Μελλοντικό Διαδίκτυο:
Απαιτήσεις, Τεχνολογίες,
και Εφαρμογές
Φοιτητής: Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: Βασιλάκης Κωνσταντίνος

Πρόλογος
Στην παρούσα εργασία:
 μελετώνται οι απαιτήσεις και οι
διαφαινόμενες τεχνολογίες που
αφορούν το διαδίκτυο του μέλλοντος.


Εξετάζονται οι πιθανές εφαρμογές του
διαδικτύου του μέλλοντος.

Εισαγωγή (1)
Διαδίκτυο: παγκόσμια διασύνδεση
υπαρχόντων δικτύων ηλεκτρονικών
υπολογιστών
 Το Διαδίκτυο δεν διοικείται κεντρικά.
Μοναδικές εξαιρέσεις:


◦ Σύστημα διαχείρισης διευθύνσεων ΙΡ
◦ Σύστημα ονοματολογίας DNS
τα οποία διαχειρίζεται το ICANN

Εισαγωγή (2)


Υπηρεσίες:
◦ Παγκόσμιος Ιστός
◦ Αποστολή και λήψη email
◦ Δικτυακή τηλεφωνία, τηλεδιάσκεψη, video κατ’
απαίτηση
◦ Υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, τόποι
συνάθροισης ιδεών και ανθρώπων (forum),
κοινωνική δικτύωση



Χρήση διαδικτύου στην καθημερινή ζωή:
◦ Εκπαίδευση, έρευνα, εργασία, δημόσια
διοίκηση, επικοινωνία

Μελλοντικό Διαδίκτυο
Ορισμός: Ορίζεται το σύνολο της
ερευνητικής προσπάθειας πάνω σε
θέματα δικτύων τα οποία εν δυνάμει
μπορεί να αποτελέσουν τα μελλοντικά
πρωτόκολλα, πρότυπα ή τεχνολογίες
που θα υιοθετηθούν.
 Στόχοι:


◦ Ασφάλεια
◦ Διευθυνσιοδότηση
◦ Υποστήριξη νέων υπηρεσιών (και βελτίωση
υπαρχουσών)

Θέματα σχεδιασμού δικτύων
νέας γενιάς


Περιορισμοί μετάβασης στο μελλοντικό
διαδίκτυο λόγω εξαιρετικά δύσκολης
αντικατάστασης:
◦
◦
◦
◦



Του πρωτοκόλλου δικτύου ΙΡ
Του πρωτοκόλλου μεταφοράς TCP
Του συστήματος ονοματολογίας DNS
Του συνόλου των πρωτοκόλλων BGP σε
επίπεδο δρομολόγησης

Όραμα: συνύπαρξη δικτύων
διαφορετικής αρχιτεκτονικής κάτω από
μια κοινή υποδομή

Πρωτόκολλο OSI


Πλεονεκτήματα:

◦ Διευκόλυνση
της
αρθρωτής
δομής
(modular)
◦ Διευκόλυνση ανεξάρτητης ανάπτυξης
Συνέπεια: διαλειτουργικότητα του Internet



Μειονεκτήματα:

◦ Αδυναμία μεταφοράς γνώσης μεταξύ των
επιπέδων
Συνέπεια: περιορισμός ανάπτυξης
αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων
συστημάτων επικοινωνιών π.χ. NetInf

4WARD
Μια σύγχρονη ερευνητική πρόταση
στον τομέα του μελλοντικού διαδικτύου
 Εισαγωγή δύο νέων εννοιών:


◦ Strata
◦ Netlet



Σχεδιασμός δικτύων με χρήση των
παραπάνω εννοιών και παρουσίαση δύο
διαφορετικών απόψεων του δικτύου:
◦ Της μακροσκοπικής
◦ Της μικροσκοπικής

Μακροσκοπική διαστρωμάτωση


Περιλαμβάνει δύο ειδών στρώματα
(strata):
◦ Κατακόρυφα (διαχείριση δικτύου)
1. Στρώμα διακυβέρνησης
2. Στρώμα γνώσης

◦ Οριζόντια (παροχή πόρων
επικοινωνία των δικτύων)
1.
2.
3.
4.

για

Υπόστρωμα μηχανής
Στρώμα διασύνδεσης τελικών σημείων
Στρώμα ροής
Στρώμα Πληροφοριών

την

Μικροσκοπική διαστρωμάτωση


◦

Βασίζεται στα ονομαζόμενα Netlets
Θεωρούνται ως ολοκληρωμένα τμήματα
τα οποία παρέχουν:
1. Λειτουργίες που απαιτούνται είτε για να
παρέχουν υπηρεσίες από άκρο σε άκρο (end-toend)
2. Εσωτερικές υπηρεσίες δικτύου, όπως η
δρομολόγηση

Σχηματική αναπαράσταση
4WARD

Κοινότητες βάση του 4WARD



Οποιοδήποτε αντικείμενο πληροφοριών μπορεί να
καθορίσει μια νέα κοινότητα.
Ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από τις
κοινότητες είναι:
◦ Εμπιστοσύνη
πληροφοριών)

(αξιόπιστες

πηγές

αναζήτησης

◦ Χρόνος (ανανέωση πληροφοριών)
◦ Ασφάλεια (έμπιστα και εύκολα στη χρήση εργαλεία)
◦ Κίνηση δεδομένων (μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων με
στόχο την ανάπτυξη της κοινότητας)

Σχεδίαση πρωτοκόλλων στο
μελλοντικό διαδίκτυο


Η μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής λαμβάνει
υπόψη τα οφέλη από την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου,
καθώς και το κόστος της εφαρμογής του σε ευρεία
κλίμακα.



Διαχωρίζει σαφώς τα στάδια της ανάπτυξης, της
εγκατάστασης και της υιοθέτησης του πρωτοκόλλου.



Υιοθετεί μια μεθοδολογία ανάπτυξης που βασίζεται στις
ίδιες αρχές με το σπειροειδές μοντέλο ανάπτυξης
εφαρμογών, καθώς προτείνεται η σταδιακή εφαρμογή του
νέου πρωτοκόλλου, με πραγματοποίηση σταδιακών
βελτιώσεων σε κάθε εφαρμογή του και λήψη της
ανάλογης ανάδρασης.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά
δικτύωσης νέας γενιάς (1)


Ασφάλεια

◦ Αρχιτεκτονική με χρήση του μοντέλου
δημοσίευσης-συνδρομής



Στόχοι επίτευξης

◦ Διαθεσιμότητα (υπηρεσιών-δεδομένων)
◦ Ακεραιότητα πληροφοριών
◦ Εφαρμογή ειδικών πολιτικών ασφάλειας

Δίκτυα δημοσίευσης-συνδρομής(1)
Δημοσίευση

• Συσχέτιση
ανάμεσα
σε
έναν
προσδιοριστή ραντεβού (RID) και μια
τιμή δεδομένων από έναν εκδότη

Εμβέλεια

• Καθορίζει τις δικές της πολιτικές διανομής
όπως : έλεγχο πρόσβασης, αλγόριθμο
δρομολόγησης, ποιότητα υπηρεσίας,
προσπελασιμότητα

Τομείς

• Ενθυλακώνουν πόρους και αναφέρονται
γενικά σε διακρίσεις οποιουδήποτε
βαθμού
(συνιστώσες
λογισμικού,
μεμονωμένοι κόμβοι)

Δίκτυα δημοσίευσης-συνδρομής (2)

Upgraph

• Το σύνολο των δυνητικών
πόρων οι οποίοι μπορούν
να παρασταθούν με τη
μορφή ενός χάρτη δικτύου

Graphlet

• Καθορίζει τους πόρους του
δικτύου που
χρησιμοποιούνται κατά τη
μετάδοση των δεδομένων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά
δικτύωσης νέας γενιάς (2)



Διασύνδεση δικτύων
◦ Για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας
και την απρόσκοπτη λειτουργία των
εφαρμογών το 4WARD προσδιόρισε τις
ακόλουθες αρχές:
1.

2.
3.
4.

Τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών να διατηρούνται στα όρια
μεταξύ των δικτύων
Τα όρια του δικτύου να διατηρούν μόνο τα χαρακτηριστικά για
συγκεκριμένες εφαρμογές που η εκτέλεσή τους τέμνει τα
σύνορα του δικτύου.
Τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών επιβάλλεται να
κωδικοποιούνται στα όρια του δικτύου ρητώς, με γενικό τρόπο
και με κοινή αναπαράσταση.
Κάθε όριο του δικτύου θα πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες
ικανότητες και τα μέσα για να εξυπηρετήσει τα δίκτυα που
συνδέονται μέσω αυτού.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά
δικτύωσης νέας γενιάς (3)


Για την ανάπτυξη του διαδικτύου του μέλλοντος σύμφωνα
με το 4WARD απαιτούνται νέα μοντέλα ομοτίμων σχέσεων
τα οποία καθορίζονται ως εξής:
◦ Κάθετη ομότιμη σχέση μέσω της SSP, η οποία παρέχει
διαλειτουργικότητα μεταξύ των στρωμάτων εντός ενός
τομέα.
◦ Οριζόντια ομότιμη σχέση μέσω του SGP, η οποία παρέχει
διασύνδεση

μεταξύ

των

τομέων,

όταν

επικοινωνούν

λειτουργικά ισοδύναμα στρώματα σε διαφορετικούς τομείς
◦ Εγκάρσιες ομότιμες σχέσεις, η οποία υλοποιεί τη διασύνδεση
λειτουργικά διαφορετικών στρωμάτων που ανήκουν σε
διαφορετικούς τομείς.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά
δικτύωσης νέας γενιάς (4)

Η ποιότητα υπηρεσίας (Quality of
Service - QoS) θα αποτελέσει βασική
έννοια στην εξέλιξη του Διαδικτύου.
 Για την αναβάθμιση της ποιότητας των
υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιωθούν τα
εξής:


◦ Αποτελεσματική μεγάλης κλίμακας διανομή
◦ Αύξηση
της
διαθεσιμότητας
των
πληροφοριών
◦ Αυξημένη ασφάλεια

Εφαρμογές στο μελλοντικό
Διαδίκτυο (1)


Οι αλλαγές που προωθούνται από το μελλοντικό
διαδίκτυο επηρεάζοντας και τις εφαρμογές είναι:
◦ Καλύτερη ενσωμάτωση των φορητών συσκευών στο
πλέγμα των συσκευών του διαδικτύου, με μεγάλη
έμφαση στα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones).
◦ Υποστήριξη εφαρμογών με τη μορφή «λογισμικό ως
υπηρεσία» (ΛωΥ - Software as a Service – SaaS).
◦ Δημιουργία εφαρμογών πάνω από την αρχιτεκτονική
δημοσίευσης-συνδρομής.
◦ Δημιουργία εφαρμογών οι οποίες θα υποστηρίζουν το
Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things).

Εφαρμογές στο μελλοντικό
Διαδίκτυο (2)


Λογισμικό με τη μορφή υπηρεσίας: νέο
μοντέλο
παράδοσης
λογισμικού
σύμφωνα με το οποίο το σύνολο του
λογισμικού
και
των
σχετικών
δεδομένων φιλοξενείται στο διαδίκτυο.



Διατίθεται και υιοθετείται από μεγάλες
εταιρείες παραγωγής λογισμικού



Μεγάλη αποδοχή από μεγάλη ομάδα
χρηστών

Εφαρμογές στο μελλοντικό
Διαδίκτυο (3)


Λόγοι υιοθέτησης του λογισμικού με τη
μορφή
υπηρεσίας
από
εταιρίες
κατασκευής λογισμικού:

◦ Χρηματοοικονομικοί
◦ Η καταπολέμηση σχεδόν απόλυτα της
πειρατείας λογισμικού
◦ Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
της εταιρείας λογισμικού
◦ Η συντήρηση του λογισμικού και η άμεση
διάδοση των αναβαθμίσεων

Εφαρμογές στο μελλοντικό
Διαδίκτυο(4)


Λόγοι υιοθέτησης του λογισμικού με τη μορφή
υπηρεσίας από τους χρήστες:
◦ Πληρωμή του λογισμικού μόνο για το χρονικό διάστημα
για το οποίο πραγματικά το χρειάζεται ο χρήστης
◦ Ο τελικός χρήστης δεν χρειάζεται να επενδύσει σε υλικό
◦ Ο χρήστης απολαμβάνει κάθε στιγμή την τελευταία
έκδοση της εφαρμογής
◦ Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες σχεδόν από παντού



Μειονέκτημα: Η απαίτηση της διαρκούς σύνδεσης
του χρήστη με το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο των πραγμάτων
Αναφέρεται σε μοναδικά αναγνωρίσιμα
αντικείμενα και εικονικές αναπαραστάσεις
τους σε μια δικτυακή δομή.
 Εφαρμογές:


◦ Έξυπνο σπίτι
◦ Εξατομικευμένη
ιατρική
(παραγωγή
εξατομικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων,
online διάγνωση και άμεση επέμβαση)
◦ Εξατομικευμένη διασκέδαση

Συμπεράσματα


Το διαδίκτυο εξελίσσεται ερευνητικά στο
διαδίκτυο του μέλλοντος με τάση προς το
μοντέλο

της

δημοσίευσης-συνδρομής.

Νέες υπηρεσίες αναμένεται να γεννηθούν
ενώ εικάζεται ότι οι πολλές από τις
αδυναμίες του σημερινού διαδικτύου θα
αντιμετωπιστούν.
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