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ΚΕΦ.13 –ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΥΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Το μοντέλο υπηρεσιών νέφους (Cloud Computing) επιτρέπει στο λογισμικό 
εφαρμογών να λειτουργεί χρησιμοποιώντας συσκευές και τεχνολογίες που 
δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο και όχι τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. 
Σύμφωνα με την τεχνολογία νέφους, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στους 
χρήστες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.  

 

Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρύπτουν τεχνικές 
λεπτομέρειες από τον τελικό χρήστη, ενώ διατίθενται σε κάθε χρήστη χωρίς κάποιο 
γεωγραφικό περιορισμό.  

Πλεονεκτήματα της τεχνολογία νέφους είναι: 

 η υψηλή χρηστικότητα δηλαδή υψηλή 
φιλικότητα προς το χρήστη.  

 η απεριόριστη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 
προς κάθε χρήστη 

 η αποτελεσματικότητα μέσω σύνθετων 
δικτυακών υποδομών και υπολογιστικών 
συστημάτων 

 επίτευξη οικονομιών κλίμακας αφού το κόστος 
της υπηρεσίας για κάθε χρήστη ή εταιρία είναι μικρότερο από αυτό που θα 
έπρεπε να καταβάλλουν για τη χρήση του εξοπλισμού και του λογισμικού.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΚΑΤΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΥΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΠΟΡΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών νέφους είναι: 
 
 
 
 
 
 

 
Εξυπηρέτηση κατά ζήτηση: κάθε 
χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία όποτε το επιθυμεί χωρίς 
περιορισμό ή ανθρώπινη παρέμβαση. 

Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο: οι 
υπηρεσίες νέφους είναι διαθέσιμες 
και προσβάσιμες σε όλο το δίκτυο με 
ενιαίο τρόπο για κάθε συνδεδεμένη 
συσκευή. 

Διαθεσιμότητα πόρων: η υπηρεσία 
χρησιμοποιεί πόρους όπως 
υπολογιστικό χρόνο και αποθηκευτικό 
χώρο, που μοιράζονται σε πολλούς 
χρήστες. 

Γρήγορη ευελιξία: η υπηρεσία μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα χωρίς πρόβλημα και 
να αντιμετωπίσει περιόδους ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου. 

Υπηρεσία μέτρησης: η υπηρεσία καταγράφει τη χρήση, ώστε ανάλογα με τη χρήση 
να γίνεται χρέωση ή βελτιστοποίηση της υπηρεσίας. 
 

 

Σήμερα οι κρατικές 
υπηρεσίες χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες νέφους για να 

αυξήσουν την 
παραγωγικότητα των 
τμημάτων τους και να 

εξυπηρετούν 
αποδοτικότερα τους 

πολίτες.    
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• Παροχή εφαρμογών στους τελικούς χρήστες 

• Απευθύνεται στους τελικούς χρήστες  
SaaS  

(Software as a Service) 

• Παροχή υπολογιστικών πλατφόρμων 

• Απευθύνεται σε προγραμματιστές 
PaaS 

(Platform as a Service) 

• Παροχή υπολογιστικών πόρων 

• Απευθύνεται σε ειδικούς διαχείρισης δικτύων 
IaaS 

(Infrastructure as a Service) 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ 

Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται σε τρία μοντέλα, καθένα από τα οποία είναι 
προσανατολισμένο σε ειδικές κατηγορίες χρηστών. 
 

 

SaaS – Λογισμικό ως υπηρεσία νέφους 

 Χρήση εφαρμογών χωρίς εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή του 
χρήστη.  

 Ο πάροχος του νέφους δίνει πρόσβαση σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί 
στην υποδομή του.  

 Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω διεπαφών διαδικτύου όπως ένας 
φυλλομετρητής σε κάθε συσκευή (pc, tablets, smartphones κλπ).  

 Ο χρήστης δεν μπορεί να επηρεάσει τις δικτυακές υποδομές, τους διακομιστές, 
τα λειτουργικά συστήματα ή τους αποθηκευτικούς χώρους. 

 Ο χρήστης έχει περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο πάνω στην εφαρμογή αφού 
δεν ελέγχει πού ακριβώς είναι αποθηκευμένα τα αρχεία του, πόσοι 
εξυπηρετητές διατίθενται για την εξυπηρέτησή του και πώς ακριβώς συνδέεται 
δικτυακά με τις εφαρμογές αυτές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τέτοιες εφαρμογές 
SaaS είναι το Google 
Apps, το Office 365 

και το Salesforce που 
βρίσκει κυρίως 
επιχειρηματική 

χρήση.    



 
 Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

5 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SaaS 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Οι χρέωση υπηρεσιών SaaS γίνεται με βάση:  

 τον αριθμό των τελικών χρηστών 
 τον χρόνο χρήσης 
 το εύρος ζώνης χρήσης 
 τον όγκο των αποθηκευμένων δεδομένων  
 τη διάρκεια αποθήκευσης 

 

 
PaaS – Πλατφόρμα ως υπηρεσία νέφους 

 Παροχή υπολογιστικών πλατφόρμων για προγραμματιστές (ιδανική λύση για 
ομάδες προγραμματιστών συνεργάζονται στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής). 

 Γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου (παροχή εργαλείων 
προγραμματισμού, δοκιμής, διανομής, φιλοξενίας και αυτόματης κλιμάκωσης 
της εφαρμογής μέσω διαδικτύου). 

 Εύκολη διάθεσή εφαρμογών στους τελικούς χρήστες. 

 Αποφυγή αγοράς και διαχείρισης ειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού. 

 Ο καταναλωτής δεν επηρεάζει το υφιστάμενο δίκτυο, τους διακομιστές τα 
λειτουργικά συστήματα ή τους αποθηκευτικούς χώρους, αλλά μπορεί να ελέγξει 
τις ίδιες τις εφαρμογές. 

 Όταν η μεταφερσιμότητα της εφαρμογής είναι απαραίτητη, η χρήση υπηρεσιών 
νέφους δεν κρίνεται σωστή επιλογή. 

 

 

 

 

 

 

παρέχουν στα μέλη τους 
πρόσβαση σε εφαρμογές 

λογισμικού 

χρησιμοποιούν απευθείας 
τις εφαρμογές λογισμικού 

του νέφους 

ρυθμίζουν τις εφαρμογές 
λογισμικού για τους 

τελικούς χρήστες 

Παραδείγματα 
υπηρεσιών PaaS είναι 
το Google App Engine, 
το Windows Azure, το 
Amazon Web Services 

και το Force.com. 
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IaaS – Υποδομές ως υπηρεσία νέφους 

 Παροχή υπολογιστικών πόρων στον χρήστη (π.χ. εξυπηρετητές, λογισμικό ή 
δικτυακό εξοπλισμό).  

 Ο καταναλωτής δεν ελέγχει την υφιστάμενη υποδομή, αλλά ελέγχει τα 
λειτουργικά συστήματα, την αποθήκευση των πληροφοριών και τις εφαρμογές 
ανάπτυξης λογισμικού. 

 Ο καταναλωτής ελέγχει μερικώς την αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων (π.χ. το 
τείχος προστασίας και την εξισορρόπηση φόρτου) με σκοπό τη βέλτιστη 
απόδοση και απόκριση των συστημάτων. 

 Οι υποδομές κοστολογούνται με βάση τη χρήση.  

 Το μοντέλο IaaS είναι κατάλληλο όταν οι απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους 
μεταβάλλονται ή όταν δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια για αγορά του 
αντίστοιχου εξοπλισμού.  

 Το μοντέλο IaaS δεν προτείνεται όταν τα διακινούμενα δεδομένα δεν 
επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς πόρους ως προς τη δικαιοδοσία 
του χρήστη ή όταν η τοπική αποθήκευση και διακίνηση των δεδομένων στο 
ιδιωτικό δίκτυο του χρήστη είναι ταχύτερη. 

 Διάθεση απομακρυσμένων εικονικών μηχανών (virtual machines) που 
εξαρτώνται από την δυνατότητα των διακομιστών. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γνωστές εταιρίες 
πάροχοι υπηρεσιών 
IaaS είναι το Amazon 
(EC2), το Rackspace 

και το Orange 
Business Service.    
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ 

DROPBOX 

Είναι μια πολύ γνωστή εφαρμογή νέφους στη διεύθυνση 
www.dropbox.com που αφορά στην αποθήκευση αρχείων 
και προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: δωρεάν και επί πληρωμή.  

Κάθε χρήστης του Dropbox χρησιμοποιήσει το υπολογιστικό νέφος: 

 ως αποθηκευτικό χώρο,  

 για διαμοιρασμό αρχείων με άλλους χρήστες  

 για συγχρονισμό αντιγράφων αρχείων μεταξύ υπολογιστών.  

Η υπηρεσία προσφέρει από 2GB έως 16GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου ενώ 
είναι διαθέσιμη gWindows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android και BlackBerry. 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε νέος χρήστης καλείται να εγκαταστήσει το λογισμικό του Dropbox στον 
υπολογιστή του έχοντας πρώτα δημιουργήσει έναν λογαριασμό 
στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ένας 
ειδικός φάκελος με το όνομα Dropbox δημιουργείται στον υπολογιστή. Μέσα σε 
αυτόν το φάκελο ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει αρχεία σε διαφορετικούς 
φακέλους, να δημιουργήσει καινούριους, να ανοίξει και να τροποποιήσει αρχεία 
ενώ παράλληλα το λογισμικό παρακολούθησης του Dropbox αναπαράγει τις 
ενέργειες αυτές στους υπόλοιπους συνδεδεμένους υπολογιστές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dropbox.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/Byte
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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Η αποθήκευση ενός αρχείου μπορεί να γίνει είτε με 
«ανέβασμα» του αρχείου μέσω της εφαρμογής διαδικτύου 
είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής που μπορεί να 
εγκαταστήσει ο χρήστης στον υπολογιστή του.  

Για κάθε φάκελο ή αρχείο παρέχεται η δυνατότητα αποστολής του σε άλλους 
χρήστες. Η λειτουργία αυτή, γνωστή ως διαμοιρασμός (sharing), πραγματοποιείται 
με το πάτημα του κουμπιού «share».  

 

Ο διαμοιρασμός μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως αποστολή 
ενημερωτικού email μέσα από το dropbox ή αποστολή μιας διεύθυνσης ιστού ή 
ακόμη και ανάρτηση σε κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook. 

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα δικαιώματα του αρχείου ή φακέλου που 
διαμοιράζεται. Με την επιλογή Share Folder δίνει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης  
στον παραλήπτη της πρόσκλησης που οφείλει και αυτός να είναι χρήστης του 
dropbox. Με την εντολή Share Link δίνει δικαιώματα διαχείρισης μόνο στο τρέχον 
στιγμιότυπο  των δεδομένων που διαμοιράζεται, χωρίς να χρειάζεται ο παραλήπτης 
να είναι χρήστης του dropbox. 

 

Άλλες εφαρμογές νέφους είναι το Microsoft Onedrive, το Google Drive, το Box και 
το iCloud που επιτρέπουν περαιτέρω καθορισμό των δικαιωμάτων επί των 
διαμοιραζόμενων αρχείων. 
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Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών νέφους αποθήκευσης αρχείων είναι: 

 Δεν απαιτείται αγορά εξοπλισμού 

 Συνεχής διαθεσιμότητα αρχείων σε κάθε συσκευή 

 Αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας αρχείων 

 Ασφάλεια έναντι κάθε κακόβουλου λογισμικού 

 Εύκολος διαμοιρασμός αρχείων 

 Διατήρηση πολλαπλών εκδόσεων ενός αρχείου 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

WE TRANSFER 

Το WeTransfer είναι άλλη μία εφαρμογή νέφους που είναι 
εξειδικευμένη στην αποστολή μεγάλων αρχείων. Η υπηρεσία 
αυτή δεν χρειάζεται κάποια εγγραφή για αποστολή αρχείων 
μέχρι 2 GB. To WeTransfer προσφέρεται στην ιστοσελίδα 
wetransfer.com.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή Dropbox 
ανήκει στην κατηγορία 

SaaS και όχι στην 
κατηγορία IaaS, παρά 

το ότι παρέχει 
αποθηκευτικό χώρο.   

http://www.wetransfer.com/
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ANIMOTO 

Είναι μία εφαρμογή νέφους δημιουργίας βίντεο όπου ο χρήστης 
ανεβάζει φωτογραφίες και αξιοποιώντας το περιβάλλον της 
εφαρμογής, συνθέτει βίντεο. Η εφαρμογή είναι συμβατή με 
υπολογιστές και φορητές συσκευές, ενώ είναι διαθέσιμη και σε 
εκπαιδευτική έκδοση.  

Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι λιτό και φιλικό προς το χρήστη, ενώ η σύνθεση 
του βίντεο γίνεται με την τοποθέτηση φωτογραφιών και κειμένου στην επιθυμητή 
σειρά προβολής. Η εφαρμογή παρέχεται στην ιστοσελίδα animoto.com.  
 

 
 
 
GOOGLE DRIVE 

Είναι ένα πακέτο εφαρμογών γραφείου συνεργατικής δημιουργίας 
και κοινής χρήσης αρχείων στο διαδίκτυο. Στο Google Drive οι 
χρήστες μπορούν παράλληλα και συνεργατικά να δημιουργούν 
αρχεία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις σε 
πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή παρέχεται στην ιστοσελίδα 
drive.google.com. 

 

http://www.animoto.com/

