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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η  παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται τη µελέτη διαφόρων υπηρεσιών του 

Υπολογιστικού Νέφους. Το Υπολογιστικό Νέφος εµφανίστηκε στις αρχές του 21
ου

 αιώνα και 

πολλές επιχειρήσεις έδειχναν, δείχνουν και συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό. 

Σήµερα, οι µεγαλύτερες και σηµαντικότερες εταιρίες στον κλάδο των υπολογιστών όπως η 

Google, η Amazon, αλλά και η Microsoft το χρησιµοποιούν κατά κόρον. Οι ενότητες που 

καλύπτονται στην εργασία είναι διάφορες σύγχρονες τεχνολογίες, κατηγορίες και υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετα αναφέρονται οι πλατφόρµες του Υπολογιστικού Νέφους άλλα και ζητήµατα 

ασφάλειας, ιδιωτικότητας και ακεραιότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατοποιείται η µελέτη των υπηρεσιών του 

Υπολογιστικού Νέφους και αναφέρονται διάφορα παραδείγµατα υλοποίησης του. Ειδικότερα 

στην αρχή γίνεται µια εισαγωγή στον ορισµό καθώς και στα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα του Υπολογιστικού Νέφους. Ύστερα, ακολουθεί η ιστορική αναδροµή και τα 

βήµατα τα οποία ακολουθήθηκαν ώστε να έχουµε την τρέχουσα έκδοση. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται οι σύγχρονες τεχνολογίες του Υπολογιστικού Νέφους. Τέτοιες 

είναι η αρχιτεκτονική του Υπολογιστικού Νέφους αλλά και οι διαφορετικές κατηγορίες και 

υπηρεσίες. Για παράδειγµα αναφέρουµε την Υποδοµή ως Υπηρεσία (IaaS) , το Λογισµικό ως 

Υπηρεσία (SaaS), την Πλατφόρµα ως Υπηρεσία (PaaS) αλλά και διάφορα άλλα 

παραδείγµατα Υπολογιστικού Νέφους που χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο από τον 

κόσµο στην εποχή µας. Επίσης γίνεται µια κατηγοριοποίηση του Υπολογιστικού Νέφους σε 

∆ηµόσιο, Ιδιωτικό, Υπολογιστικό και Υβριδικό. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρουµε τις Πλατφόρµες του Υπολογιστικού Νέφους, όπως είναι το 

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), το Google App Engine, το Microsoft Azure, αλλά 

και Ελληνικές Πλατφόρµες όπως είναι τα Celar, Okeanos, Pithos και το SingularLogic IaaS. 

Τέλος αναφερόµαστε σε διάφορα άλλα ζητήµατα του Υπολογιστικού Νέφους, όπως είναι η 

ασφάλεια και η ιδιωτικότητα, η ακεραιότητα, διάφορα θέµατα ποιότητας υπηρεσίας και 

σχετικά µε το µέλλον του. 
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1  Εισαγωγή 

Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα εµφανίζεται το Υπολογιστικό Νέφος και πολλές επιχειρήσεις 

δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό. Ως κάτι καινοτόµο αρχίζει να αποσπά θετικές και αρνητικές 

κρητικές. Σήµερα οι µεγαλύτερες και σηµαντικότερες εταιρίες στον κλάδο των υπολογιστών 

όπως η Google, η Amazon, η Microsoft το έχουν υιοθετήσει. Το Cloud Computing όµως 

µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλους τοµείς όπως η εκπαίδευση. 

 

1.1 Ορισµός Υπολογιστικού Νέφους 

Ο όρος cloud computing αναφέρεται σε µια νέα εφαρµογή που δηµιουργήθηκε ως 

αποτέλεσµα της ραγδαίας ανάπτυξης του Web κατά τα τελευταία χρόνια. Πώς θα ήταν αν 

όλα τα προγράµµατα που χρησιµοποιούµε µας ακολουθούσαν όπου και αν βρισκόµασταν; 

Αν µπορούσαν να ''τρέξουν'' στο κινητό τηλέφωνο, στο Internet cafe, είτε στο µηχάνηµα 

οποιουδήποτε φίλου και γνωστού, ώστε έτσι να τελειώσουµε οτιδήποτε είχαµε αρχίσει. Αυτό 

ακριβώς υπόσχεται η τεχνολογία του ''υπολογιστικού νέφους'', που δίνει την δυνατότητα στο 

χρήστη να απεµπλακεί από τα δεσµά του σταθερού Η/Υ ή του laptop. Έτσι τα δεδοµένα δεν 

αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους, αλλά σε ''σύννεφα που βρίσκονται στο Internet ή σε 

τοπικά δίκτυα. Η υπηρεσία αυτή είναι µια παροχή υπολογιστικών πόρων που γίνεται µέσω 

ενός δικτύου υπολογιστών. Όταν λέµε πόρους εννοούµε διάφορες εφαρµογές, βάσεις 

δεδοµένων, υπηρεσίες αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κτλ. όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Εφαρµογές του υπολογιστικού νέφους 
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Η ονοµασία «υπολογιστικό νέφος» προήλθε από τον τρόπο αναπαράστασης του διαδικτύου 

σε διαγράµµατα ροής ως ένα σύννεφο. Κάποιοι λένε ότι σηµατοδοτεί µια σηµαντική αλλαγή 

στο χώρο της πληροφορικής. Ένα απλό παράδειγµα υπολογιστικού νέφους είναι τα 

ηλεκτρονικά ταχυδροµεία Yahoo email, Gmail κτλ. Το λογισµικό του παρόχου και του 

διαχειριστή των ηλεκτρονικών µηνυµάτων, βρίσκεται µέσα σε αυτό το σύννεφο και 

ρυθµίζεται από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών Yahoo, Google κτλ.  

Απλά ο χρήστης χρησιµοποιεί το λογισµικό µόνος του και απολαµβάνει αυτές τις παροχές 

και τα οφέλη, δηλαδή τη λήψη και αποστολή µηνυµάτων. [1] 

 

1.2 Πλεονεκτήµατα Υπολογιστικού Νέφους 

Τα πλεονεκτήµατα του νέφους είναι αρκετά: 

• Στις εφαρµογές του cloud computing δεν υπάρχουν προβλήµατα στην λειτουργία 

αφού ελέγχονται από µεγάλα κέντρα δεδοµένων. Οι επιχειρήσεις συχνά έχουν 

προβλήµατα µε τα λογιστικά τους λόγω των διαφορετικών εφαρµογών γι’ αυτό το 

νέφος είναι η καλύτερη λύση γιατί µπορούν να αναβαθµίζουν διάφορες εφαρµογές 

όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τους επεξεργαστές κειµένου αλλά και να τα 

χρησιµοποιούν. 

• Ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι η εικόνα και η ανάλυση που βλέπουν οι χρήστες. Οι 

πιο πολλοί υπολογιστές δεν έχουν δυνατότητα υψηλής εικονικής ισχύς. Το νέφος µε 

τις εφαρµογές του µπορεί να βελτιώσει το πρόβληµα αυτό µε κάποιους ψηφιακούς 

βοηθούς να εκτελούν αυτόµατα ορισµένες λειτουργίες όπως επίσης και υπενθυµίσεις, 

παραγγελίες, επαγγελµατικά ραντεβού. 

• Το βασικότερο µέληµα των επιχειρήσεων είναι η µείωση του κόστους. Το 

υπολογιστικό νέφος ακόµα και µε την πιο απλή υιοθέτησή του αποφέρει οφέλη στην 

ελληνική κοινωνία. Αυτό συµβαίνει διότι δεν χρειάζεται τόσο εξοπλισµό, έτσι 

µειώνονται τα έξοδα πληροφορικής, και η ενέργεια µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 

κόστους. 

• Επιπροσθέτως η αυξηµένη κινητικότητα είναι ένα ακόµα πλεονέκτηµα για το 

υπολογιστικό νέφος η οποία είναι προσβάσιµη από όλο τον κόσµο. Οι επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν το τηλέφωνο για πωλήσεις και το cloud computing εισάγει ασύρµατες 
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συσκευές οι οποίες είναι προσβάσιµες σε όλες τις εφαρµογές, έτσι αναβαθµίζουν τις 

πωλήσεις τους και οι αντιπρόσωποι απολαµβάνουν υψηλή ποιότητα στις 

επαγγελµατικές συσκευές και καλύτερη και ευκολότερη εργασία. 

• Τέλος όταν οι άλλες υπηρεσίες που απαιτούνται συντηρούνται από ειδικούς εκτός 

επιχείρησης δεν είναι απαραίτητο να προσληφθούν καινούργιοι. 

 

1.3 Μειονεκτήµατα Υπολογιστικού Νέφους 

Τα µειονεκτήµατα του νέφους είναι: 

• Σηµαντικότερο µειονέκτηµα θεωρείται η έλλειψη ασφάλειας και µυστικότητας. Όταν 

δίνεις τα στοιχεία σου σε έναν τρίτο υπάρχει η πιθανότητα οι χρήστες να µην είναι 

άνετοι και αυτό για τις επιχειρήσεις είναι ακόµη µεγαλύτερη ανησυχία διότι µερικές 

φορές επιθυµούν να κρατήσουν τις πληροφορίες τους στους υπολογιστές σύννεφων. 

• Επιπλέον λόγω του ότι δεν χρειάζεται εξοπλισµός εξοικονοµείται κόστος µεν, όµως 

το ότι είναι καινούργια τεχνολογία, την καθιστά ακριβότερη δε. Ο χρήστης που θα 

θέλει να το χρησιµοποιήσει θα πρέπει να αγοράσει το λογισµικό και ίσως 

αντιµετωπίσει προβλήµατα στην εγκατάστασή του στις µηχανές. 

• Ένα βέβαιο προσωρινό πρόβληµα του cloud computing είναι η ευελιξία, δηλαδή το 

ότι η τεχνολογία του βρίσκεται σε αρχικά στάδια και δεν έχει τελειοποιηθεί. 

Η αναβάθµιση του υπολογιστή και απώλεια κάποιων στοιχείων είναι επιβάρυνση των 

χρηστών. 

• Έλλειψη ελέγχου στα επίπεδα συχνότητας και συντήρησης µε τους φορείς 

υπηρεσιών. 
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2 Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή 

Η πρωταρχική ιδέα της διανοµής πόρων ενός παγκόσµιου δικτύου κάνει την εµφάνισή της 

στις αρχές του 1960. Το 1966 ο Douglas Parkhill έγραψε το βιβλίο “The challenge of the 

Computer utility” στο οποίο ανέφερε όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού 

νέφους και τις διάφορες µορφές που είχαν διερευνηθεί. 

Ο όρος “Νέφος” προέρχεται από την τηλεφωνία, όπου µέχρι το 1990 οι εταιρείες 

τηλεπικοινωνίας παρείχαν κυκλώµατα point to point και έπειτα άρχισαν σιγά σιγά να 

προσφέρουν υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων µε καλύτερη ποιότητα και το ίδιο 

κόστος. Αρχικά το νέφος χρησιµοποιήθηκε για να δείξει τα όρια της ευθύνης του πάροχου 

και του χρήστη και έπειτα επεκτάθηκε ώστε να καλύψει δια κοµιστές (servers) καθώς και την 

υποδοµή του δικτύου. Το 1977 ο Ramnath Chellappa ήταν ο πρώτος που µίλησε για τον όρο 

Cloud Computing σε διάλεξή του. 

Ο J.R. Licklider επικεφαλής στο υπουργείο 'Άµυνας των Η.Π.Α. και ένας από τους 

σηµαντικότερους ανθρώπους της επιστήµης των υπολογιστών, το 1960 ανέφερε την ιδέα 

ενός “παγκόσµιου δικτύου υπολογιστών”. Οραµατιζόταν να µπορούν όλοι οι άνθρωποι σε 

οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη να έχουν πρόσβαση σε δεδοµένα και προγράµµατα και τη 

δυνατότητα σύνδεσης από όποιο µέρος και αν βρίσκονται. 

Ο John Mc Carthy είναι ένας άλλος επιστήµονας, ο οποίος το 1960 είχε την ιδέα η 

πληροφορική να λειτουργεί ως αγαθό για όλους όπως συµβαίνει µε τα γραφεία παροχής 

υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έναντι αµοιβής, στον οποίο αποδίδουν την εµφάνιση του νέφους. 

Στα τέλη του 1990 αξιοσηµείωτο γεγονός για την εξέλιξη του νέφους είναι η εµφάνιση της 

Salesforce.com, η οποία πρωτοπόρησε έχοντας την ιδέα να δηµιουργήσει µια σελίδα στο 

διαδίκτυο παροχής εφαρµογών σε επιχειρήσεις. 'Έτσι έγινε η αρχή και για άλλες εταιρίες να 

παρέχουν εφαρµογές µέσω διαδικτύου. 

Η Amazon είναι µια ακόµη εταιρεία που έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 

νέφους, διότι κατάφερε να εκσυγχρονίσει τα κέντρα δεδοµένων. Όταν η Amazon 

αντιλήφθηκε ότι η αρχιτεκτονική Νέφους είχε τις προδιαγραφές σηµαντικής βελτίωσης στην 

απόδοση της, δηµιούργησε το Amazon Web Service το 2006, που είχε να κάνει µε την 

προσπάθεια ανάπτυξης νέων προϊόντων. Μετέπειτα εµφάνισε το Elastic Computer Cloud µια 
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υπηρεσία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες την ενοικίαση υπολογιστών για να 

φορτώσουν τις δικές τους εφαρµογές. 

Τέλος το 2009, η Google και άλλες εταιρείες άρχισαν να προσφέρουν επιχειρησιακές 

εφαρµογές όπως το Google Apps και το Microsoft Office. 

Στο παρελθόν για να δηµιουργηθεί ένας υπερ. υπολογιστής µε µεγάλη υπολογιστική ισχύ 

έπρεπε να οµαδοποιηθούν πολλοί υπολογιστές µαζί. Με τη βοήθεια της συσταδοποίησης 

(clustering) και χρησιµοποιώντας ένα ειδικό πρωτόκολλο µπορούν όλοι να συνοµιλούν 

µεταξύ τους αυτό αποσκοπούσε στο να εξισορροπήσει το φορτίο επεξεργασίας σε διάφορες 

µηχανές κατανέµοντας το σε µονάδες εργασίας και πολλαπλασιάζοντας επεξεργαστές. Οι 

υπολογιστές ήταν συνδεδεµένοι σε µαγνητικούς δίσκους για την αποθήκευση των δεδοµένων 

ενώ οι κεντρικοί επεξεργαστές χρησιµοποιούνταν για την γρήγορη επεξεργασία δεδοµένων.  
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3 Σύγχρονες Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους 

3.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστικού Νέφους 

Για την καλή λειτουργία µιας επιχείρησης πρέπει οι πληροφορίες να παρακολουθούνται από 

τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών, όπου αυτά επιπλέον διαχειρίζονται τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες µιας επιχείρησης. Αρχικά γίνεται η αναγνώριση κάθε διαδικασίας 

και στην συνέχεια προσδιορίζονται επιχειρησιακά γεγονότα που σηµατοδοτούν την αρχή και 

τη λήξη τους. Η εκτενέστερη ανάλυση εµπεριέχει την αναγνώριση των ενδιάµεσων 

επιχειρησιακών γεγονότων και των ανθρωπίνων αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά τις 

διαδικασίες, οι οποίες διακρίνονται σε οριζόντιες και κατακόρυφες. Οι οριζόντιες 

διαδικασίες τέµνουν τις οργανωτικές µονάδες. Από την άλλη πλευρά οι κατακόρυφες 

διαδικασίες διαχειρίζονται µια πληθώρα πληροφοριών αναφορικά µε την µονάδα, 

λειτουργούν µέσα σε αυτή και υποστηρίζονται από πακέτα λογισµικού ή συστηµάτων. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η εξερεύνηση της αρχιτεκτονικής στοίβας, η συνδεσιµότητα, η 

υποδοµή, το υπολογιστικό πλέγµα και η υπολογιστική συναλλαγών. 

 

Εικόνα 2: ∆είγµα αρχιτεκτονικής 

 

3.1.1 Εξερεύνηση της αρχιτεκτονικής στοίβας του Υπολογιστικού Νέφους 

Το Cloud Computing τα τελευταία 20 χρόνια στηρίζεται στην αρχιτεκτονική για την 

ανάπτυξη εφαρµογών ευρείας κλίµακας στο web. Την τελευταία µάλιστα δεκαετία βελτίωσε 

την όψη και την εικόνα των συστηµάτων. Το υπολογιστικό νέφος δηµιουργεί ένα σύστηµα 

όπου οι πόροι συγκεντρώνονται και διαχωρίζονται όπως πρέπει. 
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Η αρχιτεκτονική το λογισµικό για την παροχή µιας υπηρεσίας κατόπιν αιτήµατος µε αυτό τον 

τρόπο χωρίζονται οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις των συστηµάτων του νέφους. 

Οι υπηρεσίες που παραδίδονται προς τα δίκτυα ορίζονται από το νέφος, το οποίο 

διαφοροποιεί τα παλαιότερα µοντέλα µε τη χρήση µιας ενθυλακωµένης υπηρεσίας 

πληροφοριών που ελέγχεται µέσω µιας προγραµµατιστικής διασύνδεσης εφαρµογών. 

Ένα νέφος µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα στην δοµή του ίδιου οργανισµού ή να 

µετακινηθεί σε ένα άλλο κέντρο δεδοµένων. Συχνά σε ένα νέφος οι πόροι µπορεί να είναι 

εικονικοί και όχι πραγµατικοί φυσικοί, επειδή οι εικονικοί τροποποιούνται ευκολότερα. Για 

αποθήκευση και οργάνωση δεδοµένων πρέπει να γίνει εικονική αποθήκευση. Αναφορικά για 

τον χρήστη η τιµολόγηση και η υπηρεσία πρέπει να είναι µετρήσιµη και οι πόροι να είναι 

απεριορίστου µεγέθους. 

Για την εφαρµογή και επίτευξη των στόχων διαµορφώνεται µια στοιβάδα που αποτελείται 

από 6 επίπεδα: 

• το υλικό και λογισµικό του υπολογιστή του χρήστη το οποίο προορίζεται για την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες του νέφους, 

• τις υπηρεσίες που έχουν σκοπό την επικοινωνία υπολογιστών µέσα σένα δίκτυο, 

• την εφαρµογή που υπάρχει εντός του νέφους για να αποφεύγει την εγκατάσταση και 

εκτέλεση µιας εφαρµογής στον εξυπηρετούµενο, 

• την πλατφόρµα που διαθέτει ανάπτυξη εφαρµογών χωρίς κόστος και πολυπλοκότητα 

της αγοράς και διαχείριση επιπέδων υλικού και λογισµικού, 

• Τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο αποθηκεύονται οι υπηρεσίες που τιµολογούνται 

µε την εκάστοτε πολιτική, 

• Την υποδοµή που αφορά την εικονικότητα µιας πλατφόρµας. 

 

3.1.2 Υποδοµή 

Για να διαµορφωθούν εξυπηρετητές µε σκοπό την εκτέλεση των εφαρµογών οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών υποδοµή ως υπηρεσία. Οι εικονικοί εξυπηρετητές έχουν κάποιες 

δυνατότητες που χρειάζονται για την περιγραφή πραγµατικών εξυπηρετητών, κατέχοντας 
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συγκεκριµένο αριθµό κύκλων του µικροεπεξεργαστή δηλαδή κεντρική µονάδα 

επεξεργασίας-CPU και καθορισµένη ταχύτητα πρόσβασης στη µνήµη καθώς και δεδοµένο 

εύρος ζώνης δικτύου. Καθορισµένοι πόροι υπάρχουν στις εικονικές µηχανές, το λογισµικό 

που “τρέχει“ από αυτές ορίζει τη χρησιµότητα του συστήµατος στο νέφος. Υπάρχει ένα 

λογισµικό χαµηλού επιπέδου που ονοµάζεται Virtual monitor ή hyper vision, το οποίο 

ελέγχει τις εικονικές µηχανές και σε συγκεκριµένες περιοχές της µνήµης διαχειρίζεται την 

είσοδο – έξοδο (1/0) και δίνει πρόσβαση δε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. 

Ο εικονικός εξυπηρετητής δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών, έναν διαφορετικό 

τρόπο σκέψης για τον προγραµµατισµό εφαρµογών. Για παράδειγµα έναν προγραµµατιστής 

που θέλει να κατασκευάσει λογισµικό το θα απαιτεί την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση και 

άλλων εργασιών µπορεί να δηµιουργήσει µια εφαρµογή που θα δίνει πρόσθετα νήµατα 

εκτέλεσης. Όταν δηµιουργείται µια εφαρµογή που χρησιµοποιεί µια υπηρεσία νέφους από 

ένα στέλεχος ανάπτυξης εφαρµογών συνδέεται η εφαρµογή µε την κατάλληλη υπηρεσία 

δίνοντας την δυνατότητα στην ίδια την εφαρµογή να µεριµνά για την ικανότητα κλιµάκωσης 

της. Συγκεκριµένα µια εφαρµογή τρισδιάστατης απεικόνισης υπάρχει πιθανότητα να 

χρειαστεί πολύς χρόνος για να ολοκληρωθεί, να κλιµακωθεί συνδεδεµένη µε πολλούς 

εξυπηρετητές στο νέφος για ένα σύντοµο διάστηµα µε σκοπό να τελειοποιήσει την εργασία 

µε ίδια ή και χαµηλότερη τιµή µεν αλλά πολύ πιο γρήγορα δε. 

Μελλοντικά τα στελέχη ανάπτυξης εφαρµογών θα πρέπει να είναι σε θέση να βγάλουν εις 

πέρας τις αρχιτεκτονικές ανάγκες των προγραµµάτων τους µε σκοπό οι εφαρµογές τους να 

φτιάχνουν νέες εικονικές µηχανές είτε και νέα νήµατα όταν αυτό είναι εφικτό. Οι εφαρµογές 

αυτές έχουν τις αρµοδιότητες στο να εξετάζουν πως χρησιµοποιούνται οι πόροι, πότε πρέπει 

να κλιµακωθεί η εκτέλεση στο νέφος, πως θα παρακολουθούνται τα στιγµιότυπα που 

εκτελούνται και πότε δεν είναι απαραίτητο να επεκτείνεται η χρήση της εφαρµογής του 

νέφους.  

Γι' αυτό πρέπει να οριστεί ένας νέος τρόπος σκέψης στην ανάπτυξη εφαρµογών και την 

δυνατότητα ανάλογης κλιµάκωσης σχετικά µε την αρχιτεκτονική των εφαρµογών. 

 

3.1.3 Υπολογιστικό Πλέγµα 

Το υπολογιστικό πλέγµα grid computing είναι η καλύτερη αρχιτεκτονική εφαρµογής για την 

ενσωµάτωση στο νέφος. ∆ηλαδή ένα λογισµικό που διασπά την επεξεργασία του σε µικρά 
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µέρη τα οποία µετά µπορούν να επεξεργαστούν το καθένα ξεχωριστά. Μετέπειτα έχουµε 

τους παρακάτω χρήστες πλέγµατος: 

• βιοµηχανίες που διαµοιράζουν πόρους, συνδέουν ανθρώπους και βρίσκουν λύση σε 

προβλήµατα, 

• ερευνητές και µηχανικοί που επεξεργάζονται δεδοµένα και τα προβάλουν σε 

παγκόσµιο επίπεδο και παρακολουθούν αποµακρυσµένες εφαρµογές και λογισµικό, 

• λειτουργοί της παιδείας µέσω της δηµιουργίας ψηφιακών αιθουσών και παροχής 

συστηµάτων από αποµακρυσµένες προσβάσεις σε βιβλιοθήκες και άλλα, 

• κυβερνήσεις που εκτελούν παγκόσµιες πολιτικές και αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε 

τη βοήθεια της λήψης αποφάσεων. 

 

Εικόνα 3: ∆είγµα υπολογιστικού πλέγµατος 

 

3.1.4 Υπολογιστική Συναλλαγών 

Σύστηµα συναλλαγών ορίζεται το σύστηµα στο οποίο ένα η' περισσότερα στοιχεία 

εισερχόµενων δεδοµένων υποβάλλονται σε από κοινού επεξεργασία ως µια ενιαία 

συναλλαγή και καθιερώνουν σχέσεις µε άλλα στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο σύστηµα. Ως 

συναλλαγή είναι η δραστηριότητα εκείνη η οποία αλλάζει τα αποθηκεµένα δεδοµένα, 

παράδειγµα µιας τέτοιας δραστηριότητας είναι η χρήση της πιστωτικής κάρτας όπως και η 

ανάληψη µετρητών από ένα ΑΤΜ. Ο πυρήνας ενός συστήµατος συναλλαγών είναι µια βάση 

δεδοµένων που διαχειρίζεται τις µεταξύ σχέσεις των δεδοµένων από το οποίο αποτελείται το 

σύστηµα. Ένα σύστηµα επεξεργασίας συναλλαγών αποθηκεύει και συλλέγει δεδοµένα που 
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έχουν να κάνουν µε τις συναλλαγές και ελέγχει αποφάσεις που παίρνονται όσον αφορά τις 

συναλλαγές. 

 

Εικόνα 4: Τρόπος συναλλαγής δεδοµένων 

 

Υπάρχουν δυο τύποι επεξεργασίας συναλλαγών: 

• Μαζική επεξεργασία συναλλαγών αφού µαζευτούν οι πληροφορίες αποθηκεύονται 

χωρίς να γίνει επεξεργασία, αυτό το στάδιο συµβαίνει στη συνέχεια. Ως παράδειγµα 

είναι η επεξεργασία παραγγελιών σε µια αποθήκη και οι φορολογικοί έλεγχοι. 

• Επεξεργασία συναλλαγών πραγµατικού χρόνου. Όπου υπάρχει άµεση επεξεργασία 

των πράξεων και ο χειριστής µπορεί να χρησιµοποιεί µια online βάση δεδοµένων. Ένα 

τέτοιο παράδειγµα είναι η ανάληψη χρηµάτων από ένα τραπεζικό λογαριασµό όπως ο 

δανεισµός βιβλίων από µια βιβλιοθήκη. Οι εξυπηρετητές εφαρµογής διαχειρίζονται τα 

στοιχεία που είναι υποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων και τα προβάλουν στους 

χρήστες µέσω µιας δικτυακής επαφής. Στις µορφές συστήµατος συναλλαγών που 

χρησιµοποιούνται συχνότερα κατατάσσονται οι χώροι και οι εφαρµογές στο 

διαδίκτυο. Πολλοί εξυπηρετητές εφαρµογής είναι απαραίτητοι για τις αυξηµένες 

επιδόσεις και µεταξύ εξυπηρετητών και χρηστών δηµιουργείται ένα σύστηµα 

εξισορρόπησης φορτίου. Το να αναπτυχθεί ένα σύστηµα συναλλαγών στο νέφος είναι 

πολύ πιο δύσκολο από ότι η ανάπτυξη ενός συστήµατος πλέγµατος.  
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Ο λόγος που υπάρχει η πολυπλοκότητα είναι ότι στο πλέγµα υπάρχουν βραχύβιοι κόµβοι, σε 

αντίθεση µε το σύστηµα συναλλαγών είναι µακρόβιοι. Ο µέσος χρόνος µεταξύ αποτυχιών 

ενός εικονικού εξυπηρετητή είναι πάντα µικρότερος από τον χρόνο του υλικού. 

Παραδείγµατος χάρη στην περίπτωση που δυο εξυπηρετητές µε µέσο χρόνο 3 χρόνια µεταξύ 

των αποτυχιών όπου ο ένας µπορεί να ανταπεξέλθει για όλη την εργασία σε περίπτωση που 

δεν τα καταφέρει ο άλλος είναι σχεδόν αδύνατο να σταµατήσει η λειτουργία όλου του 

συστήµατος από ότι θα ήταν στην περίπτωση ενός µόνο εξυπηρετητή µε δύο εικονικούς 

κόµβους. Ο χρόνος αποτυχιών καθορίζεται από τον αριθµό των κόµβων. Στο σύστηµα 

συναλλαγών που έχει να κάνει µε το νέφος το mtbf είναι µικρότερο σε αντίθεση µε την 

περίπτωση που το σύστηµα βασίζεται σε φυσικούς επεξεργαστές. 

3.2 Κατηγορίες/Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους 

Υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τύποι µοντέλων στο υπολογιστικό νέφος που 

κατηγοριοποιούνται ως ένα σύνολο µοντέλων υπηρεσιών. Στους τύπους αυτούς έχουµε 

κάποια στρώµατα την υποδοµή, την πλατφόρµα και το λογισµικό. Ένας χρήστης µπορεί να 

στηριχτεί σε αυτά τα στρώµατα για να φτιάξει εφαρµογές που βασίζονται στο νέφος ανάλογα 

µε το επίπεδο και τον τύπο της υπηρεσίας που του προσφέρεται. Συνεπώς τρία είναι τα κύρια 

στρώµατα που µπορεί να διαχωρίσει το νέφος το στρώµα εφαρµογής που αποτελεί τη βάση 

για το λογισµικό ως υπηρεσία ενώ το στρώµα πλατφόρµας αποτελεί τη βάση για τα µοντέλα 

πλατφόρµας ως υπηρεσία. Αυτά τα τρία µοντέλα χρησιµεύουν στο να ταξινοµούνται οι 

δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους σε συγκεκριµένες ιδιότητες των προµηθευτών των 

προϊόντων και υπηρεσιών. Για τη δηµιουργία εικονικών υπολογιστικών συστηµάτων 

χρησιµοποιείται η υποδοµή ως υπηρεσία. Με την πάροδο του χρόνου στο νέφος εισάγονται 

διάφοροι τύποι υπηρεσιών που ταιριάζουν µε τις αρχιτεκτονικές. Ταυτότητα ως υπηρεσία 

αυτή η ταυτότητα παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης σε δίκτυα. Τέλος άλλοι τύποι υπηρεσιών 

είναι ο έλεγχος, οι επικοινωνίες και η συµµόρφωση ως υπηρεσία. 

 

3.2.1 Υποδοµή ως Υπηρεσία (IaaS) 

Το µοντέλο IaaS (infrastructure as a service) έχει να κάνει µε ένα περιβάλλον πληροφορικής 

που αποτελείται από πόρους και υποδοµές, υλικό, δίκτυο, συνδεσιµότητα και λειτουργικά 

συστήµατα, τα οποία διαχειριζόµαστε µέσω εφαρµογών που µας δίνονται µε τη µορφή 

υπηρεσιών νέφους cloud based services. Στόχος του µοντέλου αυτού είναι να παρέχει 
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καταναλωτές υπηρεσιών νέφους µε υψηλό επίπεδο ελέγχου. Οι ΙΤ πόροι είναι συνήθως 

εικονοποιηµένοι και βρίσκονται σε δέσµες που αποτελούν την κλιµάκωση του χρόνου 

εκτέλεσης και την παραµετροποίηση των υποδοµών. 

Επίσης οι πόροι µας δίνονται από αυτό το µοντέλο χωρίς να είναι ήδη διαµορφωµένοι και 

ελέγχονται από τον καταναλωτή του νέφους. Ο κύριος πόρος σε αυτό το περιβάλλον είναι ο 

εικονικός διακοµιστής όπου καθορίζει τις απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικό 

χώρο και µνήµη. Οι πόροι κοστολογούνται ανάλογα µε τη χρήση τους και η υποδοµή αλλάζει 

σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχου. 

 

Εικόνα 5: Απεικόνιση του µοντέλου "Υποδοµή ως Υπηρεσία" 

 

3.2.2 Λογισµικό ως Υπηρεσία (SaaS) 

Στο µοντέλο SaaS (software as a service) οι εφαρµογές φιλοξενούνται ως υπηρεσίες σε 

πελάτες που τις προσπελάζουν µέσω του internet, η φιλοξενία γίνεται από τους παρόχους 

υπηρεσιών εφαρµογών (ASPS). Ο πελάτης δεν είναι απαραίτητο να συντηρεί το λογισµικό 

όταν φιλοξενείται εκτός της επιχείρησης. Το θετικό στοιχείο είναι ότι το λογισµικό 

χρησιµοποιείται όπως είναι χωρίς να πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις. Υποχρέωση του 

παρόχου είναι να παρακολουθεί τις βελτιώσεις και επιδιορθώσεις της λειτουργικότητας της 

υποδοµής. Όσον αφορά την κοστολόγηση ισχύει η χρέωση ανά χρήστη – βάση (per use 

basis).  

Οι εταιρίες παρουσιάζουν πολύ γρήγορα οφέλη από τις κεφαλαιακές δαπάνες όταν υιοθετούν 

το µοντέλο SaaS, µπορούν να δοκιµάζουν νέο λογισµικό πληρώνοντας ενοίκιο και έπειτα αν 
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τους ικανοποιεί να συνεχίσουν να το χρησιµοποιούν και να το καθιερώσουν. Όλα τα 

λογισµικά που εκτελούν µια εργασία χωρίς να χρειάζεται να αλληλοεπιδρούν µε άλλα 

συστήµατα, είναι η βέλτιστη επιλογή η χρήση του µοντέλου SaaS. Το µοντέλο αυτό 

χρησιµοποιεί περιηγητές (browsers) και έχει φτιαχτεί µε σύστηµα πολλαπλής µίσθωσης έτσι 

ώστε να χρησιµοποιούν µια εφαρµογή αρκετοί πελάτες. Το SaaS παρέχει πρόσβαση σε 

εµπορικό λογισµικό όταν γίνει εγκατάσταση σε µια κεντρική θέση, οι πελάτες µπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο web. Όσον αφορά το υψηλό επίπεδο το SaaS έχει αρκετά οφέλη. ∆ίνει 

τη δυνατότητα να µεταφερθεί η “φιλοξενία” της εφαρµογής σε κάποιον άλλο προµηθευτή 

λογισµικού, κατά αυτό τον τρόπο µειώνονται τα έξοδα χορήγησης αδειών. Τα 

πλεονεκτήµατα όσον αφορά τους προµηθευτές εφαρµογών ή ανεξάρτητους προµηθευτές 

λογισµικού είναι ότι τους δίνει την δυνατότητα να φτιάξουν και να ελέγξουν τις ροές εσόδων 

µε ένα one to many µοντέλο, έτσι η µείωση των πακέτων του λογισµικού γίνεται και 

συνολική µείωση του κόστους. 

Επιπροσθέτως µε τον έλεγχο της χρήσης του λογισµικού και τον περιορισµό διανοµής χωρίς 

άδεια αντιγράφων οι προµηθευτές επιτυγχάνουν αποτελεσµατικότερη αναβάθµιση και 

διαχείριση των διορθώσεων. Τέλος οι χρήστες χρησιµοποιούν ευκολότερα την εφαρµογή 

µέσω ενός περιηγητή, και οι ανάγκες για υλικό είναι πολύ µικρές. 

 

Εικόνα 6: Απεικόνιση του µοντέλου "Λογισµικό ως Υπηρεσία" 
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3.2.3 Πλατφόρµα ως Υπηρεσία (PaaS) 

Η πλατφόρµα ως υπηρεσία, PaaS (platform as a service) είναι σχεδόν ίδια µε το λογισµικό ως 

υπηρεσία αλλά η πρώτη είναι όλο το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών και όχι µόνο η 

χρήση µιας εφαρµογής. Οι λύσεις PaaS σχετικά µε τις λύσεις SaaS διαφοροποιούνται στο 

γεγονός ότι δίνουν µια πλατφόρµα που φιλοξενείται σε εικονικής ανάπτυξης νέφος όπου 

αποκτάς πρόσβαση µε έναν browser. Oι πάροχοι λύσεων σε αυτό το µοντέλο δίνουν την 

πλατφόρµα επεξεργασίας αλλά και τη λύση, αυτό βοηθά την ανάπτυξη των εφαρµογών του 

λογισµικού.  

Σε αυτό το µοντέλο δεν είναι υποχρεωτικό να εγκατασταθούν τα εργαλεία ανάπτυξης µόνο 

στον υπολογιστή του παραγωγού λογισµικού, µπορούν και χωρίς να γίνει αυτό να χτίσουν 

εφαρµογές ιστού και να φτιάξουν εφαρµογές στο νέφος. Για να δηµιουργηθούν υπηρεσίες 

υψηλότερου επιπέδου το PaaS χρησιµοποιεί ένα στρώµα λογισµικού και το δίνει ως 

υπηρεσία. Το NIST είναι η ικανότητα που έχει ο καταναλωτής να αναπτύξει στην υποδοµή 

στου νέφους εφαρµογές που δηµιούργησε ο καταναλωτής µε τη βοήθεια γλωσσών 

προγραµµατισµού που υποστηρίζονται από τον πάροχο. Ο καταναλωτής µπορεί να ελέγχει 

τις εφαρµογές αλλά όχι να τις διαχειρίζεται. 

Για να ονοµάσουµε µια πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού σαν πραγµατική λύση PaaS θα 

πρέπει να ισχύουν αρκετά από τα ακόλουθα: 

• Η πλατφόρµα ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται στο πρόγραµµα περιήγησης 

• Θα πρέπει να µπορεί να γίνει πολλαπλή µίσθωση και συνεργασία του νέφους µε τους 

πελάτες και να είναι απλή η διαδικασία αυτή. 

• Η λύση θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ενσωµάτωσης µε άλλους πόρους νεφών 

όπως βάσεις δεδοµένων στο Internet. 

• Θα πρέπει να ελέγχεται η εφαρµογή από την αρχή για τη βελτίωση της επεξεργασίας 

της πλατφόρµας. 

• Κύριο µέληµα θα πρέπει να είναι η αξιοπιστία και η ασφάλεια των προσωπικών 

δεδοµένων. 
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Εικόνα 7: Απεικόνιση του µοντέλου "Πλατφόρµα ως Υπηρεσία" 

 

3.2.4 Microsoft Office 365 Home Premium 

Η συγκεκριµένη έκδοση αποτελεί µια από τις εκδόσεις της Microsoft, την οποία µπορεί 

κάποιος να κατεβάσει από το υπολογιστικό νέφος και να τη χρησιµοποιήσει στον υπολογιστή 

του ακριβώς όπως και τις άλλες εκδόσεις του Microsoft Office. Η διαφορά όµως έγκειται στο 

ότι η νέα υπηρεσία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο εύκολη η αποθήκευση εγγράφων στο 

υπολογιστικό νέφος, όπως είναι και στον τοπικό υπολογιστή. 

Επιπλέον η Microsoft προωθεί την ιδέα ότι µε το νέο Office 365, µπορεί ο καθένας να 

επεξεργάζεται έγγραφα του Office οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε δηλαδή συσκευή είτε είναι 

υπολογιστής, είτε tablet, είτε συσκευή Windows phone, αρκεί να υπάρχει ένα πρόγραµµα 

περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µπορεί ο καθένας να χρησιµοποιήσει 

το Office 2013 σε υπολογιστές που έχουν Windows αλλά και το Office 2011 για υπολογιστές 

µε λειτουργικό σύστηµα Mac OS X. 

Το Office 2013 αποτελεί µια εντυπωσιακή αναβάθµιση για την πιο ισχυρή σουίτα 

εφαρµογών γραφείου παγκοσµίως, όπου τα νέα χαρακτηριστικά είναι τόσο οµαλά 

ενσωµατωµένα ώστε να µην απαιτείται σχεδόν καµία νέα εκπαίδευση ή κατάρτιση. 
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3.2.5 Dropbox 

Το Dropbox είναι µια εφαρµογή αποθηκευτικού νέφους ή µε άλλα λόγια µια υπηρεσία που 

επιτρέπει την αποθήκευση, τον συγχρονισµό και την κοινή χρήση αρχείων µεταξύ 

διαφορετικών συσκευών που ο χρήστης έχει επιλέξει να συνδέσει στο λογαριασµό του. Η 

υπηρεσία προσφέρει από 2GB έως 16GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου ενώ είναι διαθέσιµη 

σε Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android και BlackBerry. 

Η απλή χρήση που προσφέρει το Dropbox συνδυάζεται µε ένα πολύ απλό πρόγραµµα το 

οποίο το εγκαθίσταται πολύ εύκολα στον τοπικό υπολογιστή. Το πρόγραµµα αυτό 

δηµιουργεί έναν φάκελο στον τοπικό υπολογιστή ο οποίος θα επικοινωνεί µε τον 

εξυπηρετητή µέσω του ∆ιαδικτύου. Έτσι µετακινώντας αρχεία ή φακέλους σε αυτόν τον 

φάκελο αυτόµατα αυτά ανεβαίνουν και στον λογαριασµό που έχει ο χρήστης στο ∆ιαδίκτυο. 

Ο συγχρονισµός των αρχείων, σε µια πολύ απλή έννοια, είναι η αντιγραφή αρχείων από έναν 

φάκελο σε άλλον. Με την υπηρεσία του συγχρονισµού εποµένως, µπορεί το Dropbox να 

µοιράσει τα αρχεία σε πολλούς υπολογιστές. 

 

3.2.6 Google Drive 

Το Google Drive αποτελεί µια υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισµού αρχείων που 

παρέχεται από την Google και επιτρέπει την χρήση αποθηκευτικού νέφους, τον διαµοιρασµό 

αρχείων και την συνεργατική επεξεργασία από τον χρήστη. Τα αρχεία που µοιράζονται 

δηµόσια στο Google Drive µπορούν να αναζητηθούν µε µηχανές αναζήτησης. 

Επιπρόσθετα, το Google Drive περιλαµβάνει τα πολύ γνωστά Google Docs, τη γνωστή 

σουίτα γραφείου µε εφαρµογές παραγωγικότητας και η οποία προσφέρει την συνεργατική 

επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και εγγράφων. 

Αρχικά προσφέρει σε όλους τους χρήστες του έναν αρχικό online χώρο αποθήκευσης 

χωρητικότητας 15 GB που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις διαδεδοµένες υπηρεσίες του 

Google Drive και του Gmail. 
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3.3 Το Υπολογιστικό Νέφος στον ιδιωτικό τοµέα 

Υπάρχουν κάποιες µορφές που εµφανίζεται το υπολογιστικό νέφος, τα δηµόσια νέφη, νέφη 

κοινότητας, ιδιωτικά νέφη και υβριδικά νέφη, συνδέοντας δηµόσια και ιδιωτική µορφή 

λειτουργίας. 

 

3.3.1 ∆ηµόσιο Υπολογιστικό Νέφος 

Είναι υποδοµή δηµοσίου νέφους για ελεύθερη χρησιµότητα από το κοινό, όπου η ιδιοκτησία 

του, η διαχείριση και η λειτουργία του πιθανόν γίνεται από µια επιχείρηση, κυβερνητικό 

οργανισµό ή συνδυασµό τους. Χρησιµοποιώντας διάφορα πρωτόκολλα από τους χρήστες 

που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο από δηµόσια σηµεία, συνδέεται στο διαδίκτυο µέσω 

ευζωνικής πρόσβασης. 

 

3.3.2 Ιδιωτικό Υπολογιστικό Νέφος 

Η υποδοµή του ενδεχοµένως κάποιο µέρος του παραχωρείται για χρήση από κάποιους 

καταναλωτές (π.χ. Επιχειρηµατικές µονάδες). Επίσης το νέφος αυτό είναι προ βάσιµο σαν 

µια LAN προέκταση στους διακοµιστές του κέντρου δεδοµένων της επιχείρησης (Virtual 

private network VPN). 

3.3.3 Υπολογιστικό Νέφος κοινότητας 

Η υποδοµή του συγκεκριµένου νέφους δίδεται για χρήση από µια συγκεκριµένη κοινότητα 

καταναλωτών από οργανισµούς που έχουν κοινές πολιτικές αποκλειστικά 

(π.χ. προϋποθέσεις ασφάλειας, παράγοντες συµµόρφωσης). Κάτοχοι, διαχειριστές και 

λειτουργοί εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων πιθανόν είναι ένας ή περισσότεροι οργανισµοί, 

ένα τρίτο µέρος ή συνδυαστικά αυτών. 

 

3.3.4 Υβριδικό Υπολογιστικό Νέφος 

Η σχεδίαση της υποδοµής του νέφους αυτού µπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτελεί 

πολύπλοκους αλγόριθµους µε συµπληρωµατικά ανεξάρτητα νέφη, στην περίπτωση που 

υπάρχουν συγκεκριµένες ανάγκες ή ακόµη και αν ο όγκος δεδοµένων είναι µεγαλύτερος του 

χώρου υποδοµής του νέφους (cloud bursting). Τέλος η υποδοµή συνδυάζει δύο ή 
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περισσότερες διακριτές υποδοµές νέφους (ιδιωτική, κοινοτική ή δηµόσια) που είναι 

ξεχωριστές µεταξύ τους, αλλά συνδέονται ταυτόχρονα µε τυποποιηµένη η ιδιοκτησιακή 

τεχνολογία δίνοντας την δυνατότητα φορητότητας δεδοµένων και εφαρµογών. 
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4 Πλατφόρµες Υπολογιστικού Νέφους 

4.1 Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) 

To Amazon Elastic Compute Cloud είναι µια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει 

υπολογιστική ικανότητα σε Νέφος ικανή να προσαρµόσει τα µεγέθη της στις ανάγκες του 

χρήστη. Παρέχει πλήρη έλεγχο των υπολογιστικών πόρων και επιτρέπει να εκτελεστούν 

υπολογισµοί στο υπολογιστικό περιβάλλον της Amazon.com. Το Amazon EC2 µειώνει το 

χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση και την εκκίνηση νέων περιπτώσεων server µε 

µερικά λεπτά επιτρέποντας εκτεταµένη ευελιξία, είτε προσαύξησης των υπολογιστικών 

πόρων είτε µείωσης αυτών, καθώς αλλάξουν οι απατήσεις. Το Amazon EC2 αλλάζει τα 

οικονοµικά δεδοµένα των υπολογιστών, επιτρέποντας πληρωµή µόνο για την ικανότητα που 

χρησιµοποιείται πραγµατικά ενώ παρέχει στους προγραµµατιστές εργαλεία για την 

οικοδόµηση ανθεκτικών εφαρµογών σε αποτυχίες. [2] 

Όσον αφορά τη λειτουργικότητα του σε ένα εικονικό περιβάλλον υπάρχει η δυνατότητα 

διαδικτυακών υπηρεσιών, λειτουργία των instances µε πολλά λειτουργικά συστήµατα, που 

µπορούν να τρέξουν από τις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται. 

Για να χρησιµοποιηθεί το EC2 η επιχείρηση πρέπει: 

• να καταβάλει χρηµατικό ποσό για τους πόρους που πραγµατικά χρησιµοποιεί, 

• να ρυθµίσει την ασφάλεια στο δίκτυο για τα instances, 

• να φτιάξει ένα amazon machine image (AMI) µε δεδοµένα, εφαρµογές και τις 

ρυθµίσεις της η' να διαλέξει µια εικόνα που θα είναι ήδη ρυθµισµένη για να 

λειτουργήσει, 

• να επιλέξει αν θέλει τα instances να τρέχουν σε µια καθορισµένη τοποθεσία ή σε 

πολλές µε την βοήθεια των στατικών IP, 

• να διαλέξει λειτουργικό σύστηµα και εικονική µηχανή και να αρχίσει να 

παρακολουθεί τα instances της AMI που της είναι χρήσιµα µε την βοήθεια των 

υπηρεσιών API. 
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Εικόνα 8: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) 

 

4.1.1 Χαρακτηριστικά Amazon EC2 

Από το amazon EC2 παρέχονται βασικά στοιχεία καθώς και κάποια χαρακτηριστικά για τη 

δηµιουργία ανεκτικών σε αποτυχίες επιχειρηµατικών εφαρµογών όπως: 

• Σχεδίαση για χρήση µε άλλες amazon web services. Με σκοπό την παροχή βέλτιστων 

υπολογιστικών υπηρεσιών, επεξεργασία και αποθήκευση διαδικασιών το amazon EC2 

λειτουργεί µαζί µε την amazon storage service (amazon S3), την amazon simple DB, 

την amazon RDS υπηρεσία βάσης δεδοµένων και την amazon simple queue service 

SQS. 

• Ασφάλεια. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να είναι ασφαλείς οι υπολογιστικοί πόροι. 

Ένας από αυτούς είναι τα firewalls τοίχοι προστασίας, που ελέγχουν την είσοδο στο 

δίκτυο των instances. Η κάθε επιχείρηση µπορεί να επιλέξει τα Instances που θέλει µε 

συγκεκριµένες διευθύνσεις IP που χρειάζεται και να συνδεθεί µε κρυπτογράφηση 

IPSEC VPN. 

• Ελαστικότητα. Το amazon EC2 δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να αυξοµειώσει 

τους πόρους της σε χρονικό διάστηµα µερικών λεπτών, µπορεί να φορτίσει έναν ή 

πάρα πολλούς server µαζί. Η φόρτιση αυτή µπορεί να αυξοµειωθεί κατά βούληση 

διότι όλα ελέγχονται από την υπηρεσία API. 

• Χαµηλό κόστος. Οι επιχειρήσεις καταβάλουν ένα µικρό ποσό για την υπολογιστική 

ικανότητα που πραγµατικά χρησιµοποιούν. 
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• Πλήρης έλεγχος. Η επιχείρηση µπορεί να κάνει τα πάντα όσον αφορά τα instances. 

Μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους και µετά να ξεκινήσει πάλι το ίδιο instance µε 

τη βοήθεια της υπηρεσίας API. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα τα instances να 

επανακινηθούν από απόσταση µε χρήση πάλι της υπηρεσίας API. 

• Αξιοπιστία. Το amazon EC2 παρέχει ένα αρκετά αξιόπιστο περιβάλλον µε τα 

instances να δουλεύουν πολύ γρήγορα. Με την σύµβαση amazon EC2 level agreement 

έχουµε 99,9 % διαθεσιµότητα για κάθε περιφερειακό amazon EC2. 

• Ευελιξία. Η κάθε επιχείρηση µπορεί να διαλέξει ανάµεσα σε µια πληθώρα 

διαφορετικών τύπων instances, ακόµα µπορεί να αλλάξει την διαµόρφωση της µνήµης 

ή το µέγεθος της CPU και τον χώρου αποθήκευσης του Instance. Κάποιες επιλογές 

λειτουργικών συστηµάτων είναι οι διανοµές Linux, Microsoft windows server και 

open Solaris. 

• Spot instances. Οι πελάτες µπορούν να δώσουν µια προσφορά για αχρησιµοποίητα 

Amazon EC2 και διαχείριση των instances. Ισχύουν οι κανόνες προσφοράς και 

ζήτησης σε αυτή την περίπτωση. 

• On-demand instances. Τα on demand instances δίνουν την δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να πληρώνουν ανά ώρα την υπολογιστική ικανότητα, έτσι 

απαλλάσσονται από δεσµεύσεις µεγάλου χρονικού διαστήµατος. 

• Reserved instances. Οι επιχειρήσεις µε τα reserved instances µπορούν να πληρώσουν 

ένα µικρό ποσό εφάπαξ για κάθε Instance που θα χρησιµοποιήσουν, µε έκπτωση µετά 

στα τέλη χρήσης ανά ώρα. Ακόµα οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν το 

instance και να πληρώσουν ανά ώρα ή να µην το χρησιµοποιήσουν καθόλου και να 

µην πληρώσουν. 

• Amazon virtual private cloud. Το amazon VPC συνδέει το σύννεφο AWS µε τα 

πληροφοριακά συστήµατα. Στο amazon VPC παρέχεται η δυνατότητα οι επιχειρήσεις 

µε την βοήθεια ενός εικονικού δικτύου να ενώσουν την υποδοµή τους µε ένα σύνολο 

αποµονωµένων AWS υπολογιστικών πόρων και να αναπτύξουν τα συστήµατα 

ασφαλείας τους (firewalls). 

• High performance computing (HPC) clusters. Οι χρήστες που έχουν πολύπλοκα 

υπολογιστικά φορτία µπορούν να έχουν υψηλή υπολογιστική απόδοση στο δίκτυο από 
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ειδικά προσαρµοσµένες υποδοµές. Τα instances που είναι ειδικά σχεδιασµένα για αυτό 

το σκοπό δηλαδή να παρέχουν υψηλές αποδόσεις-δυνατότητες δικτύωσης µπορούν να 

αρχίσουν µε προγραµµατισµό σε οµάδες, µε σκοπό την µέγιστη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του δικτύου. 

• Amazon cloud watch. Με το amazon cloud watch ελέγχουµε τους πόρους και τις 

εφαρµογές. Οι επιχειρήσεις µπορούν να έχουν στατιστικά στοιχεία και γραφικές 

παραστάσεις και να καθορίσουν ειδοποιήσεις για τα δεδοµένα που µετράνε. 

• Amazon elastic block store. παρέχει έναν µόνιµο χώρο αποθήκευσης για τα amazon 

EC2 instances. Οι όγκοι που αποθηκεύονται είναι πάρα πολύ αξιόπιστοι. 

• Αυτόµατη επέκταση. Με την αυτόµατη επέκταση οι επιχειρήσεις έχουν την 

δυνατότητα να αυξάνεται ο αριθµός των Instances του Amazon EC2 όταν αυξάνεται η 

ζήτηση και να µειώνονται όταν µειώνεται η ζήτηση για την εξοικονόµηση κόστους. Γι' 

αυτό και η αυτόµατη επέκταση ενδείκνυται για εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ανά 

ώρα, ηµέρα ή εβδοµάδα. 

• Πολλαπλές περιοχές. Οι επιχειρήσεις µπορούν να τοποθετήσουν τα instances σε πολλά 

σηµεία. Το amazon EC2 παρέχει κάποιες ζώνες διαθεσιµότητας µε σκοπό την 

προστασία από αποτυχίες, έτσι οι επιχειρήσεις προστατεύουν τις εφαρµογές της από 

την αποτυχία µιας θέσης και µόνο. 

• Ελαστική εξισορρόπηση φορτίου. Η ελαστική εξισορρόπηση φορτίου βρίσκει τα 

προβληµατικά Instances και τα οδηγεί στα υγιή του συνόλου. Ακόµα διανέµει την 

κίνηση των εφαρµογών σε αρκετά instances για να διασφαλιστεί η συνεχόµενη 

υποστήριξη στην ζήτηση που υπάρχει και η ανοχή σε σφάλµατα. 

• Ελαστικές IP διευθύνσεις. Οι διευθύνσεις αυτές είναι στατικές IP διευθύνσεις 

σχεδιασµένες για δυναµικό cloud computing. Μια τέτοια διεύθυνση συνδέεται µε το 

λογαριασµό του πελάτη όχι όµως µε καθορισµένο instance και ο πελάτης έχει τον 

έλεγχο.  
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4.2 Google App Engine 

Το google app engine ή αλλιώς η google είναι µια πλατφόρµα ως υπηρεσία. Σ’ αυτή την 

περίπτωση οι χρήστες δεν µπορούν να δουν το πραγµατικό περιβάλλον εκτέλεσης, αντιθέτως 

από το amazon που παρέχει εικονικές µηχανές τις οποίες ελέγχει στο 100%. Επιπλέον η 

πλατφόρµα ως υπηρεσία ευθύνεται για την εκτέλεση των εφαρµογών όπως και τη συντήρηση 

εξωτερικών αιτηµάτων υπηρεσιών, καθώς και την εκτέλεση σχεδιασµένων εργασιών της 

εφαρµογής. Οι χρήστες δηµιουργούν κώδικες σε διάφορες γλώσσες µαζί µε τα σχετικά 

στοιχεία που βρίσκονται αποθηκευµένα στο google file system, το οποίο είναι ένα πολύ 

δυνατό σύστηµα µεγάλης κλίµακας ανθεκτικό σε σφάλµατα. 

Έτσι µόλις η εφαρµογή εισαχθεί επιτυχής στο διαδίκτυο είναι άµεσα διαθέσιµη. Η 

πλατφόρµα ως υπηρεσία µπορεί να µεγαλώσει και να γίνει δηµόσια διαθέσιµη οποτεδήποτε 

µε χρέωση µόνο όταν προσπελαύνεται. 

Αντίθετα στην υποδοµή ως υπηρεσία που είναι συνεχώς διαθέσιµη µια εφαρµογή και υπάρχει 

πλήρες κόστος για τους εξυπηρετητές που χρησιµοποιούνται συνεχώς. Μέσα στα όρια 

χρήσης της εταιρείας διατίθενται δωρεάν η ανάπτυξη εφαρµογών στο google app engine 

όπως και η δοκιµασία τους. Αργότερα το κόστος αναλαµβάνεται όταν προσπελαστούν από 

ικανοποιητικό αριθµό αιτήσεων. Λόγω του ότι οι εφαρµογές δεν γίνονται σε εικονικές 

µηχανές η google διαθέτει δωρεάν αυτή την υπηρεσία από την πλατφόρµα ως υπηρεσία. 

 

Εικόνα 9: Google App Engine 

 

4.2.1 Χαρακτηριστικά Google App Engine 

Από το Google App Engine παρέχονται βασικά στοιχεία όπως: 
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• Μπορεί να λειτουργήσει µόνο κώδικα από αίτηµα HTTP. 

• Οι προγραµµατιστές µπορούν να κάνουν ανάγνωση στο app engine. Επίσης µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µόνο εικονικά συστήµατα αρχείων. 

• Μπορούν να ανέβουν αυθαίρετες µονάδες Python (µόνο καθαρή όµως) οποιεσδήποτε 

άλλες δεν υποστηρίζονται. 

• ∆εν υποστηρίζει τοµείς χωρίς το www. 

• Η διαδικασία του διακοµιστή για να απαντήσει ένα αίτηµα δεν διαρκεί πάνω από 60''. 

 

4.3 Microsoft Azure 

Η Microsoft Azure, παλαιότερα λεγόταν windows azure κατασκευάστηκε από τη Microsoft 

µε σκοπό τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρµογών και υπηρεσιών µέσω 

ενός παγκοσµίου δικτύου της Microsoft. Κυκλοφόρησε την 1
η
 Φεβρουαρίου 2010 και 

διαθέτει PaaS και IaaS υπηρεσίες, δέχεται διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού, εργαλεία 

και πλαίσια. 

 

Εικόνα 10: Microsoft Azure 

 

4.4 CELAR – Okeanos - Pithos 

4.4.1 Celar 

Αφορά στην ανάπτυξη και στην αξιοποίηση µιας αυτοµατοποιηµένης πολύ επίπεδης 

πλατφόρµας καθώς και «έξυπνων» υπολογιστικών και δικτυακών πόρων για την υλοποίηση 
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εφαρµογών Υπολογιστικού Νέφους. Στόχος είναι η ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων 

ανοικτού κώδικα για την εφαρµογή και τον έλεγχο multi- κόκκους, ελάχιστη κατανοµή 

πόρων για εφαρµογές Cloud σε ένα αυτοµατοποιηµένο τρόπο.  

 

Εικόνα 11: Celar 

 

4.4.2 Okeanos 

Το Okeanos είναι µια καινούργια IaaS υπηρεσία στην οποία µπορείς να «χτίσεις» τον δικό 

υπολογιστή που να λειτουργεί συνδεµένος πάντα στο Internet, χωρίς να ανησυχίες για τυχόν 

αστοχίες υλικού, συνδεσιµότητας και προβλήµατα στο λογισµικό. Με το Okeanos είσαι ένα 

κλικ µακριά από τα Εικονικά Μηχανήµατα (Virtual Machines) και τα Εικονικά ∆ίκτυα 

(Virtual Networks): µπορείς δηλαδή να τα στείλεις, να τα καταστρέψεις, να τα συνδέσεις και 

άλλες τόσες ενέργειες και όλα µέσα από το αγαπηµένο σου web browser.  

Μπορείς επίσης να αγοράσεις τα αρχεία σου online να τα µοιραστείς µε φίλους και να έχεις 

πρόσβαση σε αυτά οποιαδήποτε στιγµή σε όποιο µέρος και αν είσαι στον κόσµο ακόµα και 

µέσα από το Εικονικό Μηχάνηµά σου. Τέλος, η λέξη Oceanos είναι µια ελληνική λέξη, όπου 

αντιπροσωπεύει την αφθονία, και αυτός είναι και ο λόγος όπου ο πλανήτης µας διαφέρει από 

τους υπόλοιπους. [3] 

 

Εικόνα 12: Okeanos 
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4.4.3 Pithos 

Η υπηρεσία αυτή πρόσφατα αντικαταστάθηκε από τη νεότερη έκδοση της που είναι µέρος 

του Okeanos. Η παλιότερη έκδοση της άλλαξε ώστε να παραχωρεί τη δυνατότητα της 

ανάγνωσης των αρχείων που ήδη υπάρχουν και όχι προσθήκη νέων. Ακόµα η υπηρεσία 

Pithos προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιµα από 

παντού, πάντοτε, µε ασφάλεια. Η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους 

φοιτητές και µέλη της ακαδηµαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας. 

Οι χρήστες µπορούν να αποθηκεύσουν µε ασφάλεια τα αρχεία τους και να τα µοιραστούν µε 

άλλους χρήστες. Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, και 

αρχειοθέτησης. 

 

Εικόνα 13: Pithos 

 

4.5 SingularLogic IaaS 

Η SingularLogic αναλαµβάνει και εγγυάται (µέσω SLA) τη βέλτιστη διαχείριση του 

εξοπλισµού και των εφαρµογών που είναι εγκατεστηµένα στα κέντρα δεδοµένων. Οι 

υπηρεσίες IaaS καλύπτουν τις απαιτήσεις για επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity, 

disaster recovery, backup) και φιλοξενία κεντρικού και desktop εξοπλισµού µέσω µιας 

κεντρικοποιοηµένης υποδοµής στο κέντρο δεδοµένων. 

 

4.5.1 Managed Hosting 

Το Managed Hosting αποτελεί µια υπηρεσία φιλοξενίας και διαχείρισης - υποστήριξης 

υποδοµών, συστηµάτων και εφαρµογών στο κέντρο δεδοµένων της SingularLogic. Μπορούν 

να φιλοξενηθούν οποιουδήποτε µεγέθους υποδοµές και bandwidth ανάλογα µε τις ανάγκες 

του πελάτη. 
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Το βασικό πακέτο της υπηρεσίας Managed Hosting περιλαµβάνει φιλοξενία φυσικού ή 

ακόµα και εικονικού εξυπηρετητή, υπηρεσία application service provision (ASP), υπηρεσία 

αποθήκευσης δεδοµένων, υπηρεσία παρακολούθησης του εξυπηρετητή, υπηρεσίες 

∆ιαχείρισης,  διαδικασία υποστήριξης λειτουργίας συστηµάτων και δικτύου, υπηρεσία 

αποµακρυσµένης πρόσβασης, υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και υπηρεσίες ΙΤ. 

 

4.5.2 Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity as a Service (BCaaS) 

Η Επιχειρησιακή Συνέχεια αποτελεί ένα σύνολο δράσεων που υλοποιούνται από ένα 

οργανισµό και διασφαλίζουν ότι οι κρίσιµες επιχειρησιακές λειτουργίες θα είναι διαθέσιµες 

στους πελάτες, στους προµηθευτές αλλά και στην ίδια την επιχείρηση. 

Επίσης οι δράσεις αυτές διασφαλίζουν τη λειτουργική συνέχεια της επιχείρησης σε 

περιπτώσεις καταστροφής των κεντρικών υποδοµών της ή άλλων δυσλειτουργιών που 

µπορεί να προκύψουν. Οι υπηρεσίες  BCaaS υλοποιούνται για τον εκάστοτε πελάτη στο 

κέντρο δεδοµένων της εταιρίας σύµφωνα µε το IT Business Continuity Design και αφορά σε 

στρατηγικές ανάκτησης και πλάνων, όπως είναι η εγκατάσταση και η παραµετροποίηση 

υλικού, λογισµικού συστήµατος, επιχειρηµατικού λογισµικού, υλοποίηση διαδικασιών 

αντιγράφων ασφαλείας, εκπαίδευση προσωπικού, δοκιµές ετοιµότητας, αυτόµατη µετάπτωση  

της λειτουργίας των συστηµάτων από το κυρίως site στο site έκτακτης λειτουργίας (και 

αντίστροφα). 

 

4.5.3 Disaster Recovery Services 

Οι υπηρεσίες Disaster Recovery είναι µέρος ενός πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας 

(Business Continuity Plan) και προσφέρουν για όλα τα τµήµατα ενός οργανισµού συνολικές 

λύσεις, µεθοδολογίες υλοποίησης και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία κάθε µεγάλης επιχείρησης ή οργανισµού και την ανάπτυξη ενός  µοντέλου 

εγρήγορσης, όταν ένα ατυχές γεγονός πλήξει την επιχείρηση. 

Οι υπηρεσίες συστηµάτων Disaster Recovery περιλαµβάνουν εφαρµογή της µελέτης 

Business Continuity της επιχείρησης, φιλοξενία υποδοµών, συστηµάτων και εφαρµογών στο 

κέντρο δεδοµένων της εταιρίας, παροχή οποιουδήποτε µεγέθους υποδοµών και bandwidth 

ανάλογα µε τις ανάγκες της εγκατάστασης, υλοποίηση της πρότασης Disaster Recovery και 

δοκιµαστικό σενάριο για την πιστοποίηση της λειτουργικότητας της λύσης, παρακολούθηση 
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όλο το 24ωρο της εγκατάστασης και τεχνικό έλεγχο του data replication σε καθηµερινή 

βάση, περιοδικό δοκιµαστικό έλεγχο λειτουργικότητας  και αυτόµατη µετάπτωση  της 

λειτουργίας των συστηµάτων από το κυρίως site στο site έκτακτης λειτουργίας (και 

αντίστροφα). 

 

4.5.4 Desktop as a Service (DaaS) 

Οι υπηρεσίες DaaS προσφέρονται µέσω φιλοξενίας στο περιβάλλον του τοπικού υπολογιστή 

ή του laptop, µιας κεντρικοποιηµένης υποδοµής του κέντρου δεδοµένων. Tο περιβάλλον των 

τοπικών υπολογιστών δεν βρίσκεται πλέον σε τοπική υποδοµή αλλά φιλοξενείται στο κέντρο 

δεδοµένων και από εκεί παρέχεται σαν κεντρικοποιηµένη υπηρεσία. 

Η υποδοµή desktop σε πόρους του Data Center λειτουργεί µε οποιοδήποτε είδος υλικό 

(hardware), απλοποιώντας µε αυτό τον τρόπο τη διαχείριση του client. Επιπλέον παρέχει 

ταχύτερη αναβάθµιση εφαρµογών (software rollout), τυποποιεί και ελέγχει στενά το 

εργασιακό περιβάλλον των χρηστών, παρέχει ασφάλεια µειώνοντας την πολυπλοκότητα και 

τέλος µειώνει κατά πολύ το κόστος αναβάθµισης εξοπλισµού. 

 

4.5.5 Backup as a Service (BCKaaS) 

Η υπηρεσία BCKaaS αφορά στην υλοποίηση του Backup Plan της επιχείρησης και 

προσφέρει online backup των δεδοµένων της σε υποδοµές του κέντρου δεδοµένων της 

εταιρίας. 

Μέσω των BCKaaS υπηρεσιών, διασφαλίζεται η λειτουργική συνέχεια της επιχείρησης σε 

περιπτώσεις καταστροφής των κεντρικών υποδοµών της και αποτιµάται διαφορετικά 

ανάλογα µε την εκάστοτε επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία BCKaaS περιλαµβάνει φιλοξενία εξοπλισµού Backup Application 

Server & Storage για online Backup, υλοποίηση του Backup Plan µε χρήση των 

εγκατεστηµένων εφαρµογών για online Backup, περιοδικό έλεγχος ακεραιότητας των 

αντιγράφων, υπηρεσία Backup Systems Monitoring, αποστολή του Backup στο κυρίως site 

του πελάτη όταν απαιτηθεί και Managed Hosting υπηρεσίες για την υποδοµή που 

χρησιµοποιείται για την υπηρεσία BCKaaS. 
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4.5.6 Colocation Services 

Τα Colocation Services αποτελούν µια υπηρεσία απλής φιλοξενίας υποδοµών, συστηµάτων 

και εφαρµογών, στο κέντρο δεδοµένων της εταιρίας, Μπορούν να φιλοξενηθούν 

οποιουδήποτε µεγέθους υποδοµές και bandwidth ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Η υπηρεσία Colocation Services περιλαµβάνει τη φιλοξενία Racks µε τον εξοπλισµό της 

επιχείρησης στις εγκαταστάσεις του κέντρου δεδοµένων. Ακόµα παρέχει υπηρεσία 

αποµακρυσµένης πρόσβασης, αδιάλειπτες παροχές ρεύµατος που υποστηρίζονται από UPS 

και γεννήτρια, καθώς και σύστηµα πυρανίχνευσης/ πυρόσβεσης του χώρου εγκατάστασης 

των συστηµάτων. 

Η παραπάνω βασική υπηρεσία µπορεί να εµπλουτισθεί µε υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, υπηρεσία παρακολούθησης του εξυπηρετητή, υπηρεσίες 

∆ιαχείρισης και υπηρεσία Αντιγράφων Ασφαλείας (Daily Backup Service). 
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5 Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Υπολογιστικού Νέφους 

5.1 Γενικά για την Ασφάλεια και την Προστασία των ∆εδοµένων 

Η Ασφάλεια και η Προστασία ∆εδοµένων αποτελούν τα δυο από τα µεγαλύτερα και 

σηµαντικότερα θέµατα σχετικά µε το Υπολογιστικό Νέφος. Η ασφάλεια των πληροφοριών 

είναι εάν πολύπλοκο σύνολό που αποτελείται από τεχνολογίες, κανονισµούς, τεχνικές και 

συµπεριφορές οπού προστατεύουν την ακεραιότητά και την πρόσβαση σε συστήµατα 

υπολογιστών και δεδοµένων και οπού στοχεύουν στην υπεράσπιση έναντι των παρεµβολών 

που προκύπτουν από κακόβουλη πρόθεση και εισβολείς όπως για παράδειγµα οι χάκερς αλλά 

και από ακουσία λάθη του χρήστη. Όταν τα δεδοµένα ενός δηµοσίου οργανισµού ή µιας 

εταιρίας αποθηκεύονται στο Νέφος και η ανταλλαγή τους γίνεται µέσω του ιντερνέτ οι 

υπηρεσίες που στηρίζονται είναι εκτεθειµένες σε εξωτερικές απειλές και διασκορπίζονται σε 

διάφορες τοποθεσίες, αυτός είναι και ο λόγος οπού κάποιες εταιρίες διστάζουν να 

επωφεληθούν από την χρήση της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους γιατί δεν µπορούν 

να διατηρούν τις πληροφορίες της εταιρίας του κάτω από πλήρη έλεγχο. 

Ο χρήστης παραχωρεί τα δεδοµένα και τις πληροφορίες οπού µπορεί να είναι προσωπικές, 

απόρρητες και ευαίσθητες και ο πάροχος του Νέφους πρέπει να είναι αξιόπιστος για την 

συντηρήσει και την προστασία αυτών δηλαδή οι µηχανισµοί ασφάλειας αναµεσά στον 

χρήστη και τον πάροχο πρέπει να είναι ισχυροί και προσεκτικά σχεδιασµένοι. 

Οι δυο µεγάλες κατηγορίες που αφορούν θέµατα ανησυχίας - ασφάλειας που σχετίζονται µε 

το Υπολογιστικό Νέφος είναι τα ζητήµατα ασφάλειας που αντιµετωπίζουν οι παροχή του 

Νέφους και τα θέµατά ασφάλειας που αντιµετωπίζουν οι χρήστες τους. Αυτό γίνεται µε δυο 

τρόπους: ο πρώτος είναι να εξασφαλίσει ο παροχής ότι οι υποδοµές του είναι ασφαλείς και 

ότι τα δεδοµένα και οι εφαρµογές των πελατών του προστατεύονται και δεύτερον ο χρήστης 

να διασφαλίσει ότι ο παροχής έχει λάβει τα καταλληλά µετρά ασφάλειας για την προστασία 

των πληροφοριών χρησιµοποιώντας ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και µετρά ελέγχου 

ταυτότητας. 

5.2 Βασικές Αρχές της Ασφάλειας ∆εδοµένων 

Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών. Αυτές είναι τρεις: 

εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα. 
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5.2.1 Εµπιστευτικότητα 

Αναφέρεται στην εκούσια ή ακουσία µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη περιεχοµένου. Ακόµα 

σχετίζεται και µε τις περιοχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ανάλυση κίνησης, 

διεπαφή, κρυπτογράφηση και καλυµµένα κανάλια.[4] 

Η απώλεια της µπορεί να συµβεί µε ποικίλους τρόπους όπως για παράδειγµα µέσω κακής 

εφαρµογής δικαιωµάτων διαδικτύου. Υπάρχουν κάποια στοιχεία των τηλεπικοινωνιών που 

χρησιµοποιούνται για να διασφαλίσουν την εµπιστευτικότητα. Αυτά είναι: 

• Πρωτόκολλα ασφάλισης δικτύου 

• Υπηρεσίες πιστοποίησης δικτύου 

• Υπηρεσίες κρυπτογράφησης δεδοµένων 

• ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας: περιλαµβάνονται εφευρέσεις, έργα τέχνης, 

µουσικής και φιλολογίας αλλά και σχεδιασµούς, τα οποία καλύπτονται από νόµους 

πνευµατικής ιδιοκτησίας δηλαδή προστατεύουν πνευµατικές δηµιουργίες, διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, όπου παρέχονται για νέες εφευρέσεις. 

• Καλυµµένα Κανάλια: είναι µία µη εξουσιοδοτηµένη και ακούσια οδός επικοινωνίας 

όπου επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και όπου µπορούν να επιτευχθούν µέσω 

χρονισµού των µηνυµάτων ή την ακατάλληλη χρήση των µηχανισµών αποθήκευσης. 

• Ανάλυση κίνησης: είναι µια µορφή παραβίασης της εµπιστευτικότητας που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε την ανάλυση του όγκου, την πηγή αλλά και τον προορισµό της 

κίνησης του µηνύµατος, την ταχύτητα, ακόµη και αν αυτό είναι κωδικοποιηµένο. 

Επίσης η αυξηµένη δραστηριότητα µηνυµάτων και υψηλές εξάρσεις κίνησης µπορεί 

να υποδηλώνουν ότι υπάρχει κάποιο σηµαντικό γεγονός που λαµβάνει χώρα. 

• Κρυπτογράφηση: περιλαµβάνεται η διαµόρφωση των µηνυµάτων ώστε να είναι 

δύσκολο να αναγνωριστούν από µη εξουσιοδοτηµένη οντότητα ακόµη και εάν έχουν 

υποκλαπεί. Επίσης το µέγεθος της προσπάθειας που χρειάζεται για την 

αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος σχετίζεται µε το πόσο ισχυρό είναι το κλειδί 

κρυπτογράφησης, την ποιότητα αλλά και δύναµη του αλγόριθµου κρυπτογράφησης.  

• ∆ιεπαφή: είναι η δυνατότητα µίας οντότητας να χρησιµοποιεί και να συνδέει 

πληροφορίες που προστατεύονται σε ένα επίπεδο ασφάλειας για να “ξεσκεπάσει” 
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πληροφορίες που προστατεύονται σε ένα πιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 

Συνήθως έχει να κάνει µε την ασφάλεια της βάσης δεδοµένων. 

5.2.2 Ακεραιότητα 

Η Ακεραιότητα αναφέρεται στην αξιοπιστία των δεδοµένων. Για να υπάρχει ακεραιότητα, τα 

δεδοµένα πρέπει να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση. Η απώλεια 

ακεραιότητας µπορεί να συµβεί µέσω εσκεµµένης επίθεσης για αλλαγή των πληροφοριών 

(για παράδειγµα µία αλλοίωση ιστοσελίδας), ή περισσότερο συχνά, χωρίς πρόθεση (τα 

δεδοµένα αλλοιώνονται κατά λάθος από έναν χειριστή). [4] 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα είναι: 

• Υπηρεσίες ανίχνευσης εισβολής 

•  Υπηρεσίες τοίχου προστασίας 

•  ∆ιαχείριση ασφάλειας επικοινωνιών 

Τέλος, υπάρχουν τρεις αρχές που απαιτεί να ικανοποιηθούν η έννοια της ακεραιότητας της 

πληροφορίας στο σύννεφο: 

1. Τα δεδοµένα είναι εσωτερικά και εξωτερικά σταθερά 

2. Μη εξουσιοδοτηµένες τροποποιήσεις δεν γίνονται σε δεδοµένα από εξουσιοδοτηµένο 

προσωπικό ή επεξεργασίες 

3. ∆εν γίνονται τροποποιήσεις σε δεδοµένα από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ή 

επεξεργασίες 

5.2.3 ∆ιαθεσιµότητα 

Αναφέρεται στην προσβασιµότητα των δεδοµένων και διασφαλίζει την έγκαιρη πρόσβαση 

στα δεδοµένα του σύννεφου ή στους πόρους επεξεργασίας του σύννεφου. Ακόµα εγγυάται 

ότι τα συστήµατα λειτουργούν κανονικά όταν χρειάζονται και ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας 

του συστήµατος βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Τέλος το αντίστροφο της 

εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιµότητας είναι η αποκάλυψη, η µετατροπή, και η 

καταστροφή. 
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6 Θέµατα ποιότητας υπηρεσίας στο Υπολογιστικό Νέφος 

6.1 Πρότυπα υψηλής κλιµάκωσης σε εφαρµογές τα οποία ταιριάζουν 

καλύτερα στο Υπολογιστικό Νέφος 

Τα πρότυπα υψηλής κλιµάκωσης σχετίζονται άµεσα µε την δηµιουργία του φαινοµένου της 

υψηλής κλιµάκωσης σε εφαρµογές. Πιο συγκεκριµένα, αποτελούν τα πιο κοινά πρότυπα 

µετακίνησης µιας εφαρµογής στο Υπολογιστικό Νέφος και ως εκ τούτου παρέχουν πολύ 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Τέτοια παραδείγµατα θεωρούνται 

• η υποστήριξη µεγάλου αριθµού χρηστών που χρησιµοποιούν τις εφαρµογές, 

• η δυνατότητα εκτέλεσης µεγαλύτερου αριθµού υπολογισµών λόγω µεγαλύτερης 

υπολογιστικής δύναµης καθώς και 

• η µεγαλύτερη ποσότητα δεδοµένων. 

Οι 4 κατηγορίες υψηλής κλιµάκωσης σε εφαρµογές είναι οι ακόλουθες. 

 

6.1.1 ∆υνατότητα Μεταφοράς 

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στη διαδικασία η οποία µετακινεί αυτούσια στο Υπολογιστικό 

Νέφος µια υπάρχουσα εφαρµογή. Αυτό µπορεί να είναι επιθυµητό κυρίως για οικονοµικούς 

λόγους µιας και το κόστος χρήσης των πόρων ενός Υπολογιστικού Νέφους είναι σαφώς πιο 

χαµηλό σε σχέση µε την εκτέλεση και κατόπιν λειτουργία της συγκεκριµένης εφαρµογής σ’ 

ένα εξυπηρετητή. 

Ιδιαίτερη βάση πρέπει να δοθεί στις ρυθµίσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν και οι 

οποίες σχετίζονται µε το τοπικό κέντρο δεδοµένων και που φυσικά δεν µπορεί να 

υποστηρίξει το Υπολογιστικό Νέφος. 

 

6.1.2 Έκρηξη υπολογισµού 

Στην παρούσα κατηγορία µπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι εφαρµογές οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα χειρισµού µιας σειράς από δυναµικές προσθήκες πόρων, όταν αυτοί σχετίζονται 

άµεσα µε οικονοµικούς παράγοντες που αφορούν το Υπολογιστικό Νέφος. 
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Το πλεονέκτηµα είναι το ότι οι πόροι αυτοί χρησιµοποιούνται σε µια σταθερή βάση, χωρίς 

ούτε να γίνεται υπερ-χρησιµοποίησή τους ή υπο-λειτουργία τους. 

 

6.1.3 Ελαστική αποθήκευση 

Η 3
η
 κατηγορία, της ελαστικής αποθήκευσης, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της τη 

δυνατότητα της εκθετικής αύξησης των εφαρµογών όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Ο 

λόγος πίσω από τον οποίο συµβαίνει αυτό δεν είναι άλλος από το γεγονός του ότι αν και η 

τοπική αποθήκευση (σε ιδιωτικούς υπολογιστές) είναι φθηνή, εντούτοις δεν παύει η 

διαχείρισή της να είναι αρκετά δαπανηρή. Συνεπώς η χρησιµοποίηση µιας πλατφόρµας 

Υπολογιστικού Νέφους µπορεί να είναι µια φθηνότερη εναλλακτική χρήση όσον αφορά 

τουλάχιστον στη διαχείριση της τοπικής αποθήκευσης. 

 

6.1.4 Κλιµάκωση σε Επίπεδο ∆ιαδικτύου 

Η τελευταία αυτή κατηγορία περιλαµβάνει τη δηµιουργία µιας εφαρµογής Υπολογιστικού 

Νέφους η οποία διαθέτει την δυνατότητα να χειριστεί απρόσκοπτα και χωρίς κανένα 

πρόβληµα στην απόδοση, ένα πολύ µεγάλο αριθµό χρηστών. Παραδείγµατα τέτοιων 

εφαρµογών είναι τα πολύ γνωστά YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, κλπ. 

Η κλιµάκωση αυτού του είδους χρησιµοποιείται κατά κόρον σε νέες εφαρµογές λόγω του ότι 

δεν απαιτεί κάποιο τροµερά µεγάλο κόστος έναρξης µιας και όπως είναι φυσικό, δεν 

απαιτείται η αγορά κάποιου εξυπηρετητή. Επιπρόσθετα, προσφέρει τη δυνατότητα 

επέκτασης όταν και αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από τη µεριά των χρηστών (λόγω αυξηµένης 

ποσότητας αλλά και υψηλού traffic). 
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6.2 Service Level Agreement (SLAs) και δηµόσιοι πάροχοι Υπολογιστικών 

Νεφών 

Τα συµφωνητικά παροχής υπηρεσιών SLAs (Service Level Agreement) αποτελούν µια πολύ 

σηµαντική βοήθεια για τους παρόχους Υπολογιστικών Νεφών ώστε να είναι σε θέση να 

µπορούν να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενες δυσκολίες και διαφορετικές αντιλήψεις σε 

προσφορές υπηρεσιών. 

Γενικά ένα συµφωνητικό παροχής υπηρεσιών χρησιµοποιείται για την υλοποίηση των 

παρακάτω χαρακτηριστικών: 

• Ορίζει ειδικά επίπεδα υπηρεσιών τα οποία πρέπει να παρέχει ένας πάροχος. 

• ∆ιατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στις εκάστοτε επιχειρήσεις από 

τους παρόχους σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. 

• Αποτελεί ένα τρόπο προσφοράς των υπηρεσιών των παρόχων Υπολογιστικού Νέφους 

διότι οι πάροχοι µπορούν να αξιώσουν οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό κρίνουν ότι 

αξίζουν οι υπηρεσίες τους. Επιπλέον στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το ότι 

προσφέρονται υπηρεσίες από τους παρόχους αναλόγως των προσφορών των κέντρων 

δεδοµένων τους. 

Ακολούθως παρέχονται κάποιες εφαρµογές συµφωνητικών παροχής υπηρεσιών: 

1. Amazon EC2 τόσο για υπηρεσίες υπολογισµού όσο και για υπηρεσίες αποθηκευτικού 

χώρου. Εγγυάται συνάµα προσπέλαση και πρόσβαση σε δεδοµένα αλλά και σε 

στιγµιότυπα που βρίσκονται αποθηκευµένα στο δίκτυο. 

2. Microsoft Azure που χρησιµοποιείται κυρίως για τη διαχείριση του χρόνου 

λειτουργίας όλων των στιγµιότυπων των ρόλων των πελατών. 

3. Rackspace Cloud για τη διαχείριση της λειτουργίας της υποδοµής του Υπολογιστικού 

Νέφους Rackspace, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας HVAC (Heating, 

Ventilating, and Air Conditioning). 
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7 Το µέλλον του Υπολογιστικού Νέφους 

Το Υπολογιστικό Νέφος θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους της τεχνολογίας ως 

το επόµενο «κύµα» της τεχνολογίας των πληροφοριών για τα άτοµα, τις εταιρείες, αλλά και 

τις κυβερνήσεις, διατηρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και 

προσφέροντας σε χαµηλό κόστος πολλές δελεαστικές ευκαιρίες. Επίσης είναι προφανής η 

διαφορά στο κατά πόσο πιο προσιτή είναι πλέον η τεχνολογία και στους λιγότερο γνώστες 

των υπολογιστών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

Πέρα όµως από την µείωση των λειτουργικών δαπανών, οι τεχνολογίες Υπολογιστικού 

Νέφους έχουν ριζωθεί ως η βάση για την εξολοκλήρου επιχειρηµατική καινοτοµία, αλλά και 

για τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα. Επίσης χρησιµοποιούνται κατά κόρον για σηµαντικές 

βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας για όποιους χρησιµοποιούν την τεχνολογία 

πληροφοριών. 

Στο µέλλον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αρχίσουν να εµπιστεύονται το Υπολογιστικό 

Νέφος, ειδικά από τη στιγµή που δεν διαφαίνεται µεγάλο το χρονικό διάστηµα όπου όλα τα 

συστήµατα ασφαλείας θα είναι σε θέση να επικυρώνουν ταυτότητες µέσω µιας “κεντρικής 

εµπιστοσύνης”. Φυσικά αυτή η επικύρωση βασίζεται στο γεγονός του ότι η ταυτότητα 

ασφάλειας είναι περισσότερο ασφαλής από τις υπόλοιπες τρέχουσες µορφές ασφαλείας. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των ειδικών, “στα επόµενα πέντε χρόνια, το 80% των 

διεργασιών που θα εκτελούν οι υπολογιστές, θα πραγµατοποιούνται µέσω της νέας αυτής 

µορφής παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, και όχι µέσω των ενσωµατωµένων 

προγραµµάτων”. 

Ένα άλλο φαινόµενο που αντιµετωπίζει µεγάλη άνθιση αποτελούν τα τηλέφωνα νέας γενιάς 

που βασίζονται στο Υπολογιστικό Νέφος και τα οποία συνεχώς εξελίσσονται. Ειδικότερα, 

γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά και λεπτά µιας και όλες οι εφαρµογές είναι πλέον 

διαδικτυακές και απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλες οι φορητές συσκευές θα 

αποθηκεύουν τα δεδοµένα στο Νέφος (όσες δεν το κάνουν, θα χρειαστεί να το κάνουν το 

επόµενο διάστηµα) και εν συνεχεία οι προγραµµατιστές θα µπορούν να προσθέτουν 

περισσότερες δυνατότητες. 

Καταλήγοντας µπορούµε να αναφέρουµε τα ακόλουθα πιθανά σενάρια σχετικά µε το µέλλον 

του Υπολογιστικού Νέφους: 
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• Υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας πολλών διαφορετικών Νεφών τα οποία θα 

προέρχονται από διαφορετικούς παρόχους και τα οποία όπως είναι φυσικό, θα 

προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν θα µπορούν να 

συνδέονται µεταξύ τους και φυσικά θα απαιτείται συχνότερη πληρωµή. 

• Υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας ενός κοινού διαστήµατος το οποίο θα 

διαµοιράζονται όλα τα Νέφη. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούν να διαµοιράζονται τα 

δεδοµένα αλλά φυσικά όχι τις εφαρµογές, µιας και αυτές θα τις διαχειρίζονται 

ανεξάρτητα µεταξύ τους όλοι οι πάροχοι Υπολογιστικών Νεφών. 

• Υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας ενός κοινού ενιαίου Νέφους όπου θα είναι ένα όσο 

το δυνατόν περισσότερο ανοιχτό σύστηµα ώστε να µπορούν να το προσπελαύνουν 

όλοι. Ειδικότερα, το Νέφος αυτό θα περιλαµβάνει τα πάντα (δεδοµένα, εφαρµογές, 

υπηρεσίες) και τα οποία θα είναι προσβάσιµα από όλους ανεξαιρέτως οποιουδήποτε 

χαρακτηριστικού που µπορεί να τους διαφοροποιεί. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατοποιήθηκε µια εκτενής µελέτη πάνω στις 

υπηρεσίες του Υπολογιστικού Νέφους και συγκεκριµένα αναφερθήκαµε σε διάφορα 

παραδείγµατα υλοποίησης του. 

Το Υπολογιστικό Νέφος έκανε την εµφάνισή του στις αρχές του 21
ου

 αιώνα και πολλές 

επιχειρήσεις το θεωρούν πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι τους. Κάτι που αξίζει να αναφερθεί 

είναι το γεγονός του ότι οι µεγαλύτερες και σηµαντικότερες εταιρίες στον κλάδο των 

υπολογιστών (τέτοιες είναι οι Google, Amazon και Microsoft) έχουν δηµιουργήσει δικές 

τους εφαρµογές πάνω σε αυτό. 

Οι ενότητες που καλύφθηκαν στην εργασία αφορούν τις σύγχρονες τεχνολογίες, τις 

κατηγορίες του καθώς και τις διάφορες υπηρεσίες. Ως διαφορετικές κατηγορίες γνωρίζουµε 

την Υποδοµή ως Υπηρεσία (IaaS), το Λογισµικό ως Υπηρεσία (SaaS), την Πλατφόρµα ως 

Υπηρεσία (PaaS) αλλά και διάφορα άλλα παραδείγµατα Υπολογιστικού Νέφους που 

χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο από τον κόσµο στην εποχή µας. Επίσης γίνεται µια 

κατηγοριοποίηση του Υπολογιστικού Νέφους σε ∆ηµόσιο, Ιδιωτικό, Υπολογιστικό και 

Υβριδικό. 

Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στις πλατφόρµες του Υπολογιστικού Νέφους – τέτοιες είναι 

όπως είναι το Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), το Google App Engine, το Microsoft 

Azure, αλλά και Ελληνικές Πλατφόρµες όπως είναι τα Celar, Okeanos, Pithos και το 

SingularLogic IaaS 

Τέλος µελετήθηκαν διάφορα άλλα ζητήµατα του Υπολογιστικού Νέφους, όπως είναι η 

ασφάλεια και η ιδιωτικότητα, η ακεραιότητα, διάφορα θέµατα ποιότητας υπηρεσίας και 

σχετικά µε το µέλλον του. 
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