθάησ βιέπνπκε κηα εηθόλα γηα ην πώο κνηάδεη έλα δίθηπν peer to peer.

απεηθόληζε ελόο δηθηύνπ peer to peer
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7.2 Καηηγοπίερ ομόηιμυν ζςζηημάηυν
Τα P2P ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ηα θεληξηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα
θαη ηα κε θεληξηθνπνηεκέλα, αδόκεηα ζπζηήκαηα, αλαιπηηθά έρνπκε.
 Κεληξηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα:
Παξάδεηγκα θεληαηηθνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην Napster πνπ
αλαθάιπςε ν Shawn Fanning. Απηνύ ηνπ είδνπο ηα δίθηπα δηαηεξνύλ
έλαλ θαηάινγν-επξεηήξην ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία ν νπνίνο θξαηά
πιεξνθνξίεο γηα όια ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα
ζηνπο θόκβνπο. Ο θαηάινγνο-επξεηήξην δεκηνπξγείηαη κε δύν
ηξόπνπο: είηε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θόκβσλ πνπ ηνπ παξέρνπλ
ηαθηηθά κηα ιίζηα κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνζθέξνπλ ζην δίθηπν, είηε κε
αναζθτηση στο δίκτυο όπως συμβαίνει με μια μηχανθ αναζθτησης στο
Internet.

 Με θεληξηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα
Τα ζπζηήκαηα απηά δε δηαζέηνπλ θάπνηνλ θεληξηθό θαηάινγνεπξεηήξην, απηό είλαη θαη ην γεγνλόο πνπ ηα δηαθνξνπνηεί από ηα
θεληξηθνπνηεκέλα.

8. Δξιζοππόπηζη θοπηίος ζε ομόηιμα ζςζηήμαηα
Λόγν ηεο δπλακηθήο θύζεο ησλ ζπζηεκάησλ P2P είλαη δύζθνιν λα
εμαζθαιηζηεί όηη ην θνξηίν θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα ζε όιν ην ζύζηεκα. Γηα ην ιόγν
απηό ππάξρεη αλάγθε γηα εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ. Οη ηερληθέο εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ
ζηα ζπζηήκαηα P2P ζα πξέπεη λα είλαη επεθηάζηκεο θαη λα κπνξνύλ λα
αληηκεησπίζνπλ ην κεγάιν κέγεζνο ησλ ζπζηεκάησλ. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ή
λα αληηθαηαζηήζνπλ θνηλά δεδνκέλα βέιηηζηα κεηαμύ ησλ θόκβσλ δηαηεξώληαο
παξάιιεια απνηειεζκαηηθνύο πίλαθεο επηθάιπςεο δξνκνιόγεζεο γηα λα γίλεη
αλαθαηεύζπλζε ζηνλ ζσζηό θόκβν. Οη θαζπζηεξήζεηο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ
νκόηηκσλ θόκβσλ (peers) κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηελ αλακελόκελε απόδνζε ηεο
εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ ζην ζπζηήκαηα. Λόγν απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο ε
πιεξνθνξία πνπ έρεη έλαο νκόηηκνο θόκβνο γηα ηνπο άιινπο νκόηηκνπο θόκβνπο
κπνξεί λα κελ αληηπξνζσπεύεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Από απηά πνπ είπακε
παξαπάλσ παξαηεξνύκε πσο ε εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ P2P
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9.Αλγόπιθμοι εξιζοππόπηζηρ θοπηίος ζε ομόηιμα ζςζηήμαηα
Οη αιγόξηζκνη εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ πνπ ζα κειεηήζνπκε παξαθάησ γηα ηα
νκόηηκα ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζηηο εμήο δύν θαηεγνξίεο:
 Σηαηηθνί αιγόξηζκν
Σηνπο ζηαηηθνύο αιγόξηζκνπο, ηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο
θόκβνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηνπο δελ κπνξνύλ λα αλαηξεζνύλ.
Σηόρνο ηεο ζηαηηθήο κεζόδνπ εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ είλαη λα κεησζεί ν
ζπλνιηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη
θαζπζηεξήζεηο επηθνηλσλίαο.
 Γπλακηθνί αιγόξηζκνη
Οη δπλακηθνί αιγόξηζκνη δηαθέξνπλ από ηνπο ζηαηηθνύο ζην όηη ην θνξηίν
εξγαζίαο θαηαλέκεηε ζηνπο θόκβνπο θαηά ηελ εθηέιεζε.

9.1Αλγόπιθμοι Round Robin and Randomized
Σηνλ round robin νη δηεξγαζίεο θαηαλέκνληαη νκνηόκνξθα ζηνπο θόκβνπο.
Κάζε θαηλνύξηα δηεξγαζία αλαηίζεηαη ζηνπο θόκβνπο κε πξνηεξαηόηεηα round robin.
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ δηεξγαζηώλ ζηνπο θόκβνπο έρεη ζηόρν
ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ θάζε θόκβνπ ηνπηθά από ηνπο απνκαθξπζκέλνπο. Ο
αιγόξηζκνο απηόο ιεηηνπξγεί θαιά ζε πεξηπηώζεηο όπνπ νη δηεξγαζίεο είλαη
πεξηζζόηεξεο από ηνπο θόκβνπο. Έλα ζεηηθό ηνπ round robin είλαη πσο νη δηεξγαζίεο
κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, επίζεο ν round robin θαη ν
randomized κπνξνύλ λα πεηύρνπλ θαιύηεξε απόδνζε από άιινπο αιγόξηζκνπο
εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο εηδηθνύ ηύπνπ. Αιιά ζε
γεληθέο πεξηπηώζεηο νη δύν απηνί αιγόξηζκνη δελ κπνξνύλ λα πεηύρνπλ θαιή
απόδνζε.

9.2 Αλγόπιθμορ Central Manager
Σηνλ αιγόξηζκν απηό έλαο θεληξηθόο θόκβνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δηαλνκή
ησλ δηεξγαζηώλ ζηνπο επεμεξγαζηέο. Ο πξώηνο θόκβνο πνπ επηιέγεηαη όηαλ
δεκηνπξγεζεί κία δηεξγαζία είλαη απηόο κε ην κηθξόηεξν θνξηίν. Ο θεληξηθόο θόκβνο
δηακνηξάδεη ηηο δηεξγαζίεο έηζη ώζηε ην θνξηίν ησλ θόκβσλ λα παξακέλεη ζην ίδην
επίπεδν γηα όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη. Κάζε θνξά πνπ ην θνξηίν αιιάδεη ζε έλαλ
θόκβν απηόο ελεκεξώλεη ηνλ θεληξηθό έηζη ώζηε απηόο λα πάξεη ηελ απόθαζε ηνπ γηα
ηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ. Τν κεηνλέθηεκα ζε απηό ηνλ αιγόξηζκν είλαη ν πςειόο
βαζκόο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία
θαηάζηαζε ζπκθόξεζεο. Ο αιγόξηζκνο απηόο αλακέλεηε λα έρεη θαιύηεξεο επηδόζεηο
από παξάιιειεο εθαξκνγέο εηδηθά όηαλ νη δπλακηθέο δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγνύληαη
από δηαθνξεηηθνύο μεληζηέο.
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9.3Αλγόπιθμορ Threshold
Σε απηό ηνλ αιγόξηζκν νη δηεξγαζίεο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπο αλαηίζεληαη
ακέζσο ζε θόκβνπο. Οη θόκβνη επηιέγνληαη ηνπηθά ρσξίο ηελ απνζηνιή θάπνηνπ
κελύκαηνο. Κάζε θόκβνο θξαηάεη αληίγξαθν από ην θνξηίν ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν
θνξηίν θάζε θόκβνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηα εμήο ηξία επίπεδα.
 Φακειά θνξηηζκέλν
 Μέηξηα θνξηηζκέλα
 Υςειά θνξηηζκέλν
Σηηγκηαία όινη νη θόκβνη ζεσξνύληαη πσο είλαη ρακειά θνξηηζκέλνη. Όηαλ έλαο
θόκβνο έρεη θνξηίν παξαπάλσ από ην όξην ζηέιλεη κήλπκα ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο
θόκβνπο κε ηελ λέα ηνπ θαηάζηαζε. Αλ ε θαηάζηαζε ηνπηθά δελ είλαη
ππεξθνξησκέλε ε δηεξγαζία ηνπνζεηείηε ηνπηθά, αιιηώο επηιέγεηαη έλαο ρακειά
θνξηηζκέλνο απνκαθξπζκέλνο θόκβνο, αλ δελ βξεζεί ηέηνηνο θόκβνο ε δηεξγαζία
παξακέλεη ηνπηθά. Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ αιγόξηζκνπ απηνύ είλαη πσο όιεο νη
δηεξγαζίεο ηνπνζεηνύληαη ηνπηθά όηαλ νη απνκαθξπζκέλνη θόκβνη είλαη
ππεξθνξησκέλνη. Αθόκα έλα κεηνλέθηεκα είλαη πσο ην θνξηίν ζε έλαλ πςειά
θνξηηζκέλν θόκβν κπνξεί λα είλαη πνιύ πςειόηεξν από όηη ζε έλαλ άιιν πςειά
θνξηηζκέλν θόκβν, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηελ
εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ θαη επίζεο απμάλεηε ν ρξόλνο εθηέιεζεο κίαο εθαξκνγήο.

9.4 Αλγόπιθμορ Central Queue
Ο αιγόξηζκνο απηόο απνζεθεύεη λέεο δξαζηεξηόηεηεο θαη αλεθπιήξσηεο
αηηήζεηο ζηνλ θεληξηθό θόκβν κε πξνηεξαηόηεηα FIFO ,δειαδή όπνηνο έξρεηαη
πξώηνο εμππεξεηείηε θαη πξώηνο. Μόιηο δεκηνπξγείηαη ηώξα κία δηεξγαζία κπαίλεη
ζηελ νπξά θαη πεξηκέλεη λα έξζεη ε ζεηξά ηεο. Όηαλ ην ζύζηεκα δεηά λα αξρίζεη κία
δξαζηεξηόηεηα επηιέγεηαη ε πξώηε, αλ όκσο δελ ππάξρεη θακία δηαζέζηκε ην
ζύζηεκα κπαίλεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη πεξηκέλεη πόηε ζα είλαη έηνηκε κία
δηεξγαζία. Έηζη βιέπνπκε πσο απηόο εδώ ν αιγόξηζκνο ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά από
απηνύο πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ θαη απηό γηαηί είλαη δπλακηθήο θύζεο ζε
αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο. Τν ζεηηθό εδώ είλαη πσο νη δηεξγαζίεο
ηαμηλνκνύληαη θαη είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, αλ όκσο ν όγθνο ησλ δηεξγαζηώλ είλαη
κεγάινο ζα δεκηνπξγεζεί ζπκθόξεζε.
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9.5 Αλγόπιθμορ Local Queue
Η βαζηθή ηδέα απηνύ ηνπ αιγόξηζκνπ είλαη ε ζηαηηθή θαηαλνκή όισλ ησλ
λέσλ δηεξγαζηώλ κε ηελ κεηαλάζηεπζή ηνπο από έλαλ θόκβν πνπ ην θνξηίν ηνπ είλαη
ζην θαηώηεξν όξην. Η παξάκεηξνο, θνξηίν, νξίδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκό ησλ έηνηκσλ
δηεξγαζηώλ πνπ επηρεηξεί λα δώζεη ν δηαρεηξηζηήο θνξηίνπ. Αξρηθά νη δηεξγαζίεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζηνλ θεληξηθό θόκβν ηνπνζεηνύληαη ζηνπο ρακειά θνξηηζκέλνπο
θόκβνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξώηεο παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη από ηνλ θεληξηθό θόκβν είλαη ζπλήζσο αξθεηέο γηα λα
δηακνηξαζηνύλ ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο θόκβνπο. Όιεο νη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
δεκηνύξγεζε ν θεληξηθόο θόκβνο δηαλέκνληαη ηνπηθά. Όηαλ θάπνηνο θόκβνο γίλεηαη
ρακειά θνξηηζκέλνο ν δηαρεηξηζηήο θνξηίνπ πξνζπαζεί λα θέξεη δηάθνξεο δηεξγαζίεο
από απνκαθξπζκέλνπο θόκβνπο. Γηα λα γίλεη απηό, ν θεληξηθόο θόκβνο ζηέιλεη
ηπραία κία αίηεζε κε ηνλ αξηζκό ησλ έηνηκσλ δηεξγαζηώλ, όηαλ έλαο
απνκαθξπζκέλνο θεληξηθόο θόκβνο ιάβεη ην αίηεκα απηό θαη ζπγθξίλεη ηηο έηνηκεο
δηεξγαζίεο ηνπ απνζηνιέα κε ηηο δηθέο ηνπ αλ νη δηθέο ηνπ είλαη πεξηζζόηεξεο ζηέιλεη
θάπνηεο ζηνλ απνζηνιέα ηνπ αηηήκαηνο. Με ηελ δηαδηθαζία πνπ είδακε παξαπάλσ
παξαηεξνύκε κία πνιύ θαιή πξνζπάζεηα γηα εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζηα ζπζηήκαηα p2p. Από ηελ άιιε βέβαηα όιε απηή ε αιιειεπίδξαζε κε
ηνπο απνκαθξπζκέλνπο θόκβνπο ίζσο νδεγήζεη θάπνηεο θνξέο ζε θαζπζηεξήζεηο.

10. Σςγκενηπυηικόρ πίνακαρ αλγοπίθμυν εξιζοππόπηζηρ θοπηίος ζε
ζςζηήμαηα “peer to peer”
Παξαπάλσ παξνπζηάζακε θάπνηνπο αιγόξηζκνπο πνπ πεηπραίλνπλ
εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ ζε ζπζηήκαηα p2p ηώξα ζα δνύκε έλαλ πίλαθα όπνπ είλαη
απηνί νη αιγόξηζκνη ζπγθεληξσκέλνη θαη ηαμηλνκεκέλνη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ
αλαθέξακε ζην θεθάιαην 7 δειαδή ζε ζηαηηθνύο θαη δπλακηθνύο.

Αιγόξηζκνη

Σηαηηθνί

Round Robin and
Randomized

✓

Central Manager

✓

Threshold

✓

Γπλακηθνί

Central Queue

✓

Local Queue

✓
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Σηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνύκε πσο νη αιγόξηζκνη Round robin , Randomized,
Central Manager θαη Threshold είλαη ζηαηηθνί ελώ νη Central Queue θαη Local Queue
είλαη δπλακηθνί. Απηή ηελ δηαθνξνπνίεζε κπνξνύκε λα ηελ θαηαιάβνπκε θαη από
ηελ ιεηηνπξγεία ηνπ θάζε αιγόξηζκνπ όπσο είδακε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θάζε έλα
ζην θεθάιαην 7.
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11. Σςμπεπάζμαηα
Σε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάζακε θάπνηνπο αιγόξηζκνπο γηα εμηζνξξόπεζε
θνξηίνπ ζε ζπζηήκαηα “cloud” θαη “peer to peer”. Οη αιγόξηζκνη πνπ είδακε
ιεηηνπξγνύλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο αιιά δελ είδακε
θάπνηνλ πνπ λα ιύλεη όια ηα πξνβιήκαηα ηεο εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ. Κάπνηνπ
αιγόξηζκνη έθαλαλ θαιή ηαμηλόκεζε άιινη θαιή θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ όκσο δελ
είλαη θάπνηνο πνπ ηα θάλεη όια.
Τα ζπζηήκαηα “cloud” ηείλνπλ λα γίλνπλ απαξαίηεηα ζε όινπο καο, όινη
έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη εθαξκνγέο “cloud” θαη κπνξεί λα κελ ην μέξνπκε θαλ, έλα
παξάδεηγκα ηέηνηαο εθαξκνγήο είλαη ην dropbox . Σε ιίγα ρξόληα νη εθαξκνγέο cloud
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη απινί ρξήζηεο θαη αθόκα πεξηζζόηεξν κεγάιεο επηρεηξήζεηο
ζα απμεζνύλ πνιύ, νπόηε ν όγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα
ζπζηήκαηα απηά ζα απμεζεί πνιύ. Από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε πσο ζα ππάξρεη
αλάγθε γηα απνδνηηθόηεξνπο αιγόξηζκνπο εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ κε ζηόρν ηελ
δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ.
Τα ζπζηήκαηα peer-to-peer έρνπλ αλαδεηρζεί σο έλαο δεκνθηιήο ηξόπνο γηα
ηνλ δηακνηξαζκό ηεξάζηηνπ όγθνπ δεδνκέλσλ. Η ρξήζε ηνπο είλαη ζπλέρεηα κπξνζηά
καο κε δηάζεκεο εθαξκνγέο όπσο ην Skype θαη ην Nasper. Η ρξήζε αιγνξίζκσλ
εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ βνεζάεη λα μεπεξάζνπλ ηα ζπζηήκαηα “peer to peer”ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ιόγν ηεο δπλακηθόηεηάο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνύλ
απνδνηηθόηεξα. Η ρξεζηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ εμαξηάηαη από ηερληθέο πνπ
βξίζθνπλ θαη αλαθηνύλ ηα δεδνκέλα. Όκσο απηέο κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα είλαη
αλαπνηειεζκαηηθέο νπόηε θαη ππάξρεη ε αλάγθε γηα θαηλνύξηεο (Garcia-Molina, H.).
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