Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις για:
α. τις προοπτικές και τις εφαρμογές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν των
τεχνολογιών πλέγματος (Grid), στις μεγάλες επιχειρήσεις
Οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι δυνατό να αξιοποιήσουν το υπολογιστικό πλέγµα τόσο
ως µοντέλο υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων, όσο και ως µοντέλο καλλίτερης
διαχείρισης των υποδοµών τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάσουν τα
πιθανά οφέλη τόσο από τη δηµιουργία µιας υποδοµής υπερ-υπολογιστικού
πλέγµατος, αλλά και από τη δυνατότητα ενοικίασης πόρων ή υπηρεσιών από
παρόχους υποδοµών πλέγµατος. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε στις µεγάλες
επιχειρήσεις:
• Να αναθέσουν στο IT τµήµα τους να ενηµερωθούν για την τεχνολογία πλέγµατος
και τις δυνατότητές της.
• Να παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις σχετικά µε την τεχνολογία πλέγµατος, µε
ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση της τεχνολογίας µε υπάρχουσες εµπορικές
πλατφόρµες (εξυπηρετητές εφρµογών, εξυπηρετητές βάσεων δεδοµένων).
• Την ανάλυση της δοµής, αρχιτεκτονικής και λειτουργίας των εφαρµογών τους, µε
απώτερο στόχο την εξέταση της καταλληλότητάς τους για εκτέλεση πάνω από
υποδοµές πλέγµατος.
• Τη διενέργεια οικονοµικοτεχνικών µελετών σχετικά µε τα οφέλη ανάπτυξης/
υιοθέτησης λύσεων Grid, τόσο για υψηλές επιδόσεις όσο και για καλύτερη και
οικονοµικότερη οργάνωση των υποδοµών τους.
• Τη µελέτη της δυνατότητάς (εφ’ όσον συνιστούν οργανισµούς που παρέχουν
τηλεπικοινωνιακές υποδοµές ή/και υπηρεσίες) να µετεξελιχθούν σε εταιρίες παροχής
υποδοµής ή/και υπηρεσιών Grid.
• Τη µελέτη της δυνατότητας να αναπτύξουν καινοτοµικές υπηρεσίες Grid, οι οποίες
και θα εκτελούνται είτε στη δική τους υποδοµή Grid είτε σε υποδοµές τρίτων. Σε κάθε
περίπτωση που οι οικονοµικοτεχνικές µελέτες καθώς και η ανάλυση εφαρµογών
δείξουν ότι η εφαρµογή της τεχνολογίας πλέγµατος είναι εξαιρετικά πιθανό να
αποφέρει σηµαντικά οφέλη, συνίσταται στις µεγάλες επιχειρήσεις να λάβουν σοβαρά
υπ’ όψη τις καλές πρακτικές ανάπτυξης που αναλύονται στην ενότητα έξι της
παρούσας µελέτης. Εν συντοµία θα πρέπει να:
• ∆ηµιουργήσουν υπεύθυνη οµάδα που θα ασχοληθεί µε το έργο ή τα έργα που
αφορούν στην υποδοµή πλέγµατος.
• Εξασφαλίσουν ενεργή συµµετοχή των µελών της οµάδας αλλά και ατόµων της
διοίκησης.
• Χειριστούν µε ευαισθησία και προσοχή θέµατα ασφάλειας.
• Υιοθετήσουν και συµµορφωθούν απόλυτα µε πρότυπα και ανοιχτές λύσεις.
• Προχωρήσουν σε µικρά, προοδευτικά βήµατα στοχεύοντας u963 σε µια σταδιακή
κλιµάκωση της ανάπτυξης των υποδοµών και των υπηρεσιών τους.

β. τις προοπτικές και τις εφαρμογές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν των
τεχνολογιών πλέγματος (Grid), στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα µας είναι πιθανόν να αξιοποιήσουν
υποδοµές πλέγµατος τρίτων φορέων (δηλ. παρόχων) προκειµένου να επιτύχουν
οικονοµικότερη και καλύτερη διαχείριση/λειτουργία των εφαρµογών τους. Αντίθετα δε
φαίνεται πιθανό το ενδεχόµενο να αξιοποιήσουν το πλέγµα για βελτίωση των
υπολογιστικών επιδόσεων ή επίλυση προβληµάτων που απαιτούν µεγάλο αριθµό
υπολογιστικών πόρων. Υπό το πρίσµα αυτό προτείνουµε στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις:
• Να ενηµερωθεί το IT τµήµα και προσωπικό τους για την τεχνολογία πλέγµατος και
τις δυνατότητές της.
• Να εξασφαλίσουν ότι το ΙΤ τµήµα και προσωπικό τους διατηρείται ενηµερωµένο
αναφορικά µε τη δηµιουργία υποδοµών ή παροχή υπηρεσιών πλέγµατος.
• Να εκπονήσουν τεχνικοοικονοµική µελέτη σχετικά µε τα πιθανά οφέλη και την
επίδραση της τεχνολογίας Grid στα επιχειρηµατικά τους αποτελέσµατα. Μερικοί
ενδεικτικοί δείκτες έχουν αναφερθεί ήδη στο πλαίσιο άλλων παραγράφων. Έµφαση
θα πρέπει να δοθεί στις ευκαιρίες µείωσης κόστους κτίσης και χρήσης λογισµικού µια
και το κόστος λογισµικού ενδέχεται να είναι σηµαντικότερο από αυτό του υλικού σε µια
µικροµεσαία επιχείρηση.
• Να εξετάσουν δυνατότητες υλοποίησης ή λειτουργίας καινοτοµικών εφαρµογών

πάνω από υποδοµή πλέγµατος, ανάλογα και µε την υφή των επιχειρηµατικών τους
δραστηριοτήτων. Ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα δόθηκαν στην προηγούµενη
ενότητα.

