
 

Περίληψη – Abstract 
 

Για την βελτίωση της απόδοσης των εξυπηρετητών αναπτύχθηκαν κατανεμημένες 

αρχιτεκτονικές συστημάτων. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από συστοιχίες 

Διαδικτυακών εξυπηρετητών (server farms), οι οποίοι αποτελούν μια ενοποιημένη 

συστημική δομή για το χρήστη. Οι αρχιτεκτονικές αυτές διακρίνονται σε:  

1. Διανεμόμενες αρχιτεκτονικές, όπου χρησιμοποιούν συστοιχίες εξυπηρετητών ανά 

διαδικτυακή υπηρεσία ή συλλογή ομοιογενούς περιεχομένου,  

2. Εικονικούς - γεωγραφικά τοποθετημένους εξυπηρετητές  όπου η εξυπηρέτηση 

των αιτήσεων διαμοιράζεται σε εξυπηρετητές που είναι υπεύθυνοι για την 

εξυπηρέτηση στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή των πελατών  και  

3. Συστήματα συστοιχίας, όπου η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη την διαθεσιμότητα σε υπολογιστικούς πόρους τόσο του κάθε εξυπηρετητή  

όσο και δικτυακών πόρων του κατανεμημένου συστήματος.  

Στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης θα δοθεί αρχικά έμφαση στο προφίλ του 

υποψηφίου καθώς και στο πρόσφατο ερευνητικό του έργο στην περιοχή των 

κατανεμημένων συστημάτων.  Εν συνεχεία, εστιάζοντας στα κατανεμημένα 

συστήματα συστοιχίας, θα παρουσιαστούν αλγόριθμοι κατανομής φορτίου στο 

Διαδίκτυο, τμήμα της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου. 
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