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Περίληψη 

 

H παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Διερεύνηση και ανάλυση μοντέλων 

αξιολόγησης των οικονομικών επιπτώσεων του Cloud Computing», έχει ως 

αντικείμενο μελέτης τις οικονομικές συνέπειες στις εταιρείες και γενικά στους 

χρήστες, που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη υπηρεσία του υπολογιστικού 

νέφους.  Το υπολογιστικό νέφος, γνωστό με τον όρο “Cloud Computing”, αποτελεί 

το τελευταίο μοντέλο στα συνεχώς εξελισσόμενα υπολογιστικά συστήματα, ώστε 

να καλυφθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, οι διαρκώς αυξανόμενες 

ανάγκες σε υπολογιστικούς πόρους. Μπορούμε να το ορίσουμε, ως ένα μοντέλο 

που καθιστά εφικτή την εύκολη και κατ’απαίτηση πρόσβαση μέσω δικτύου σε μία 

κοινόχρηστη αποθήκη προσαρμόσιμων υπολογιστικών πόρων.  

O στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η εξαγωγή 

καθολικών συμπερασμάτων για το υπό εξέταση αντικείμενο. Για να το 

καταφέρουμε αυτό, θα παρουσιάσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις των υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους, όπως επίσης θα δωθεί βάση στην ανάλυση και αξιολόγηση 

των οικονομικών μοντέλων και του κόστους από την πλευρά του χρήστη και του 

παρόχου. Θα παρουσιαστούν οι πολιτικές τιμολόγησης των cloud υπηρεσιών της 

Amazon και της Google, καθώς και μελέτες περίπτωσης εταιρειών που 

χρησιμοποίησαν τις λύσεις αυτές για την διευκόλυνση των επιχειρηματικών τους 

διαδικασιών.Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εργασία 

είναι η δευτερογενής έρευνα και πιο συγκεκριμένα η κριτική μελέτη της 

διαθέσιμης βιβλιογραφίας.  

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η υπηρεσία του 

υπολογιστικού νέφους, προσφέρει μεγάλα οφέλη στην εταιρεία που θα την 

υιοθετήσει όπως και στον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Τα σημαντικότερα 
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πλεονεκτήματα που παρατηρούμε είναι η ευελιξία και η παγκόσμια υποδομή και 

τεχνολογία που έχει ως συνέπεια, οι εταιρείες να πετυχαίνουν όλο και αυξανόμενο 

ενδιαφέρον από τους πελάτες και αυτό συνεπάγεται όλο και μεγαλύτερα κέρδη. 

Τέλος, είνας σαφές ότι το Google Cloud αποτελεί έναν μεγάλο ανταγωνιστή του 

AWS και συνδυασμένο με φθηνότερες χρεώσεις και ευέλικτες επιλογές 

υπολογιστών, καθιστάται η πλέον πιο ελκυστική επιλογή. Σαφώς και το AWS 

μετράει περισσότερα χρόνια και διαγράφει μεγαλύτερη πορεία, το GCP παρέχει 

ήδη όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και προσφέρει ανταγωνιστικά μοντέλα 

τιμολόγησης και διαμόρφωσης, τα οποία υποστηρίζονται από σοβαρή προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και μέτρα ασφαλείας. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Cloud Computing, Οικονομία Υπολογιστικού Νέφους, Μοντέλα 

Υπηρεσίας, Κόστος Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους 
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Abstract 

 

This diploma thesis, entitled "Investigating and Analyzing Models of Assessing the 

Economic Impact of Cloud Computing", deals with studies of the economic impact 

on businesses and more generally on users using this cloud computing service. 

Cloud Computing is  the latest model of ever-evolving computing systems to meet 

as ever as possible the ever-growing need for computing resources. We can define 

it as a model that allows easy and direct network access to a shared storage space 

for customizable computing resources. 

The aim of this diploma thesis is to study and draw general conclusions about the 

subject under consideration. In order to do this, we will present the economic 

impacts of cloud computing services as well as provide a basis for analyzing and 

evaluating economic models and costs on the user and provider side. Amazon and 

Google cloud pricing policies will be presented, as well as studies by companies 

that used these solutions to facilitate their business processes. The methodology to 

be used in this work is secondary research and more specifically the critical study 

of the available literature. 

In summary, the results of the study showed that the cloud computing service 

offers great benefits to the company that will adopt it as well as to each user 

individually. The most important advantages that we observe are flexibility and 

global infrastructure and technology, with the consequence that companies are 

gaining increasing interest from customers and this entails even greater gains. 

Finally, it is clear that Google Cloud is a great competitor of AWS and is 

associated with cheaper charges and flexible computer choices, making it the most 

attractive option. Clearly, the AWS counts for more years, and it's going further, 

GCP already provides all the necessary functions and offers competitive pricing 
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and configuration models that are backed up by serious privacy and security 

measures. 

 

Keywords: Cloud Computing, Computational Cloud Economy, Service Models, 

Service Cost Cloud Computing 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 

1.1 Θέμα και σκοπός της διπλωματικής  

 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί στην ανάπτυξη προϊόντων που 

διευκολύνουν και επιταχύνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Μια τέτοια 

τεχνολογία αποτελεί η υπολογιστική νέφους ή αλλιώς cloud computing που 

κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεων. 

Με την υπολογιστική νέφους, ένας οργανισμός αποκτά ή ενοικιάζει 

υπολογιστικούς πόρους από προμηθευτές αντί να διαθέτει δικό του hardware και 

software. Η διάθεση γίνεται μέσω διαδικτύου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

αυξομείωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του 

οργανισμού. Για τις υπηρεσίες αυτές υπάρχει ένα κόστος τόσο για τον πάροχο όσο 

και για τους χρήστες ενώ τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους χρήστες και τους 

δημόσιους οργανισμούς είναι πολλαπλά. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την μελέτη της βιβλιογραφίας 

σχετικά με το cloud computing και την ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος 

του τόσο από την πλευρά του παρόχου όσο και από την πλευρά του χρήστη, ενώ 

θα παρουσιαστεί η οικονομική ωφέλεια και τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση 

των υπηρεσιών νέφους. Συγκεκριμένα, η διάρθρωση της διπλωματικές εργασίας 

έχει ως εξής: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της έννοιας του υπολογιστικού νέφους, 

των πλεονεκτημάτων από την υιοθέτησή του, τα είδη και τα μοντέλα υπηρεσίας 

που έχουν αναπτυχθεί και θα παρουσιαστούν οι μεγαλύτεροι πάροχοι cloud 

υπηρεσιών. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική 

αγορά και αφορούν την υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους με αριθμούς. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η οικονομία του υπολογιστικού νέφους, τα 

μοντέλα κόστους και γίνεται μεταξύ τους σύγκριση. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης τιμολογιακών 

πολιτικών δύο μεγάλων παρόχων, της Amazon και της Google και case studies 

μεγάλων εταιρειών που ενσωμάτωσαν λύσεις υπολογιστικού νέφους και 

επωφελήθηκαν από αυτές. 

 

1.2 Μεθοδολογία 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε να ακολουθηθεί δευτερογενής 

έρευνα και συγκεκριμένα κριτική μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας που αφορά 

τη μελέτη του οικονομικού περιβάλλοντος του υπολογιστικού νέφους και το 

κόστος των υπηρεσιών. Η δευτερογενής έρευνα με κριτική ανασκόπηση της 

διαθέσιμης βιβλιογραφίας, προσφέρει γρήγορες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. 

Επιπλέον, οι υπάρχουσες δημοσιευμένες πληροφορίες για κάθε πεδίο 

ενδιαφέροντος είναι το εφαλτήριο κάθε ερευνητικής προσπάθειας με σκοπό την 

κατανόηση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος (Stewart & Kamins, 1993).  

Μια ουσιαστική, διεξοδική και κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση  (Gall et al, 

1996; Hart, 1998): 

• οριοθετεί το ερευνητικό πρόβλημα, 

• αναζητά νέες κατευθύνσεις στην έρευνα, 

• αποφεύγει άσκοπες προσεγγίσεις, 
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• διευκολύνει την απόκτηση μεθοδολογικών γνώσεων, 

• εντοπίζει σημεία για περαιτέρω έρευνα, 

• υποστηρίζει τη θεμελιωμένη θεωρία, 

• διακρίνει ό, τι έχει γίνει από το τι πρέπει να γίνει, 

• ανακαλύπτει σημαντικές μεταβλητές σχετικές με το θέμα, 

• συνθέτει μια νέα προοπτική, 

• καθορίζει το πλαίσιο του θέματος ή προβλήματος, 

• εξορθολογίζει τη σημασία του προβλήματος, 

• διευκολύνει την κατανόηση της δομής του θέματος, 

• τοποθετεί την έρευνα σε ένα ιστορικό πλαίσιο για να δείξει τη σύνδεση με state-

of-the-art εξελίξεις. 
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Κεφάλαιο 2. Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναλυθεί η έννοια του cloud computing, τα μοντέλα 

υπηρεσίας και τα είδη του υπολογιστικού νέφους και θα παρουσιαστούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής. Στο τέλος του 

κεφαλαίου θα παρουσιαστούν οι τρεις μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού 

νέφους, η Amazon, η Google και η Microsoft. 

 

2.1 Εισαγωγή στο υπολογιστικό νέφος – Ορισμός και ιστορική εξέλιξη 

 

Το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) είναι η τεχνολογία που επιτρέπει 

στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία δεν 

φιλοξενούνται  στον προσωπικού τους υπολογιστή, αλλά σε εξοπλισμό άλλων, με 

μόνη προϋπόθεση την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του οποίου λαμβάνονται οι 

υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, το cloud computing σημαίνει αποθήκευση και 

πρόσβαση σε δεδομένα και προγράμματα μέσω του Internet αντί του σκληρού 

δίσκου του υπολογιστή ενός χρήστη. Το σύννεφο είναι μόνο μια μεταφορά για το 

Διαδίκτυο που δέχεται συνεχείς πληροφορίες. Παράλληλα, cloud computing 

τεχνολογία σημαίνει πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να είναι φυσικά και 

ταυτόχρονα παρών στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό. 

Ο ορισμός του υπολογιστικού νέφους μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: «Το Cloud 

Computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει την εύκολη και τη στιγμή που ζητείται 

πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ένα σύνολο από παραμετροποιήσιμους 

υπολογιστικούς πόρους (π.χ. Δίκτυα, servers, αποθηκευτικό χώρο, εφαρμογές και 

υπηρεσίες) οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να παρακολουθηθούν και να 
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αποδοθούν με πολύ μικρή παρέμβαση της διαχείρισης, ή αλληλεπίδρασης από τον 

πάροχο των υπηρεσιών» (Mell & Grance, 2011). Όσον αφορά την ονοματοδοσία 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας, προκύπτει από το γεγονός ότι τα διαγράμματα 

δικτύου απεικονίζουν το διαδίκτυο ως ένα «σύννεφο» το οποίο αντιπροσωπεύει 

όλα όσα συμβαίνουν κατά την διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. 

Οι χρήστες δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την τοποθεσία των υποδομών που 

χρησιμοποιούν ή τον εξοπλισμό που φιλοξενεί τις υπηρεσίες που έχουν ζητήσει 

και τους έχει δοθεί η άδεια να χρησιμοποιήσουν. Οι χρήστες του Cloud, με μόνο 

διαθέσιμο τον προσωπικό τους υπολογιστή ή την mobile συσκευή τους και την 

πρόσβαση στο Internet,  μπορούν να απολαμβάνουν ένα σύνολο υπηρεσιών 

διαδικτύου, οι οποίες διαχειρίζονται τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους 

(υλικό υπολογιστών, δίκτυο, αποθηκευτικό χώρο, λειτουργικά συστήματα, 

περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών, εφαρμογές κλπ). Όταν αποδοθεί ένα τμήμα 

πόρων σε κάποιον χρήστη Cloud, το τμήμα αυτό είναι ατομικά αφιερωμένο σε 

αυτόν το χρήστη μέχρι αυτός να το απελευθερώσει από τη χρήση του (Galen, 

2008). 

Το υπολογιστικό νέφος δεν δημιουργήθηκε αστραπιαία. Ήταν μια σταδιακή 

εξέλιξη που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 με mainframe computing. Πολλοί 

χρήστες ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση σε έναν κεντρικό υπολογιστή μέσω 

άτακτων τερματικών, των οποίων η μόνη λειτουργία ήταν να παρέχουν πρόσβαση 

στο mainframe. Λόγω του κόστους αγοράς και συντήρησης υπολογιστών 

mainframe, δεν ήταν πρακτικό για μια οργάνωση να αγοράσει και να διατηρήσει 

ένα για κάθε εργαζόμενο. Ούτε και ο τυπικός χρήστης χρειάζεται τη μεγάλη 

χωρητικότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας που παρείχε το mainframe. Η 

παροχή κοινής πρόσβασης σε έναν μοναδικό πόρο ήταν η λύση που δημιούργησε 

οικονομικό νόημα για αυτό το περίπλοκο κομμάτι της τεχνολογίας. 
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Γύρω στο 1970, δημιουργήθηκε η έννοια των εικονικών μηχανών (VMs). 

Χρησιμοποιώντας λογισμικό virtualization όπως το VMware, κατέστη δυνατή η 

ταυτόχρονη εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων λειτουργικών συστημάτων σε 

απομονωμένο περιβάλλον. Οι πλήρεις υπολογιστές (εικονικοί) θα μπορούσαν να 

εκτελεστούν μέσα σε ένα φυσικό υλικό το οποίο με τη σειρά του μπορεί να τρέξει 

ένα εντελώς διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα VM πήγε 

το mainframe κοινής πρόσβασης της δεκαετίας του '50 στο επόμενο επίπεδο, 

επιτρέποντας σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα υπολογιστών να διαμένουν σε 

ένα φυσικό περιβάλλον. Η εικονικοποίηση ήρθε να οδηγήσει την τεχνολογία και 

ήταν ένας σημαντικός καταλύτης στην επικοινωνία και την εξέλιξη της 

πληροφορίας. 

Στη δεκαετία του 1990, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών άρχισαν να προσφέρουν 

εικονικές ιδιωτικές δικτυακές συνδέσεις. Αρχικά, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

προσέφεραν μόνο μοναδικές συνδέσεις δεδομένων από σημείο σε σημείο. Οι νέες 

υποδομές virtualized private network είχαν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών με τις 

αποκλειστικές υπηρεσίες τους με μειωμένο κόστος. Αντί να δημιουργήσουν 

φυσική υποδομή για να επιτρέψουν σε περισσότερους χρήστες να έχουν τις δικές 

τους συνδέσεις, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ήταν πλέον σε θέση να παρέχουν 

στους χρήστες κοινή πρόσβαση στην ίδια φυσική υποδομή. 

Η παρακάτω λίστα εξηγεί εν συντομία την εξέλιξη του cloud computing: 

• Grid computing: Το Grid computing είναι η συλλογή πόρων υπολογιστών από 

πολλαπλές τοποθεσίες για να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος. Το πλέγμα μπορεί να 

θεωρηθεί ως κατανεμημένο σύστημα με μη αλληλεπιδραστικό φόρτο εργασίας που 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αρχείων. Το Grid computing διακρίνεται από τα 

συμβατικά συστήματα υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, όπως ο 
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υπολογισμός συμπλέγματος από το ότι υπολογιστές πλέγματος έχουν κάθε κόμβο 

που έχει οριστεί για να εκτελέσει μια διαφορετική εργασία / εφαρμογή. Οι 

υπολογιστές πλέγματος τείνουν επίσης να είναι πιο ετερογενείς και γεωγραφικά 

διασκορπισμένοι (έτσι δεν συνδέονται φυσικά) από τους υπολογιστές 

συμπλεγμάτων. 

•Υπολογιστική χρησιμότητα: Είναι ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο 

ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει στον πελάτη τον απαραίτητο υπολογιστικό πόρο 

και τη διαχείριση της υποδομής και τo χρεώνει για συγκεκριμένη χρήση αντί για 

μια στάνταρ χρέωση. Όπως και άλλοι τύποι υπηρεσιών κατά απαίτηση(όπως 

υπολογισμοί πλέγματος), το μοντέλο χρησιμότητας επιδιώκει να μεγιστοποιήσει 

την αποδοτική χρήση των πόρων ή / και να ελαχιστοποιήσει τις σχετικές δαπάνες. 

Αυτό το μοντέλο έχει το πλεονέκτημα ενός χαμηλού ή καθόλου αρχικού κόστους 

για την απόκτηση πόρων υπολογιστή. Αντίθετα, οι υπολογιστικοί πόροι 

ουσιαστικά νοικιάζονται. 

• Cloud computing: Οπουδήποτε και οποτεδήποτε πρόσβαση στους πόρους που 

παρέχονται δυναμικά ως υπηρεσία. 

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, αυτά είναι πέντε και μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής (Mell & Grance, 2011): 

1) On-demand self-service(Εξυπηρέτηση κατά απαίτηση):  

Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο καταναλωτής μπορεί να δεσμεύσει από μόνος του 

τους υπολογιστικούς πόρους που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του χωρίς να 

απαιτείται ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το φορέα παροχής κάθε υπηρεσίας.  

2) Broad network access (Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο):  
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Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσω του δικτύου 

και προσβάσιμες μέσω τυποποιημένων μηχανισμών που προωθούν την χρήση από 

ετερογενείς πλατφόρμες (π.χ. κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές κλπ).  

3) Location Independent Resource pooling ( Κοινή διάθεση των πόρων):  

Mε τον όρο αυτό εννοούμε ότι οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου 

χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς καταναλωτές με τη χρήση 

του μοντέλου πολλαπλών μισθωτών (multi-tenant), με τους διάφορους φυσικούς 

και εικονικούς πόρους να ανατίθενται δυναμικά και εκ νέου ανάλογα με τη ζήτηση 

των καταναλωτών. Ο πελάτης δεν έχει γενικά κανέναν έλεγχο ή γνώση σχετικά με 

την ακριβή τοποθεσία των παρεχόμενων πόρων, αλλά μπορεί να είναι σε θέση να 

προσδιορίζει την τοποθεσία σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης. Παραδείγματα 

πόρων αποτελούν οι αποθηκευτικοί χώροι, η επεξεργασία, η μνήμη, το bandwidth 

του δικτύου, καθώς και οι εικονικές μηχανές.  

4) Rapid elasticity (Ταχεία ελαστικότητα):  

Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι οι πόροι δεσμεύονται για χρήση γρήγορα και 

ελαστικά, και κάποιες φορές αυτόματα, έτσι ώστε να εμφανιστούν άμεσα ως μη 

διαθέσιμοι (scale out) και επίσης να αποδεσμευτούν γρήγορα για να εμφανιστούν 

ξανά ως διαθέσιμοι (scale in). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να θεωρεί 

ότι οι διαθέσιμες δυνατότητες για δέσμευση και χρήση είναι απεριόριστες και 

μπορούν να διατεθούν ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε ποσότητα.  

5)Measured Service (Μετρήσιμα επίπεδα παροχής υπηρεσιών):  

Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι τα συστήματα cloud ελέγχουν και βελτιστοποιούν 

αυτόματα τη χρήση των πόρων, αξιοποιώντας μια δυνατότητα μέτρησης σε κάποιο 

επίπεδο αφαίρεσης που είναι κατάλληλο για το είδος της υπηρεσίας (π.χ. 
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αποθήκευση, επεξεργασία, bandwidth, ενεργοί λογαριασμοί χρηστών). Η χρήση 

των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται, και να παρουσιάζεται με τη 

μορφή αναφορών, παρέχοντας διαφάνεια τόσο για τον πάροχο όσο και για τον 

καταναλωτή της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας. 

 

2.2 Μοντέλα υπηρεσίας και είδη υπολογιστικού νέφους 

 

H τεχνολογίας του cloud computing περιγράφεται μέσω δύο προσεγγίσεων: των 

μοντέλων ανάπτυξης και των μοντέλων υπηρεσιών. Όσον αφορά τα μοντέλα 

ανάπτυξης, η κατηγοριοποίηση τους γίνεται με βάση το περιβάλλον από όπου 

παρέχεται η cloud computing υπηρεσία. Συνεπώς, προκύπτουν τα εξής μοντέλα 

(Mell & Grance, 2009; Rimal, et. al, 2009):  

Ιδιωτικό νέφος (Private Cloud) 

Το μοντέλο αυτό λειτουργεί για την εξυπηρέτηση ενός μόνο χρήστη – πελάτη – 

οργανισμό και οι υποδομές του συνδέονται με ένα ιδιωτικό περιβάλλον κατ’ 

αποκλειστικότητα. Με άλλα λόγια, ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τις υποδομές και 

τους πόρους σαν να έχει την αποκλειστικότητά τους ακόμα και αν διαμοιράζονται 

φυσικά ή εικονικά με άλλους χρήστες.  

Υπάρχουν δύο είδη ιδιωτικού νέφους: τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. 

Συγκεκριμένα για την πρώτη κατηγορία, του εσωτερικού private cloud, οι 

οργανισμοί φιλοξενούν σε δικό τους χώρο το κέντρο δεδομένων τους με το 

πλεονέκτημα του ανωτέρου επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά τα ευαίσθητα 

δεδομένα, την ευελιξία και τη συνολική βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο εκάστοτε οργανισμός έχει απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση 
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των υποδομών συνεπώς είναι απαραίτητη η εμπειρία και η εξοικείωση με τις 

τεχνολογίες αυτές. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία,  το ιδιωτικό νέφος 

φιλοξενείται από έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος δημιουργεί ένα 

αποκλειστικά ιδιωτικό περιβάλλον για τον οργανισμό και φέρει την ευθύνη για της 

υποδομές και τη διαχείρισή τους. 

 

Δημόσιο νέφος (Public Cloud) 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών 

πληροφορικής κατάλληλο για χρήση από το ευρύ κοινό ή σε μεγάλες ομάδες 

οργανισμών. Το δημόσιο cloud είναι διαθέσιμο στον τελικό χρήστη μέσω μιας 

διαδικτυακής διεπαφής προσφέροντας πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη υποδομή 

άμεσα επεκτάσιμων υπολογιστικών πόρων, διαμορφώνοντας, επομένως, μια 

υποδομή τεράστιας δυναμικότητας που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.  

 

Υβριδικό νέφος (Hybrid Cloud) 

Το μοντέλο αυτό αποτελεί μία σύνθεση του ιδιωτικού και του δημόσιου νέφους με 

τρόπο που να παραμένουν μοναδικές οντότητες αλλά να συνδέονται μεταξύ τους 

με τεχνολογία που επιτρέπει τη φορητότητα δεδομένων και εφαρμογών. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει πως ένας χρήστης ή οργανισμός επιλέγει να διατηρεί κάποιες 

υποδομές και δεδομένα εντός του ιδιωτικού του συστήματος, ενώ παράλληλα 

αναθέτει τις υπόλοιπες σε εξωτερικούς συνεργάτες. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η άνεση ενός ιδιωτικού μοντέλου με την ευελιξία ενός δημοσίου, 

υπερκαλύπτοντας τα μειονεκτήματα των δύο μοντέλων προσφέροντας την πιο 

αποτελεσματική λύση για τους οργανισμούς που την επιλέγουν. 
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Νέφος κοινότητας (Community Cloud) 

Ένα νέφος κοινότητας αποτελεί ένα μοντέλο στο οποίο υπάρχουν πολλοί 

ενοικιαστές οι οποίοι διαμοιράζονται τις υπηρεσίες του νέφους και είναι 

συνυπεύθυνοι για τη διαχείριση των πόρων. Συνήθως, οι πελάτες αυτοί έχουν 

κοινές απαιτήσεις  Τέτοιοι πελάτες μπορεί να είναι κυβερνητικοί οργανισμοί ή 

οργανισμοί με κοινές ρυθμιστικές συμμορφώσεις. 

 

Τα διαθέσιμα μοντέλα υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους είναι τα Software-as-as-

a-Service, Platform-as-a-Service και το Infrastructure-as-a-Service. To κάθε ένα 

εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες στους 

τελικούς χρήστες.  

Software-as-a-Service 

Το μοντέλο «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (SaaS) αφορά την ενοικίαση λογισμικού 

από έναν πάροχο υπηρεσιών αντί της αγοράς της άδειας χρήσης. Ο πάροχος της 

υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για  τις αναβαθμίσεις και τη συντήρηση του 

λογισμικού, ενώ  οι υπηρεσίες είναι άμεσα διαθέσιμες στον πελάτη για χρήση 

μέσω του Διαδικτύου τη στιγμή που τις απαιτεί (on demand). Όπως έχει γίνει ήδη 

αντιληπτό και από τα προηγούμενα κεφάλαια, στις cloud εφαρμογές δεν 

χρειάζεται εγκατάσταση λογισμικού καθώς δεν καταναλώνουν  φυσικούς πόρους 

του συστήματος, ενώ οι ενημερώσεις του λογισμικού γίνονται από την πλευρά του 

παρόχου, όπως και η διαχείριση και η επιδιόρθωση (Buxmann et. al, 2008).  Με 

άλλα λόγια, ο χρήστης  χρησιμοποιεί τις εφαρμογές του παρόχου, οι οποίες είναι 

προσβάσιμες από διάφορες  συσκευές μέσω ενός interface, όπως ένα πρόγραμμα 
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περιήγησης στο Web (π.χ. web-based email). Ο καταναλωτής δεν έχει τη 

διαχείριση ή τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης υποδομής νέφους 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, των servers, των λειτουργικών συστημάτων, 

των αποθηκευτικών μονάδων, ή ακόμα και μεμονωμένων δυνατοτήτων της 

εφαρμογής, με  εξαίρεση κάποιων περιορισμένων ρυθμίσεων παραμετροποίησης 

του λογισμικού. 

Οι υπηρεσίες SaaS, πέρα από τα προφανή πλεονεκτήματα της μη συντήρησης και 

ενημέρωσης του λογισμικού και της ευελιξίας, έχουν την ιδιαιτερότητα ότι καθώς 

αυξάνονται οι χρήστες, μειώνεται το κόστος παροχής και συντήρησης της 

υπηρεσίας και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας στη χρήση 

των εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρονται από το λογισμικό (EPSET, 

2017). Επιπλέον χαρακτηριστικά του μοντέλου SaaS αποτελούν (Creese, 2010): 

Α)η εξατομίκευση (customization): ο χρήστης μπορεί να παραμετροποιεί το 

λογισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες του διατηρώντας το σύνολο των 

προκαθορισμένων παραμέτρων του παρόχου 

B)ταχεία παράδοση (accelerated delivery): το λογισμικό ενημερώνεται πιο συχνά 

μέσω ευέλικτων μεθοδολογιών 

Γ)ανοικτά πρωτόκολλα (open integration protocols): παροχή διεπαφών που 

λειτουργούν σε ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων όπως HTTP, REST και SOAP 

Δ) συνεργατική  λειτουργικότητα (collaborative functionality): πολλές εφαρμογές 

επιτρέπουν στους χρήστες να συνεργάζονται και να διαμοιράζονται πληροφορίες 

Οι τελευταίες τάσεις που αφορούν το μοντέλο SaaS είναι η πρόσβαση σε 

πολλαπλές εφαρμογές μέσω μιας κοινής πλατφόρμας, προσφέροντας παράλληλα 

τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν γρήγορα νέες εφαρμογές 
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και ο συνδυασμός λειτουργιών όπως η μισθοδοσία, η διαχείριση κόστους και η 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων προσφέροντας λύσεις εργαλείων 

αυτοεξυπηρέτησης για το εργατικό δυναμικό των εταιρειών (Castellina, 2011). 

Σε σχετική έρευνα που διεξήχθη για τους παράγοντες υιοθέτησης των SaaS 

υπηρεσιών, βρέθηκε πως το πλεονέκτημα του κόστους είναι ο πιο ισχυρός 

παράγοντας που επηρεάζει στην υιοθέτηση του, ενώ ακολουθεί η ευελιξία και η 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας. Είναι γεγονός πως τα στελέχη αντιλαμβάνονται 

ότι οι SaaS υπηρεσίες μειώνουν τις κεφαλαιακές δαπάνες ενώ αυξάνουν τις 

ταμειακές ροές. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν αφορούν περισσότερο θέματα 

ασφάλειας δεδομένων και όχι διαχειριστικούς κινδύνους, ενώ δεν φαίνεται να 

υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός για απώλεια ελέγχου που αφορά τους πόρους, 

διότι συνεχίζουν να διατηρούν τους πιο κρίσιμους σε in-house υποδομές. 

Συνολικά, οι ευκαιρίες υιοθέτησης SaaS υπηρεσιών είναι πολύ μεγαλύτερες σε 

σχέση με τους κινδύνους (Benlian & Hess, 2011). 

 

Platform-as-a-Service 

Το μοντέλο «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στον 

χρήστη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να τρέξει εφαρμογές στο υπολογιστικό 

νέφος με  χρήση γλωσσών προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, τις υπηρεσίες και τα 

εργαλεία που υποστηρίζονται από τον πάροχο, χωρίς να χρειάζεται να 

διαχειρίζεται ή ελέγχει την υποδομή,συμπεριλαμβανομένων δικτύων, 

εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων ή αποθήκευσης. Παρόλ’αυτά έχει τον 

έλεγχο  ανάπτυξης εφαρμογών και, ενδεχομένως, διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του 

περιβάλλοντος εφαρμογής (Mell et. al., 2009). Οι πάροχοι υπηρεσιών PaaS 

συνήθως προσφέρουν έναν ομαδοποιημένο συνδυασμό λογισμικού και υποδομής 
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σε μορφή προγραμματιζόμενου περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες PaaS περιλαμβάνουν 

σχεδίαση εφαρμογών, ανάπτυξη, έλεγχο, εγκατάσταση και φιλοξενία εφαρμογών. 

Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου PaaS αφορούν τη δυνατότητα για  

προγραμματισμό υψηλότερου επιπέδου με δραματικά μειωμένη πολυπλοκότητα, η 

συνολική ανάπτυξη της εφαρμογής μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική λόγω της 

ενσωματωμένης υποδομής ενώ, παράλληλα, η συντήρηση και η βελτίωση της 

εφαρμογής είναι ευκολότερη. Επίσης, το μοντέλο αυτό διευκολύνει τις 

περιπτώσεις όπου οι προγραμματιστές που εργάζονται σε ένα έργο βρίσκονται σε 

απόσταση και όχι στο ίδιο φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη, ένα μειονέκτημα 

του PaaS είναι ότι οι προγραμματιστές μπορεί να μην είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν ένα πλήρες φάσμα των συμβατικών εργαλείων (π.χ. σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων).  Επίσης, στις υπηρεσίες PaaS είναι ότι η μετάβαση/μεταφορά 

ενός έργου από κάποιον πάροχο σε άλλον είναι είτε αδύνατη είτε αρκετά 

δαπανηρή. Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος απώλεια δεδομένων σε περίπτωση που ο 

πάροχος διακόψει τη λειτουργία (Chang et. al., 2010).  

Όσον αφορά τις λύσεις ανοιχτού λογισμικού, οι υπηρεσίες Open PaaS δεν 

περιλαμβάνουν τη φιλοξενία, αλλά παρέχουν το ελεύθερο λογισμικό  για την 

εκτέλεση εφαρμογών σε ένα ανοικτό περιβάλλον. Για παράδειγμα, το AppScale 

επιτρέπει σε ένα χρήστη να αναπτύξει κάποιες εφαρμογές που έχουν γραφτεί για 

το Google App Engine με δικούς του servers, παρέχοντας πρόσβαση αποθήκευσης 

δεδομένων από ένα πρότυπο SQL ή μια βάση δεδομένων NoSQL. Μερικές 

πλατφόρμες επιτρέπουν στους προγραμματιστές του έργου να χρησιμοποιήσουν 

οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού,  βάση δεδομένων, λειτουργικό σύστημα 

ή διακομιστή για να αναπτύξει τις εφαρμογές του (Kumar et. al., 2014).  
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Infrastructure-as-a-Service 

Το μοντέλο «Υποδομή ως Υπηρεσία» αφορά την ικανότητα που παρέχεται στο 

χρήστη να χρησιμοποιήσει θεμελιώδεις υπολογιστικούς πόρους, όπως χώρο 

αποθήκευσης, εικονικές μηχανές, πόρους επεξεργασίας και δίκτυα, με τους 

οποίους είναι σε θέση να αναπτύξει και να εκτελέσει λογισμικό, που μπορεί να 

περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Ο χρήστης, και σε αυτή την 

περίπτωση δε διαχειρίζεται την υποδομή του νέφους, αλλά έχει έλεγχο στα 

λειτουργικά συστήματα και στις εφαρμογές που αναπτύσσονται και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, περιορισμένο έλεγχο σε στοιχεία δικτύωσης (πχ host firewalls) (Mell 

et.al.,2009).  

Οι πάροχοι υπηρεσιών IaaS προσφέρουν αυτούς τους πόρους κατά απαίτηση από 

μεγάλες τους δεξαμενές εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα κέντρα δεδομένων. Για 

να δημιουργήσουν τις εφαρμογές τους οι προγραμματιστές εγκαθιστούν images 

λειτουργικών συστημάτων και του λογισμικού της εφαρμογής τους στην υποδομή 

του υπολογιστικού νέφους. Σε αυτό το μοντέλο, ο χρήστης συντηρεί τα 

λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές. Συνήθως, οι πάροχοι των υπηρεσιών 

IaaS κοστολογούν τη χρήση αναλόγως με τους πόρους που διατίθενται και 

καταναλώνονται, ενώ υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στους παρόχους όσον αφορά 

την απόδοση και την τιμολόγηση. Επιπλέον, οι υπηρεσίες IaaS μπορούν να 

αγοραστούν είτε με σύμβαση ή με καθεστώς pay-as-you-go. Ωστόσο,οι 

περισσότεροι αγοραστές θεωρούν το βασικό πλεονέκτημα του IaaS να είναι η 

ευελιξία της τιμολόγησης, από τη στιγμή που θα χρειαστεί μόνο να πληρώνουν για 

τους πόρους που καταναλώνονται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (Bhardwaj et. 

al., 2010). 

Συνοψίζοντας, στα πλεονεκτήματα του IaaS περιλαμβάνονται: 
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 Α)η ευελιξία στα μοντέλα χρέωσης 

 Β)η αυτοματοποίηση των διοικητικών καθηκόντων 

 Γ)η δυναμική κλιμάκωση (scaling) 

 Δ)η σύνδεση στο Internet 

 Ε)η εικονική επιφάνεια εργασίας 

 

2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 

Η τεχνολογία του cloud computing προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων, τα οποία 

μπορούν να συνοψισθούν ως εξής  (Armbrust, et al. 2010; Kondo, et al. 2009): 

A)Οικονομικά αποδοτικό μοντέλο 

Το Cloud computing είναι ίσως η πιο αποδοτική μέθοδος για τη χρήση, τη 

συντήρηση και την αναβάθμιση λογισμικού. Το παραδοσιακό λογισμικό γραφείου 

κοστίζει στις επιχειρήσεις αρκετά από την άποψη της χρηματοδότησης, ενώ η 

προσθήκη των τελών αδειοδότησης για πολλούς χρήστες μπορεί να αποδειχθεί 

πολύ δαπανηρή για την εγκατάσταση πακέτων λογισμικού. Το σύννεφο, από την 

άλλη πλευρά, είναι διαθέσιμο σε πολύ φθηνότερα ποσοστά και ως εκ τούτου, 

μπορεί να μειώσει σημαντικά τα έξοδα  IT μιάς εταιρείας. Εκτός αυτού, υπάρχουν 

πολλές διαθέσιμες επιλογές για την πληρωμή, γεγονός που θα αναλυθεί σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

Β) Σχεδόν απεριόριστη αποθήκευση 

Η αποθήκευση πληροφοριών στο σύννεφο προσφέρει σχεδόν απεριόριστη 

χωρητικότητα αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον 
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να ανησυχούν για την εξάντληση του χώρου αποθήκευσης ή για την αύξηση της 

διαθεσιμότητάς. 

 

Γ) Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση 

Δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα ενός οργανισμού αποθηκεύονται στο σύννεφο, η 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η επαναφορά τους είναι σχετικά πιο 

εύκολη από την αποθήκευση τους σε μια φυσική συσκευή. Επιπλέον, οι 

περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών cloud είναι συνήθως αρκετά ικανοί να 

χειριστούν την ανάκτηση πληροφοριών. Ως εκ τούτου, αυτό καθιστά τη 

διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης πολύ απλούστερη 

από άλλες παραδοσιακές μεθόδους αποθήκευσης δεδομένων. 

 

Δ) Αυτόματη ενσωμάτωση λογισμικού 

Στο σύννεφο, η ενσωμάτωση λογισμικού είναι συνήθως κάτι που συμβαίνει 

αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καταβληθούν πρόσθετες 

προσπάθειες για να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν οι εφαρμογές σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις των χρηστών. 

 

Ε) Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες 

Η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται από οπουδήποτε, όπου υπάρχει σύνδεση 

στο Internet. Αυτή η βολική λειτουργία επιλύει προβλήματα της ζώνης ώρας και 

της γεωγραφικής θέσης. 

 

ΣΤ) Γρήγορη ανάπτυξη 

Το cloud computing δίνει το πλεονέκτημα της γρήγορης ανάπτυξης, καθώς 

ολόκληρο το σύστημά  μπορεί να είναι πλήρως λειτουργικό σε λίγα λεπτά. 
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Φυσικά, ο χρόνος που απαιτείται εδώ εξαρτάται από το ακριβές είδος της 

τεχνολογίας που χρειάζεται κάθε επιχείρηση. 

 

Παρόλαυτά, υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα: 

 

Α) Τεχνικά προβλήματα 

Παρόλο που είναι αλήθεια ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα στο σύννεφο 

μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε, 

υπάρχουν στιγμές που το σύστημα αυτό μπορεί να έχει κάποια σοβαρή 

δυσλειτουργία. Αυτή η τεχνολογία είναι πάντα επιρρεπής σε διακοπές και άλλα 

τεχνικά ζητήματα. Ακόμη και οι καλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών cloud 

αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, παρά τη διατήρηση υψηλών 

προδιαγραφών συντήρησης. Εκτός αυτού, χρειάζεται πολύ καλή σύνδεση στο 

Διαδίκτυο για σύνδεση στο διακομιστή ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση 

προβλημάτων δικτύου και συνδεσιμότητας, θα υπάρξουν σοβαρές καθυστερήσεις. 

 

Β) Ασφάλεια στο σύννεφο 

Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της ασφάλειας. Πριν υιοθετηθεί αυτή η 

τεχνολογία είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι παρέχονται οι ευαίσθητες 

πληροφορίες μιας εταιρεία σε έναν τρίτο πάροχο. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε 

κίνδυνο τους οργανισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι επιλέγουν τον 

πιο αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος  διατηρεί τις πληροφορίες απόλυτα 

ασφαλείς. 

 

Γ) Επιρρεπείς στην επίθεση 

Η αποθήκευση πληροφοριών στο σύννεφο θα μπορούσε να κάνει μια εταιρεία 

ευάλωτη σε εξωτερικές επιθέσεις και απειλές. 
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Συγκεκριμένα, σε έρευνα που διεξήχθη (Dillon, et al. 2010) σχετικά με τα σημεία 

της τεχνολογίας που βρίσκονται υπό αμφισβήτηση από στελέχη μεγάλων 

οργανισμών, είναι η ασφάλεια, η απόδοση, το κόστος, η δυσκολία διασύνδεσης με 

τις τοπικές εφαρμογές και η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει πως οι 

πάροχοι των cloud υπηρεσιών θα πρέπει να είναι τόσο αξιόπιστοι ώστε να μην 

βρεθούν σε κίνδυνο ορισμένες από τις κρίσιμες λειτουργίες των οργανισμών ή να 

υποκλαπούν ευαίσθητα δεδομένα. 

 

2.4 Παραδείγματα υπηρεσιών – Πάροχοι (Google, Amazon, Microsoft) 

 

Amazon 

To Amazon Web Services (AWS) αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Amazon.com 

και προσφέρει  μια σειρά από υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους με υποδομές σε 16 

γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει το Amazon Elastic 

Compute Cloud, γνωστό ως "EC2" και το Amazon Simple Storage Service, επίσης 

γνωστό ως "S3". Από το 2016 AWS διαθέτει περισσότερες από 70 υπηρεσίες, που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής, της 

αποθήκευσης,  της δικτύωσης, των βάσεων δεδομένων, των analytics, των 

υπηρεσιών εφαρμογής, ανάπτυξης και διαχείρισης, των εργαλεία 

προγραμματισμού και των εργαλείων που αφορούν το Internet of Things. Οι cloud 

υπηρεσίες της Amazon παρέχουν μεγάλη υπολογιστική ισχύ,  είναι ταχύτερες και 

φθηνότερες από αυτές που θα διέθετε ένας οργανισμός-πελάτης με φυσικές 

υποδομές στις εγκαταστάσεις του (Amazon, 2011). 
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Όσον αφορά το Amazon Elastic Compute Cloud ή ΕC2, είναι μια πλατφόρμα 

υποδομής, που παρέχει εικονικούς εξυπηρετητές ελεγχόμενους από μια διεπαφή 

χρήστη. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, αναφέροντας 

ενδεικτικά τον πλήρη έλεγχο των υπολογιστικών πόρων, ο οποίος µειώνει το 

χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση και την εκκίνηση νέων περιπτώσεων 

επιτρέποντας μεγάλη ευελιξία ιδιαίτερα καθώς αλλάζουν οι απατήσεις. Επιπλέον, 

επιτρέπει την πληρωµή µόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και διαθέτει 

ανεκτικά χαρακτηριστικά σε περιπτώσεις αποτυχιών, παρέχοντας έτσι μεγάλη 

ευκολία στους οργανισμούς. Τέλος, άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι η 

ασφάλεια των υπολογιστικών πόρων, το περιβάλλον αξιοπιστίας και η σύνδεση με 

άλλες υπηρεσίες διαδικτύου της Amazon. 

Αναφορικά με το Amazon Simple Storage Service ή S3, αρχικά να αναφερθεί ότι 

πρόκειται για μια cloud υπηρεσία αποθήκευσης μέσω διεπαφών. Οι χρήσεις της 

υπηρεσίας αφορούν μεταξύ άλλων web hosting, αποθήκευση δεδομένων 

εφαρμογών, αποθήκευση πολυμέσων  και συστημάτων backup, προσφέροντας 

επεκτασιμότητα, υψηλή διαθεσιμότητα και χαμηλό κόστος. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι το S3 αποθηκεύει αρχεία υπολογιστή με μέγεθος έως 5 terabytes με το καθένα 

από αυτά να συνοδεύεται από 2 kilobytes μεταδεδομένων (Amazon, 2006). Η 

υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Amazon φαίνεται από τους 

πελάτες της, αναφέροντας χαρακτηριστικά το  Apache Hadoop, το Netflix, το 

Dropbox, το Tumblr και το Pinterest. 

 

Microsoft Azure 

H Microsoft αποτελεί, επίσης, παράδειγμα εταιρείας που ανέπτυξε υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών 
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μέσω του παγκόσμιου δικτύου κέντρων δεδομένων της. Η υπηρεσία αυτή 

ονομάζεται Microsoft Azure, παρέχοντας λογισμικό, πλατφόρμα και υποδομή ως 

υπηρεσία και διευκολύνοντας τους προγραμματιστές με την υποστήριξη πολλών 

γλωσσών προγραμματισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Python, PHP, Node.js) αλλά 

και με τη δυνατότητα διαχείρισης ροών, συγχρονισμού δεδομένων και δημιουργίας 

λογισμικού στην πλατφόρμα της Microsoft. Ενώ στο λανσάρισμά της το 2010 

ονομαζόταν Windows Azure, μετονομάστηκε το 2014 σε Microsoft Azure, αφού 

υποστηρίζει πλέον και το λειτουργικό σύστημα Linux. Συγκεκριμένα για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, το Microsoft  Azure προσφέρει εικονικές μηχανές (virtual 

machines), περιβάλλον εύκολης διαχείρισης ιστοσελίδων, συλλογή analytics από 

κινητές συσκευές σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης 

δεδομένων, αλλά και υπηρεσίες μηχανικής μάθησης (azure machine learning) 

(Microsoft Azure, 2017).  

Η ασφάλεια των δεδομένων, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, 

παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, για αυτό 

το λόγο η υπηρεσία Azure ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕC για την 

προστασία των δεδομένων (EU, 1995), συμμετέχοντας, παράλληλα, στο 

ομοσπονδιακό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου και εξουσιοδότησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών (FedRAMP) (Council, 2012) για την αξιολόγηση της 

ασφάλειας. Παράλληλα, η εταιρεία δημιούργησε το Κέντρο Αξιοπιστίας Microsoft 

Azure για τη διαχείριση της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας, 

δείχνοντας έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία και τυπικότητα στα θέματα ασφάλειας των 

δεδομένων. 
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Google Cloud Platform 

Το Google Cloud Platform αποτελεί τη πρόταση της Google για τις υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους, παρέχοντας απεριόριστη υποστήριξη και υποδομές στους 

τελικούς χρήστες, όπως είναι η πλατφόρμα αναζήτησης, το Youtube, το Google 

Drive κλπ. Παράλληλα, παρέχει στους προγραμματιστές την ικανότητα ανάπτυξης 

απλών ιστοσελίδων έως και πιο σύνθετων εφαρμογών. Στη σουίτα των υπηρεσιών 

που προσφέρει συγκαταλέγονται το Google App Engine και το Google Compute 

Engine. 

Σχετικά με το Google App Engine (GAE), σημειώνεται πως ακολουθεί το μοντέλο 

πλατφόρμας ως υπηρεσία για την ανάπτυξη και φιλοξενία διαδικτυακών 

εφαρμογών στα κέντρα δεδομένων της. Το GAE εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και 

φιλοξενία εφαρμογών πραγματικού χρόνου (real time) που εξυπηρετούν 

ταυτόχρονα πολλαπλούς χρήστες χωρίς μείωση της απόδοσης (automated scaling). 

Όσο περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν την εφαρμογή, το GAE παρέχει 

περισσότερους πόρους και φροντίζει και για την ορθή διαχείριση αυτών. Αξίζει να 

αναφερθεί πως το GAE διατίθεται δωρεάν έως ένα ορισμένο επίπεδο πόρων που 

καταναλώνονται, ενώ η χρέωση υπέρ αυτού του ορίου αφορά μόνο τις υπηρεσίες 

που χρησιμοποιούνται, όπως και στο EC2 της Amazon, ανάλογα με τον 

αποθηκευτικό χώρο και το εύρος ζώνης. Στα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας της 

Google συγκαταλέγονται η αξιοπιστία και η υποστήριξη, καθώς το GAE μπορεί να 

αντιμετωπίζει πολλαπλές διακοπές στα κέντρα δεδομένων χωρίς να διακόπτεται η 

λειτουργία της.  Όσον αφορά το Google Compute Engine, είναι χρήσιμο να 

αναφερθεί πως ακολουθεί το μοντέλο υποδομής ως υπηρεσίας και «τρέχει» όλες 

τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο 

καθημερινά: την αναζήτηση, το Gmail, το Drive, το Youtube και άλλες υπηρεσίες.  
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Kεφάλαιο 3. Η οικονομία του υπολογιστικού νέφους στην Ελλάδα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναλυθεί η οικονομία του υπολογιστικού νέφους στην 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση των 

υπηρεσιών νέφους ενώ στο τέλος μελετάται το περιβάλλον του νέφους στην 

ελληνική οικονομία με αριθμούς. 

 

3.1 Cloud Computing και ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον – 

Πλεονεκτήματα και επιπτώσεις 

 

Ο ελληνικός τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

παρουσίασε έντονη ανάπτυξη στα χρόνια πριν από την κρίση, καθώς υπήρχε μια 

έντονη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τάσεων. Σήμερα, ο τομέας των ΤΠΕ 

αποτελείται πλέον από περισσότερες από 1.700 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 

85% αναπτύσσει δραστηριότητα σχετική με τις ΤΠΕ ενώ οι υπόλοιπες τις έχουν 

ως περιφερειακή δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, το 88,3% των επιχειρήσεων ΤΠΕ 

έχει καθιερωθεί τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ 1 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου  

ιδρύθηκε μετά το 2001. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι εγκατεστημένες 

στην Αττική (79,4%), ενώ Μόνο το 9,3% αυτών βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και 

το 11,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Οι πολυεθνικές αλλά και οι ανεξάρτητες ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ δείχνουν 

πρόθυμες να ενσωματώσουν τις λύσεις cloud computing στο χαρτοφυλάκιο των 

προϊόντων τους, καθώς αναπτύσσουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, 

υποστηριζόμενη από το διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, ενώ και πολλές τοπικές 

εταιρείες πληροφορικής προσφέρουν IaaS, SaaS και Paas. Παρολαυτά, σε χαμηλά 
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επίπεδα παρέμεινε το 2015 η διείσδυση των υπηρεσιών cloud computing μεταξύ 

των ελληνικών επιχειρήσεων. Από το σύνολο των εγχώριων εταιρειών που είχαν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά το 2015 (20.519 επιχειρήσεις) μόνο οι 2.120, που 

ποσοστιαία αντιστοιχούν στο 10,33%, αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. 

Οι υπηρεσίες cloud με τη μεγαλύτερη χρήση από τον επιχειρηματικό κόσμο στην 

Ελλάδα είναι τα e-mails με ποσοστό 61,27% και η αποθήκευση αρχείων με 

53,40%. Αντίθετα, η μικρότερη είναι στις εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων 

πελατών (CRM) με ποσοστό 25,19% (ΣΕΠΕ, 2015). 

 

Εικόνα 1. Υπηρεσίες cloud computing που χρησιμοποιούν 

ελληνικές επιχειρήσεις (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 
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Γενικά, όσον αφορά την υιοθέτηση cloud υπηρεσιών  οι ελληνικές επιχειρήσεις 

πληροφορικής λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους 5 παράγοντες: 

1. Το μοντέλο επιχειρηματικότητας που ακολουθεί κάθε επιχείρηση και οι 

πραγματικές ανάγκες της 

2. Τα οικονομικά οφέλη που θα προέκυπταν από το σύστημα pay-as-you-go αντί 

για επενδύσεις σε υποδομές και λογισμικό 

3. Ο δείκτης TCO (Total Cost of Ownership - Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας) που 

προέρχεται από το κόστος επένδυσης στο παραδοσιακό και στο νέο μοντέλο 

4. Η ικανότητα του προσωπικού να υποστηρίζει και να δέχεται το νέο μοντέλο 

5. Η ανάγκη της επιχείρησης για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο σύστημα 

μακριά από τις εγκαταστάσεις της. 

Συνοψίζοντας, τα οφέλη για τον τομέα της πληροφορικής λόγω του cloud 

computing είναι τα εξής: 

1. Συνεχής ροή εισοδήματος 

2. Βελτιστοποιημένη γεωγραφική εξάπλωση, καθώς δεν χρειάζεται να εργάζονται 

στην ίδια περιοχή με τους πελάτες τους 

3. Δυνατότητα παροχής προϊόντων υψηλής ποιότητας χωρίς αρχική επένδυση 

4. Οι πελάτες τους δεν επιβαρύνονται με έξοδα συντήρησης 

5. Μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους 

Υπάρχουν επίσης σημαντικές δευτερογενή πλεονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι το 

cloud computing αναμένεται να είναι σημαντικό στις θέσεις εργασίας που 
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σχετίζονται με τις ΤΠΕ, καθώς η αύξηση της ζήτησης των cloud υπηρεσιών οδηγεί 

σε ανάγκες άμεσης απορρόφησης εργατικού δυναμικού. 

 

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της 

μπορεί να κάνει χρήση τεχνολογιών cloud. Ένα βασικό πλεονέκτημα του cloud 

computing για τις επιχειρήσεις είναι το χαμηλότερο κόστος, καθώς και η άμεση 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η εύκολη πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή. 

Ωστόσο, μια επιχείρηση που ήδη λειτουργεί με ένα ακριβό κέντρο δεδομένων δεν 

θα υιοθετήσει εύκολα υπηρεσίες cloud, και για να γίνει αυτό θα χρειαστεί 

περαιτέρω μείωση κόστους και σταδιακή μετάβαση. Εφαρμογές όπως τα ERP, για 

παράδειγμα, απαιτούν προηγμένο επίπεδο ετοιμότητας από την πλευρά των 

παρόχων, ενώ άλλες υπηρεσίες όπως αλληλογραφία, υπηρεσίες επικοινωνίας 

γραφείου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αποθήκευση και υπηρεσίες 

ανάκτησης φαίνεται πως έχουν φτάσει σε ώριμη κατάσταση για να ενταχθούν στο 

"σύννεφο". Στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή λύσεων cloud 

computing ως μοναδική ευκαιρία, ειδικά για το Ελληνικό Δημόσιο που βρίσκεται 

σε κατάσταση δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ειδικότερα, ένα μεγάλο ιδιωτικό 

σύννεφο που καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφορικής του δημόσιου τομέα θα 

μείωνε σημαντικά τις τρέχουσες δαπάνες τεχνολογίας πληροφορικής και 

ταυτόχρονα θα εξοστράκιζε τα εμπόδια ανάπτυξης. Ωστόσο, μια τέτοια λύση 

απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων. Μια εναλλακτική λύσει είναι 

η επιλογή του λύσεων cloud από εταιρείες με σχετική εμπειρία που μπορούν να 

προσφέρουν συγκεκριμένες λειτουργίες και να πληρούν αυστηρά πρότυπα 

ασφαλείας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον δημόσιο τομέα είναι χρήσιμο να 

κατανοήσουν τα σημαντικά οικονομικά και τα κοινωνικά οφέλη του cloud 

computing, καθώς η  νέα στρατηγική της ψηφιακής σύγκλισης και έργα όπως ο 
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"Καλλικράτης" και η ενοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών διευκολύνουν τη 

δημιουργία της απαραίτητης υποδομής υπολογιστικού νέφους. 

Η οικονομία και η ευελιξία είναι δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες για 

τη μετάβαση των κέντρων δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος. Ωστόσο, υπάρχουν 

σημαντικά ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν, που σχετίζονται 

με τη μετάβαση κρίσιμων εφαρμογών και ευαίσθητων δεδομένων σε δημόσια ή 

κοινά περιβάλλοντα Cloud. Η υιοθέτηση του Cloud Computing από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Υπάρχουν ακόμη σημαντικά 

εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Από τη μια πλευρά, υπάρχουν τεχνικά 

εμπόδια όπως:  

• Έλλειψη τεχνογνωσίας 

• Κίνδυνοι ασφάλειας, που σχετίζονται με τη μεταφορά δεδομένων  

• Η δαπανηρή και πολύπλοκη ολοκλήρωση με την υπάρχουσα υποδομή 

πληροφορικής  

• Η πολυπλοκότητα τεχνολογίας σύννεφων  

• Αμφιβολίες στην αξιοπιστία της cloud τεχνολογίας   

Ορισμένα μη τεχνικά εμπόδια είναι: 

 • Έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τις νομικές πτυχές που σχετίζονται με την 

ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων  

• Χαμηλή συνειδητοποίηση της Cloud Technology 

• Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και δυσκολίες αντιστοίχισης  



37 
 

• Νομικοί περιορισμοί σε σχέση με διαδικασίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν 

εκτός του εταιρεία  

• Εσωτερικές και νομικές ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή παράλληλων 

διαδικασιών  

Αυτά τα εμπόδια είναι πραγματικά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους 

παρόχους cloud computing για να υποστηρίξουν την διάχυση της τεχνολογίας τους 

στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στο ελληνικό οικοσύστημα ΤΠΕ οι συνθήκες για την υιοθέτηση του cloud 

computing είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικές συνολικά, καθώς εξαρτάται 

από τεχνικούς παράγοντες όπως το τεχνολογικό επίπεδο των εργαζομέων και από 

εξωτερικές συνθήκες όπως το οικονομικό κλίμα. Από την άποψη αυτή, το 

χρονοδιάγραμμα είναι κατάλληλο για την υιοθέτηση του cloud computing, καθώς 

η ανάγκη για μείωση του κόστους είναι πιο εμφανής από ποτέ.  

 

3.2 To cloud computing στην ελληνική οικονομία με αριθμούς 

 

Το κόστος και η εξοικονόμηση αυτού είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των cloud 

υπηρεσιών που μπορεί να αξιοποιηθεί από την ελληνική οικονομία. Με το 

δημόσιο cloud computing ο χρήστης δεν χρειάζεται να αγοράσει διακομιστές και 

αποθηκευτικά μέσα, έτσι μειώνονται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες. Ακόμη και σε 

ιδιωτικές και υβριδικές λύσεις cloud, ο χρήστης μπορεί να επιτύχει σημαντική 

εξοικονόμηση κόστους από ενοποίηση υλικού και λογισμικού, τυποποιημένα 

πλαίσια εφαρμογής και μειωμένη συντήρηση υλικού και εγκαταστάσεων. Οι 

συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες IT μπορούν να μειωθούν κατά 17% έως 40%, 
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ανάλογα με τις μοντέλο υπολογιστικού νέφους που υιοθετείται. Επιπλέον, με 

λιγότερους ή χωρίς διακομιστές για τη συντήρηση και την εγκατάσταση 

εφαρμογών, το ανθρώπινο δυναμικό ΤΠ μπορεί να ανακατανεμηθεί μέσα στην 

εταιρεία ή στην ευρύτερη οικονομία εκτελώντας πιο παραγωγικές δραστηριότητες, 

όπως η ανάπτυξη εφαρμογών. Το cloud computing μπορεί να μειώσει το κόστος 

εργασίας της επιχείρησης IT κατά 19% - 31% κατά μέσο όρο, ανάλογα με το 

πρότυπο που υιοθετείται. Δεδομένης της έλλειψης δεξιοτήτων πληροφορικής και 

της αύξησης ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες, η μείωση του κόστους εργασίας στον 

τομέα της πληροφορικής μεταφράζεται σε αυξημένη παραγωγικότητα αντί για 

απολύσεις, στοιχεία σημαντικό για το ελληνική αγορά εργασίας (ΙΟΒΕ, 2011). 

Με την υιοθέτηση του cloud computing οι χρήστες αντικαθιστούν τα κεφάλαια και 

τις λειτουργικές με  δαπάνες για τις υπηρεσίες cloud που ανατίθενται σε τρίτους, 

στο πλαίσιο του υβριδικού και του δημόσιου τομέα και εκτιμάται ότι κατά μέσο 

όρο 6% και 13% αντίστοιχα του προϋπολογισμού των χρηστών για την 

πληροφορική θα δαπανηθούν για υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς 

συνεργάτες. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εξοικονόμηση που επιτυγχάνει η 

είναι ασφαλές να πούμε ότι ο καθαρός αντίκτυπος θα είναι έντονα θετικός. Για 

παράδειγμα, μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση με 10 υπαλλήλους που χρειάζεται 

10 υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών και 3 servers (E-mail, αποθήκευση 

αρχείων και κοινή χρήση αρχείων), θα πληρώσει περίπου 18.000 ευρώ. Επιπλέον, 

το κόστος του λογισμικού εφαρμογής του θα μπορούσε να φτάσει τα € 2.000, 

πράγμα που θα μας έδινε συνολική κεφαλαιουχική δαπάνη (CAPEX) € 20.000. 

Δεδομένου του υψηλού ποσοστού του κύκλου εργασιών του εξοπλισμού 

πληροφορικής, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να αλλάζει ανά περίπου 3 έτη, 

γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος του εξοπλισμού σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 

€ 7.620. Επίσης, κάνουμε την υπόθεση ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει 7% κόστος 
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κεφαλαίου) και δεδομένου του μέσου όρου των δαπανών πληροφορικής των 

ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα IDC, 

αντιπροσωπεύει μόλις το 22% του συνολικού προϋπολογισμού της τεχνολογίας 

της πληροφορικής στις υπηρεσίες, η εταιρεία θα έχει μια συμφωνία υποστήριξης 

και συντήρησης με έναν πάροχο πληροφορικής περίπου € 2.000. Εν τω μεταξύ, 

από τον λογαριασμό ενεργητικού, περίπου 400 ευρώ θα καταβληθούν σε 

εξοπλισμό πληροφορικής. Αυτό ισοδυναμεί με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 

πληροφορικής λίγο μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ. 

Αν η εταιρεία του παραδείγματος μετατοπίσει όλο το φόρτο εργασίας της στο 

δημόσιο σύννεφο, το ετήσιο CAPEX θα μειωθεί περίπου € 4.500. Ομοίως, 

δεδομένης της βελτίωσης της παραγωγικότητας της εργασίας, υπό την 

ανταγωνιστική αγορά πληροφορικής, η συμφωνία στήριξης και συντήρησης 

μπορεί να μειωθεί σε περίπου 1.300 ευρώ, ενώ ο σχετικός με την τεχνολογία της 

πληροφορικής λογαριασμός θα μειωθεί σε λιγότερο από 100 ευρώ. Η εταιρεία θα 

πρέπει να πληρώσει περίπου 1.300 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών cloud 

computing με διανεμητική βάση. Συνολικά, η εταιρεία μπορεί να εξοικονομήσει 

περισσότερα από € 2.600 με μετακίνηση στο νέφος, το οποίο αντιπροσωπεύει 

περίπου το 26% του ετήσιου προϋπολογισμού της στον τομέα της πληροφορικής.  

 

Το Cloud computing μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική 

οικονομία. με μείωση δαπανών για τον εξοπλισμό και  την τεχνογνωσία, το cloud 

computing μπορεί να αποφέρει οικονομίες ύψους 4,8 δισ. ευρώ κατά την επόμενη 

δεκαετία. Επιπλέον, μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σχεδόν 38.000 θέσεις εργασίας 

θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του Cloud Computing. Για να 

επιτευχθούν όμως αυτά τα οφέλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις (και ο δημόσιος 

τομέας) θα πρέπει να υιοθετήσουν λύσεις υπολογιστικού νέφους τόσο γρήγορα 
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όσο οι κυριότεροι ανταγωνιστές της χώρας στην παγκόσμια αγορά. Όμως,  

επικρατήσει τεχνοφοβία, η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας θα συνεχίσει να 

επιδεινώνεται με πολύ λίγα (αν υπάρχουν) κέρδη απασχόλησης  (ΙΟΒΕ, 2011). 
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Κεφάλαιο 4. Η οικονομία και το κόστος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 

Δεδομένου ότι το cloud computing είναι οικονομικό κατανεμημένο σύστημα, η 

δίκαιη τιμολόγηση είναι σημαντικό οικονομικό χαρακτηριστικό. Η δίκαιη 

τιμολόγηση περιλαμβάνει προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες δικαιοσύνης. 

Η ατομική δικαιοσύνη είναι υποκειμενική και τυπικά σημαίνει ότι η τιμολόγηση 

πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή, ενώ η κοινωνική δικαιοσύνη εξετάζει κυρίως εάν 

οι χρήστες έχουν το ίδιο οικονομικό κόστος για την ίδια υπηρεσία. 

Το κόστος του νέφους είναι μία πολύπλευρη κατάσταση καθότι εξαρτάται από τη 

χρονική στιγμή στην οποία αναφερόμαστε, συνδέεται άμεσα με την τεχνολογική 

εξέλιξη, με τη ζήτηση από το κοινό και από τις απαιτήσεις αυτού. Οι Bogataj and 

Pucihar (2013) διαχωρίζουν το κόστος του cloud computing σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες : service billing και costs.  

1. Service billing  

 Service billing pay per use (χρέωση ανάλογα με τη χρήση)  

 Service billing pay per service (χρέωση με βάση την υπηρεσία που 

χρησιμοποιείται)  

 Service billing based on market price (εξαρτώμενη χρέωση από την 

προσφορά και τη ζήτηση)  

 Service billing based on target customers (χρέωση ανάλογη με το προφίλ 

του αγοραστή, βασίζεται στον τύπο του καταναλωτή, στα χαρακτηριστικά, 

τις ικανότητες του)  

2. Costs  

 Provider’s hardware costs (servers, υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, κ.ά.)  
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 Provider’s software costs (το λογισμικό που χρησιμοποιείται)  

 Human resources costs (το ανθρώπινο δυναμικό)  

 Outsourcing costs of provider (εξωτερικές υπηρεσίες που απαιτούνται)  

 Collaboration costs (αναφέρεται στο κόστος συνεργασίας με άλλους 

προμηθευτές )  

 Network costs (το κόστος για το στήσιμο του δικτύου, υλικό και ενέργεια-

ρεύμα που απαιτείται για τη λειτουργία του δικτύου)  

Πολλοί από τους σημερινούς πελάτες που χρησιμοποιούν το cloud χρησιμοποιούν 

την τιμή ως πρωταρχικό κριτήριο λήψης αποφάσεων που αφορά επιλογή του 

παρόχου. Ως αποτέλεσμα, οι προσφορές των παρόχων υπηρεσιών τείνουν τη 

χαμηλότερη δυνατή τιμή. Ταυτόχρονα, η αγορά του cloud computing μεγεθύνεται, 

με μεγάλους παρόχους να έχουν εισέλθει στο παιχνίδι και να προσπαθούν να 

διαφοροποιηθούν από τους ήδη υπάρχοντες. Τo αποτέλεσμα από την ύπαρξη 

πολλών προμηθευτών που ανταγωνίζονται για να παραδώσουν ένα πολύ παρόμοιο 

προϊόν σε μια ανταγωνιστική τιμή ονομάζεται τέλειος ανταγωνισμός από τους 

οικονομολόγους. Ανταγωνιστικές αγορές, όπως της βενζίνης, των αεροπορικών 

εταιρειών, των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και του cloud computing, 

χαρακτηρίζονται από συμπεριφορές των προμηθευτών που αποβλέπουν στην 

αποφυγή των μειονεκτημάτων του τέλειου ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων: 

• Τεχνητή διαφοροποίηση του προϊόντος μέσω της διαφήμισης και όχι των 

μοναδικών χαρακτηριστικών των προϊόντων 

• Προσδιορισμός των τιμών μέσω της χρήσης πρόσθετων ή κρυφών αμοιβών και 

πολύπλοκων μεθοδολογιών τιμολόγησης 

• Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με το προϊόν μέσω της παρατήρησης των 

προδιαγραφών του 
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• Συμβιβασμός της ποιότητας του προϊόντος σε μια προσπάθεια αύξησης των 

κερδών  

• Κλείδωμα των πελατών σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις χωρίς να υπάρξουν 

προφανή οφέλη 

 

Αυτοί οι παράγοντες, όταν εφαρμόζονται στην αγορά του cloud computing, έχουν 

ως αποτέλεσμα ένα προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές 

απαιτήσεις για ντετερμινιστική συμπεριφορά και προβλέψιμη τιμολόγηση. Το 

αποτέλεσμα είναι ο  «πόλεμος τιμών» που ενδεχομένως απειλεί τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.  

 

Η τιμολογιακή πολιτική μπορεί να έχει ως εξής: σταθερή, στην οποία ο πελάτης 

χρεώνεται το ίδιο ανεξαρτήτως χρόνου, δυναμική, στην οποία η τιμή που 

χρεώνεται αλλάζει δυναμικά ή εξαρτάται από την αγορά, στην οποία χρεώνεται ο 

πελάτης με βάση τις συνθήκες της σε πραγματικό χρόνο (Osterwalder, 2004). Στη 

σταθερή τιμολόγηση οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν το μοντέλο αμοιβής ανά 

χρήση, στο οποίο οι πελάτες πληρώνουν για το ποσό ή το χρόνο κατανάλωσης 

μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η εγγραφή είναι άλλη είδος σταθερής 

τιμολόγησης, στην οποία ο πελάτης πληρώνει ένα σταθερό χρηματικό ποσό για τη 

χρήση της υπηρεσίας για μεγαλύτερες περιόδους σε οποιοδήποτε εύχρηστο χρόνο 

ή ποσό. Από την άλλη πλευρά, η δυναμική τιμολόγηση υποδηλώνει ότι η τιμή 

αλλάζει δυναμικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τα 

χαρακτηριστικά των πελατών, το ποσό των αγορασθέντων όγκων υπηρεσίας ή τις 

προτιμήσεις των πελατών. Η τιμολόγηση εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς 

σε πραγματικό χρόνο, όπως οι διαπραγματεύσεις, ο πλειστηριασμός, η 

συμπεριφορά της ζήτησης και της διαχείρισης της απόδοσης. Τα παρακάτω είναι 
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τα πιο συχνοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση του cloud computing 

(Sharma et al., 2012): 

1. Αρχικά έξοδα. Αυτό είναι το χρηματικό ποσό που δαπανά ο πάροχος 

υπηρεσιών ετησίως ώστε να αγοράσει τους πόρους. 

 

2. Περίοδος μίσθωσης. Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία ο πελάτης θα 

μισθώσει πόρους από το πάροχος υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν 

συνήθως χαμηλότερες τιμές μονάδας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περιόδων 

συνδρομής. 

 

3. QoS. Αυτό είναι το σύνολο των τεχνολογιών και τεχνικών που προσφέρει ο 

πάροχος υπηρεσιών με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη στο σύννεφο, 

όπως το απόρρητο και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Όσο καλύτερη είναι η 

προσφορά QoS, τόσο υψηλότερη θα είναι η τιμή. 

 

4. Η «ηλικία των πόρων». Αυτή είναι η «ηλικία» των πόρων που χρησιμοποιεί ο 

πάροχος υπηρεσιών. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι πόροι, τόσο χαμηλότερη θα είναι η 

χρέωση. Αυτό είναι επειδή οι πόροι μπορούν φθείρονται με την πάροδο του 

χρόνου, γεγονός που μειώνει την οικονομική τους αξία. 

 

5. Κόστος συντήρησης. Αυτό είναι το χρηματικό ποσό που ξοδεύει ο πάροχος 

υπηρεσιών για τη συντήρηση και την εξασφάλιση του νέφους ετησίως. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν διάφορα μοντέλα χρέωσης, όπως το 

βραχυπρόθεσμο, το μοντέλο συνδρομής και άλλα τα οποία επίσης θα συγκρίνουμε 

μεταξύ τους και θα αποτιμήσουμε την επίδραση τους στο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων. 
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Εικόνα 2. Χαρακτηριστικά τιμολόγησης cloud computing 

Πηγή: Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T. (2013). Mastering cloud computing: foundations and 

applications programming. Newnes. 
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4.1 Βραχυπρόθεσμο μοντέλο χρέωσης (pay as you go) 

 

Το pay-as-you-go cloud computing (PAYG cloud computing) είναι μια μέθοδος 

πληρωμής για cloud computing που χρεώνει με βάση τη χρήση. Η πρακτική είναι 

παρόμοια με αυτή των λογαριασμών κοινής ωφελείας, χρησιμοποιώντας μόνο 

πόρους που χρειάζονται. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου pay-as-you-go 

είναι ότι δεν υπάρχουν σπαταλημένοι πόροι, δεδομένου ότι οι χρήστες πληρώνουν 

μόνο για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, αντί να προβλέπουν ένα ορισμένο ποσό 

πόρων που μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με τον παραδοσιακό 

σχεδιασμό των επιχειρήσεων, οι χρήστες αρχικοποιούν την αποθήκευση 

δεδομένων για να χειρίζονται το μέγιστο φόρτο εργασίας. Αλλά με το δημόσιο 

σύννεφο, η μέθοδος pay-as-you-go επιτρέπει τη χρέωση μόνο για αυτό που κάθε 

χρήστης αποθηκεύει. 

Οι πλατφόρμες Pay-As-You-Go, όπως το Amazon EC2, παρέχουν υπηρεσίες 

επιτρέποντας στους χρήστες να σχεδιάζουν υπολογιστικούς πόρους και χρεώσεις 

με βάση αυτό που χρησιμοποιείται. Οι χρήστες επιλέγουν τη CPU, τη μνήμη, την 

αποθήκευση, το λειτουργικό σύστημα, την ασφάλεια, τη δυνατότητα δικτύωσης 

και τα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης, καθώς και κάθε πρόσθετο λογισμικό που 

απαιτείται για την εκτέλεση του περιβάλλοντος τους. 

 

Κάθε κατηγορία υπηρεσιών cloud computing μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 

διαφορετική μορφή του μοντέλου πληρωμής. 
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Υποδομή ως υπηρεσία (IaaS): Οι πελάτες πληρώνουν ανά χρήση, συνήθως ανά 

ώρα, εβδομάδα ή μήνα. Ορισμένοι πάροχοι cloud χρεώνουν επίσης με βάση το 

μέγεθος του χώρου εικονικής μηχανής (VM) που χρησιμοποιείται. Αυτό το 

μοντέλο δεν απαιτεί από τους χρήστες να αναπτύξουν υλικό και λογισμικό στο 

σπίτι. Οι πωλητές της IaaS είναι οι IBM, Hewlett-Packard, Microsoft και Amazon 

Web Services. 

Πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS): Μπορεί να τιμολογηθεί ανά εφαρμογή / 

χρήστη ή gigabyte μνήμης που καταναλώνεται ανά ώρα. Η Microsoft παρέχει ένα 

μοντέλο τιμολόγησης ανά λεπτό για το PaaS που σταματά το μετρητή όταν 

σταματάει ένα VM, διατηρώντας παράλληλα την κατάσταση της VM και τη 

διαμόρφωση. Οι πωλητές PaaS είναι οι Google, το Oracle Public Cloud και το 

Windows Azure. 

Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS): Η τιμολόγηση μπορεί να βασίζεται σε 

χαρακτηριστικά, όπως η χωρητικότητα αποθήκευσης. Οι προμηθευτές είναι οι 

Salesforce.com, NetSuite και Microsoft Dynamics.  

 

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνονται σχηματικά τα βήματα για το συγκεκριμένο 

μοντέλο.  

 Αρχικά, ο προμηθευτής της υπηρεσίας cloud ορίζει τις μονάδες πόρων και 

το κόστος τους.  

 Συλλέγεται η απαιτούμενη πληροφορία χρήσης από την βάση δεδομένων. 

 Ο υπολογισμός χρέωσης υπολογίζει το κόστος χρήσης του καταναλωτή, με 

βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο φόρτωσης των 

δεδομένων. 

 Η υπολογιστική μηχανή αποθηκεύει το υπολογισμένο κόστος χρήσης. 
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Εικόνα 3.Βασική αρχιτεκτονική νέφους που προκύπτει από την εφαρμογή του 

μοντέλου Pay-as-You-Go 

Πηγή: Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T. (2013). Mastering cloud computing: foundations and 

applications programming. Newnes. 

 

4.2 Τιμολόγηση συνδρομής 

 

Ένα μοντέλο τιμολόγησης βάσει συνδρομής είναι μια δομή πληρωμής που 

επιτρέπει σε έναν πελάτη ή έναν οργανισμό να αγοράσει ή να εγγραφεί στις 

υπηρεσίες πληροφορικής ενός πωλητή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για 

μια καθορισμένη τιμή. Οι συνδρομητές συνήθως δεσμεύονται στις υπηρεσίες σε 

μηνιαία ή ετήσια βάση. Η τιμολόγηση βάσει συνδρομών χρησιμοποιείται ολοένα 

και περισσότερο για το cloud computing. Σε ένα μοντέλο που βασίζεται σε 

συνδρομές, οι πελάτες cloud πληρώνουν συνήθως εκ των προτέρων, πριν λάβουν 
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πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud. Οι τιμές συχνά βασίζονται στη διάρκεια συνδρομής 

και μια μεγαλύτερη συνδρομή συχνά μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος. Σε 

αντίθεση με την τιμολόγηση βασισμένη στην κατανάλωση ανά χρήση, ένα 

μοντέλο που βασίζεται στη συνδρομή μπορεί να αναγκάσει τους πελάτες να 

πληρώσουν με υπερπληρωμή για υπηρεσίες. 

Οι πελάτες Cloud που χρησιμοποιούν σημαντικούς πόρους μπορούν να 

επωφεληθούν από ένα μοντέλο που βασίζεται στη συνδρομή, ωστόσο εάν ένας 

πελάτης χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό αριθμό υπολογιστικών πόρων, ένα μοντέλο 

τιμολόγησης με συνδρομή ενδέχεται να μην είναι ιδανικό. Μερικοί πάροχοι 

νέφους προσφέρουν ένα μοντέλο βασισμένο σε συνδρομές που μπορεί να 

προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματική χρήση. 

 

4.3 Άλλα μοντέλα χρέωσης και μεταξύ τους σύγκριση 

 

Οι διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα και 

μοντέλα για την τιμολόγηση. Ωστόσο, το πιο κοινό μοντέλο που χρησιμοποιείται 

στο cloud computing είναι το μοντέλο "pay-as-you-go" που περιγράφηκε 

παραπάνω, όπου οι πελάτες πληρώνουν μια σταθερή τιμή ανά μονάδα χρήσης. Η 

Amazon, θεωρείται ηγέτης της αγοράς και χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μοντέλο 

χρεώνοντας μια σταθερή τιμή για κάθε ώρα της χρήσης εικονικής μηχανής. Το 

μοντέλο "pay-as-you-go" εφαρμόζεται επίσης από άλλες κορυφαίες επιχειρήσεις, 

όπως το Google App Engine και το Windows Azure.  

Παρ 'όλα αυτά, πολλές χρήσιμες θεωρητικές μελέτες για την τιμολόγηση του cloud 

computing έχουν διεξαχθή. Οι Sharma et al., (2012) πρότειναν ένα νέο οικονομικό 

οικονομικό μοντέλο που παρέχει υψηλό επίπεδο QoS στους πελάτες. 
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Χρησιμοποίησαν τη θεωρία των οικονομικών επιλογών και αντιμετώπισαν τους 

πόρους του νέφους ως περιουσιακά στοιχεία για να καταγράψουν την ρεαλιστική 

τους αξία. Η τιμή που καθορίζεται χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο 

αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη τιμή που ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να χρεώσει του 

πελάτες, ώστε να ανακτήσουν το αρχικό τους κόστος. Η θεωρία των οικονομικών 

επιλογών έδωσε ένα κατώτερο όριο στην τιμή που πρέπει να χρεώνεται στους 

πελάτες. Το ανώτερο όριο της τιμής καθορίστηκε με τη χρήση ενός προτεινόμενου 

σύνθετου νόμου Moore (Moore, 1965). Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι, αν η τιμή 

είχε καθοριστεί μεταξύ αυτών των δύο ορίων, θα ήταν ευεργετική και για τους 

πελάτες και για τους παρόχους υπηρεσιών. Αυτή η προσέγγιση παρόλο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, δε λαμβάνει υπόψη τα έξοδα συντήρησης.  

Οι Wang et al., (2012) πρότειναν μια αλγοριθμική λύση για τη βελτιστοποίηση του 

καθαρού κέρδους των κέντρων δεδομένων με προγραμματισμό που εξαρτάται από 

τις προθεσμίες, μεγιστοποιώντας από κοινού τα έσοδα και ελαχιστοποιώντας  τα 

έξοδα. Ανάπτυξαν δύο κατανεμημένους αλγόριθμους για τη βελτιστοποίηση του 

καθαρού κέρδους: Καθαρό Κέρδος Βελτιστοποίηση για Διαχωρίσιμες εργασίες 

(NPOD) και Βελτιστοποίηση Καθαρών Κερδών για ατομικές θέσεις εργασίας 

(NPOI). Οι συγγραφείς απέδειξαν μέσω προσομοιώσεων τις δυνατότητες του 

αλγορίθμου τους για την αύξηση των εσόδων και τη μείωση του κόστους, ωστόσο, 

υπέθεσαν ότι οι διακομιστές σε όλα τα κέντρα δεδομένων ήταν ομοιογενείς, κάτι 

που δεν είναι ρεαλιστικό. 

Οι Macias και Guitart (2011) πρότειναν ένα γενετικό μοντέλο για την τιμολόγηση 

στις αγορές του cloud computing. Η επιλογή ενός καλού μοντέλου τιμολόγησης 

μέσω των γενετικών αλγορίθμων τους περιελάμβανε τρία βασικά βήματα: 

καθορισμός ενός χρωμόσωμα, αξιολόγησή του και τέλος επιλογή των καλύτερων 

ζεύγων χρωμοσωμάτων για αναπαραγωγή και απορρίψη εκείνων με τα χειρότερα 
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αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν ότι η γενετική 

τιμολόγηση απέκτησε τα υψηλότερα έσοδα στα περισσότερα από τα σενάρια. Η 

χρήση της γενετικής τιμολόγησης πέτυχε έσοδα έως και 100% μεγαλύτερη από 

άλλες δυναμικές στρατηγικές τιμολόγησης και έως 1000% μεγαλύτερη από τη 

στρατηγική σταθερού καθορισμού των τιμών. Το προτεινόμενο μοντέλο είναι 

εύκολο στην εφαρμογή, ευέλικτο και εύκολα προσαρμοσμένο σε ένα σύνολο 

διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν την τιμολόγηση. Η προσέγγιση της 

γενετικής τιμολόγησης μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω μέσω του καθορισμού των 

σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων που επηρεάζουν την τιμολόγηση. 

Οι Mihailescu και Teo (2010) εισήγαγαν ένα σχέδιο δυναμικής τιμολόγησης για τα 

ομόσπονδα σύννεφα, στο οποίο οι πόροι μοιράζονται μεταξύ πολλών παρόχων 

υπηρεσιών cloud. Τα συνδυασμένα σύννεφα εφαρμοζόνται για να βελτιωθεί η 

αξιοπιστία και η επεκτασιμότητα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους 

παρόχους. Οι χρήστες στο ομόσπονδο περιβάλλον θεωρούνταν ικανοί να 

αγοράζουν και να πωλούν πόρους. Σε περίπτωση της υψηλής ζήτησης της αγοράς, 

η σταθερή τιμολόγηση θα ελαχιστοποιούσε την ευημερία των πωλητών επειδή δε 

θα ήταν σε θέση να αυξήσουν την τιμή τους. Ομοίως, όταν η ζήτηση είναι χαμηλή, 

η χρησιμότητα χρηστών θα ελαχιστοποιηθεί, επειδή θα χρεώνεται περισσότερο 

από την τιμή της αγοράς. Ως εκ τούτου, η δυναμική τιμολόγηση είναι επωφελής σε 

τέτοια περιβάλλοντα επειδή καθορίζει την τιμή σύμφωνα με τα επίπεδα 

προσφοράς και ζήτησης. Επιτρέπει, επίσης, την προσφορά πολλών τύπων πόρων 

στους τελικούς χρήστες. Οι συγγραφείς διενήργησαν προσομοιώσεις για να 

προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης και διαπίστωσαν 

ότι η δυναμική τιμολόγηση επιτεύχθηκε καλύτερα με την αύξηση της ευημερίας 

των αγοραστών και τον αριθμό επιτυχημένων αιτημάτων έως 200%. Ωστόσο, η 
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σταθερή τιμολόγηση επέτυχε καλύτερη κλιμάκωση σε περίπτωση υψηλής ζήτησης 

στην αγορά. 

Οι Rohitratana και Altmann (2012) ανέλυαν τέσσερα δυναμικά συστήματα 

τιμολόγησης: παραγώγων-παραγόντων (DF), καθοδηγούμενη από τη ζήτηση 

(DD), διείσδυση (PN) και skimming (SK). Έχουν αναπτύξει έναν πράκτορα 

προσομοίωσης μιας αγοράς λογισμικού που επιτρέπει την εμπορία δύο τύπων 

μοντέλων αδειοδότησης. Οι δύο τύποι μοντέλων αδειοδότησης λογισμικού ήταν 

SaaS και Perpetual Software (PS). Τα αποτελέσματα προσομοίωσης έδειξαν ότι το 

σύστημα τιμολόγησης DD ήταν το καλύτερο σύστημα σε ιδανικές περιπτώσεις. 

Ωστόσο, στον πραγματικό κόσμο, η απόκτηση τέλειας πληροφόρησης σχετικά με 

τους πελάτες και τους ανταγωνιστές είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτό κάνει το σχέδιο 

τιμολόγησης της DD δύσκολο να εφαρμοστεί. Τα συστήματα τιμολόγησης PN και 

SK μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα, ενώ παράγουν αποτελέσματα κοντά στο 

σχέδιο τιμολόγησης της DD. 

Ο Nähring (2011) εστίασε τη μελέτη του σε τέσσερις βασικές στρατηγικές 

τιμολόγησης. Οι βασικές στρατηγικές τιμολόγησης ήταν: η τιμολόγηση 

βασιζόμενη στο κόστος, η τιμολόγηση βάσει πελατών, η τιμολόγηση βάσει 

ανταγωνισμού και η τιμολόγηση αξίας. Ο Nähring επεσήμανε τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα κάθε μιας από τις στρατηγικές τιμολόγησης. Από την άλλη 

πλευρά, ο Jäätmaa (2010) τόνισε με έμφαση ότι ένας μηχανισμός τιμολόγησης 

"αμοιβή ανά χρήση" θεωρείται το βασικό χαρακτηριστικό της τιμολόγησης του 

cloud computing. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η pay-per-use  τιμολόγηση άλλαξε 

σημαντικά το μοντέλο κατανομής κινδύνου μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και 

του πελάτη, καθώς η δέσμευση του πελάτη μειώθηκε. Επιπλέον, ένας μηχανισμός 

πληρωμής ανά χρήση θα μπορούσε να μειώσει τις εισερχόμενες ταμειακές ροές 

του παρόχου υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, πρότεινε μία νάα μορφή γενικής 
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τιμολόγησης υπολογιστικού νέφους που εξισορρόπησε τη δέσμευση μεταξύ του 

παρόχου υπηρεσιών και του πελάτη. 

Οι Li et al., (2011) πρότειναν έναν αλγόριθμο τιμολόγησης για τους πόρους του 

cloud computing και χρησιμοποίησε το μοντέλο πράκτορα του cloud bank ως 

πρακτορείο πόρων, διότι θα μπορούσε να παράσχει την κατάλληλη ανάλυση και 

βοήθεια για όλα τα μέλη. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν έναν επαναληπτικό 

αλγόριθμο για την ενημέρωση και των καθορισμό των τιμών. Το μοντέλο 

περιελάμβανε έναν μεσίτη αιτήσεων χρηστών (GCA), cloud banking, έναν cloud 

service agent (CSA) και έναν cloud resource agent (GRA). Το προτεινόμενο 

μοντέλο τιμολόγησης ήταν συγκριτικά σταθερό, επειδή δεν μπορούσε να 

προσαρμοστεί στις ταχείες αλλαγές που συνήθως συμβαίνουν στο αγορά. Ωστόσο, 

θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους παρόχους και να μεγιστοποιήσει τα 

έσοδά τους, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. 

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει τα μοντέλα τιμολόγησης, όσον αφορά τη 

δικαιοσύνη στην τιμολόγηση, την εφαρμογή, τα υπέρ και κατά. Τα μοντέλα 

τιμολόγησης εμπίπτουν σε δύο βασικούς τύπους: στατικά και δυναμικά. Στη 

στατική τιμολόγηση, η τιμή παραμένει αμετάβλητη, ενώ στη δυναμική 

τιμολόγηση, οι αλλαγές τιμών μεταβάλλονται δυναμικά σύμφωνα με παράγοντες 

όπως οι πόροι που απαιτούνται, η ζήτηση και άλλοι. 

Pricing 

Model 

Pricing 

Approach 

Fairness Pros Cons 

Pay-as-you-

go model 

Η τιμή 

ορίζεται από 

την υπηρεσία 

του παρόχου 

Αθέμιτο για 

τον 

πελάτη 

επειδή μπορεί 

Α)Ο πελάτης 

γνωρίζει 

την ακριβή 

τιμή  

Α) Ο 

προμηθευτής 

θα μπορούσε 

να κρατήσει 
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και παραμένει 

σταθερή 

(στατική) 

να πληρώσει 

για 

περισσότερα 

χρόνο από όσο 

απαιτείται 

Β)Οι πόροι 

είναι 

κατοχυρωμένοι 

για τον πελάτη 

για το 

πληρωμένο 

χρονικό 

διάστημα 

τους 

πόρους για 

μεγαλύτερο 

χρονικό 

διάστημα 

από ότι 

χρησιμοποιούν 

οι πελάτες 

Β) Ο  

προμηθευτής 

υπηρεσίας 

δεν μπορεί να 

αυξήσει την 

τιμή όταν 

η ζήτηση είναι 

υψηλή, 

όταν η ζήτηση 

είναι 

χαμηλή, ο 

χρήστης 

πληρώνει 

περισσότερο 

από την τιμή 

αγοράς 

Subscription Η τιμή 

καθορίζεται 

Ο πελάτης 

κάποιες φορές 

A)Ο πελάτης 

μπορεί να 

Α) Ο πελάτης 

πληρώνει πάρα 
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για την 

περίοδο 

συνδρομής 

(στατικός) 

υπερπληρωνει 

ή 

πληρώνει 

λιγότερο 

πληρώσει 

λιγότερο για 

πόρους που 

Χρησιμοποιεί 

εκτεταμένα 

πολύ για τη 

φύλαξη των 

πόρων εάν δεν 

τους 

χρησιμοποιεί 

εκτεταμένα 

Pay-for 

resources 

model 

Cost-based 

(static) 

Δίκαιη και για 

τους πελάτες 

και για τον 

προμηθευτή 

υπηρεσίας 

Α) 

Μεγιστοποίηση 

αξιοποίησης 

των πόρων του 

παρόχου 

 

Α) 

Δύσκολο στην 

υλοποιήση 

 

Value-based 

pricing 

Οι τιμές που 

έχουν οριστεί 

σύμφωνα με 

την 

αξία που 

απολαμβάνει 

ο πελάτης 

(δυναμικός) 

Δίκαιη για 

διαδικασίες 

όπου οι τιμές 

είναι ίσες με  

την αξία 

που 

αντιλαμβάνεται 

ο πελάτης 

A)Υψηλά 

έσοδα 

προμηθευτή 

για κάθε 

στοιχείο 

Που πωλείται 

 

A)Δύσκολο να 

αποκτηθούν και 

να 

ερμηνευθούν 

δεδομένα από 

τους πελάτες 

και τους 

ανταγωνιστές 

ώστε να 

αξιολογήσει ο 

πάροχος την 

αξία που 

αντιλαμβάνεται 

ο πελάτης 
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Cost-based 

pricing 

Η τιμή 

ορίζεται από 

προστιθέμενο 

κέρδος στο  

κόστος 

(δυναμικός) 

Δεν είναι 

δίκαιο για τους 

 πελάτες 

 

Α) Απλότητα 

στον 

υπολογισμό 

της τιμής 

Α) Τείνει να 

αγνοεί το 

ρόλο του 

καταναλωτή 

Competition 

based 

pricing 

Τιμή που έχει 

καθοριστεί 

σύμφωνα με 

τις τιμές των 

ανταγωνιστών 

(δυναμικός) 

Δίκαιη για τους 

πελάτες 

A)Ευκολο να 

εφαρμοστεί 

A)Δεν 

λαμβάνει 

υπόψη τους 

καταναλωτές 

 

Customer 

based 

pricing 

Τιμή που έχει 

καθοριστεί 

σύμφωνα με 

το τι είναι 

διαθέσιμος να 

πληρώσει ο 

πελάτης 

(δυναμικός) 

Δίκαιη για τους 

πελάτες 

A)Λαμβάνει 

υπόψη τις 

ανάγκες του 

πελάτη 

Α)Οι  πελάτες 

σπανίως 

υποδεικνύουν 

στον πάροχο τι 

είναι διαθέσιμοι 

να πληρώσουν 

Β)Τα δεδομένα 

είναι δύσκολο 

να αποκτηθούν 

και να 

ερμηνευτούν 

Hybrid 

pricing 

Η τιμή 

αλλάζει 

Δίκαιη για τους 

πελάτες αφού 

Α) Απλή και με 

μικρό 

Α)Πρέπει να 

συμφωνηθεί 
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σύμφωνα με 

την ουρά 

εργασίας 

(Στατική / 

δυναμική) 

ρυθμίζεται 

δυναμικά σε 

στατικά όρια 

υπολογιστικό 

κόστος 

μια κοινή βάση 

τιμών και τα 

όρια 

παραλλαγών 

Πίνακας 1. Μοντέλα τιμολόγησης cloud computing 

 

4.4 Η οικονομία του cloud computing: Οι οικονομικές συνέπειες για τις 

επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς 

 

To cloud computing αποτελεί στην πραγματικότητα σημαντική μεταστροφή στα 

επιχειρηματικά και οικονομικά μοντέλα παροχής και κατανάλωσης πληροφορικής 

(ΤΠ) που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Αυτή η 

εξοικονόμηση κόστους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση της 

σημαντικής συγκέντρωσης αυτών των "διαμορφωμένων πόρων πληροφορικής" ή 

συγκέντρωσης πόρων. Σύμφωνα με το NIST, αυτή η δυνατότητα είναι ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του cloud computing. Η συγκέντρωση πόρων είναι η δυνατότητα 

ενός cloud να εξυπηρετεί πολλούς πελάτες χρησιμοποιώντας ένα multi – tenant 

μοντέλο με διαφορετικούς φυσικούς και εικονικούς πόρους δυναμικά 

εκχωρημένους και εκ νέου εκχωρημένους ανάλογα με τη ζήτηση. 

Τα οικονομικά στοιχεία του Cloud Computing εξαρτώνται από τέσσερις μετρήσεις 

του πληθυσμού των πελατών: 

 Αριθμός μοναδικών πελατειακών συνόλων (n) 

 Κύκλοι λειτουργίας πελάτη (λ, f) 
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 Σχετική μετατόπιση κύκλου εργασίας (t) 

 Φόρτωση σετ πελατών (L) 

Αυτές οι μετρήσεις οδηγούν στην ικανότητα του παρόχου υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους να χρησιμοποιεί το ελάχιστο ποσό φυσικών πόρων 

πληροφορικής για την εξυπηρέτηση ενός μέγιστου επιπέδου ζήτησης. Η σωστή 

εξισορρόπηση αυτών των παραγόντων σε μια καλά χαρακτηρισμένη ομάδα 

χρηστών μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 30% εξοικονόμηση πόρων πληροφορικής 

και επιτρέπει την σχεδόν πραγματική τροποποίηση της υποκείμενης φυσικής 

υποδομής που απαιτείται για την επίτευξη της επιθυμητής "ψευδαίσθησης άπειρων 

πόρων", μια εμπειρία χρήστη του cloud computing. 

Παράλληλα, ένα κύριο πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι μειώνει 

δραματικά το κόστος εισόδου για τις μικρότερες επιχειρήσεις που προσπαθούν να 

επωφεληθούν από τις επιχειρησιακές αναλύσεις από τις οποίες μέχρι σήμερα 

επωφελούνταν μόνο μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτές οι υπολογιστικές διαδικασίες 

συνήθως περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες υπολογιστική ισχύς για σχετικά μικρά 

χρονικά διαστήματα και το cloud computing κάνει μια τέτοια δυναμική παροχή 

δυνατή. Το Cloud computing αποτελεί επίσης μια τεράστια ευκαιρία για πολλές 

χώρες του τρίτου κόσμου που έχουν μείνει μέχρι στιγμής πίσω όσον αφορά την IT 

επανάσταση, καθώς οιι πάροχοι cloud υπηρεσιών χρησιμοποιούν τα 

πλεονεκτήματα του νέφους για να ενεργοποιήσουν υπηρεσίες πληροφορικής σε 

χώρες που κατά κανόνα δεν θα είχαν εκτεταμένη πρόσβαση πόρων για την 

ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής (Marston et al., 2011). 

Επιπλέον, μπορεί να προσφέρει τεράστια εξοικονόμηση κόστους και μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα σε περιοχές του Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 

νοσοκομείων και της υγειονομικής περίθαλψης (ιδίως για την παροχή 
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πληροφοριών και τεχνολογιών σε απομακρυσμένες ή ασθενέστερες οικονομικά 

τοποθεσίες), της εκπαίδευσης (ειδικά για την ηλεκτρονική μάθηση και τα 

πανεπιστήμια) και της δραστηριότητας των κυβερνητικών οργανισμών. Ένα 

παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό τομέα υγείας είναι ένα από τα κορυφαία ιταλικά 

νοσοκομεία, το παιδικό νοσοκομείο Bambin Gesù στη Ρώμη, έχει μετατραπεί 

πρόσφατα σε μια ηλεκτρονική λύση για υπηρεσίες ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των 

2500 υπαλλήλων της (η αλλαγή πραγματοποιήθηκε το 2010 και σε λιγότερο από 

τέσσερις μήνες, δημιουργήθηκε μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και επιτρέπει 

στους ειδικούς της πληροφορικής να επικεντρωθούν σε άλλα πιο συναφή 

καθήκοντα του νοσοκομείου). Παράλληλα, ο Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός 

βελτίωσε τον συντονισμό της παρέμβασής του υιοθετώντας μια cloud computing 

λύση η οποία έχει μειώσει το κόστος περίπου 20% και βελτιώνει την επικοινωνία 

σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των εργοδοτών.  

 

Επίσης, το cloud computing μπορεί να προσφέρει αποδοτικότητα κόστους στον 

ιδιωτικό τομέα, του οποίου η εκμετάλλευση σε όλους τους κλάδους συνδέεται 

άμεσα με τη διάχυση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο διαχειριστικό περιβάλλον 

(την ικανότητα εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών ΤΠΕ και τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων). Ο Liebenau (2010) μελετά τη σχέση μεταξύ του χαρακτήρα του 

υπολογιστικού σύννεφου και των οργανωτικών, οικονομικών και διαχειριστικών 

αλλαγών που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να επωφεληθούν τα 

πλεονεκτήματα αυτά. Έχει επικεντρωθεί σε διάφορα είδη προβλημάτων 

προϋπολογισμού ΤΠΕ, παρατηρώντας ότι «για πολλές λειτουργίες το αρχικό 

κόστος μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο, μειώνοντας τους φραγμούς εισόδου για 

τις μικρές επιχειρήσεις και παρέχοντας νέες ευκαιρίες πειραματισμού, 

πρωτοτύπων και κινδύνων. Οι οργανισμοί μπορούν να μετακινηθούν από 

σημαντικές δαπάνες ΤΠΕ για τα κεφαλαιουχικά αγαθά στις δαπάνες για το 
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λειτουργικό κόστος. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο πόσο 

σταθερή είναι η απόδοση και, συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες 

αποτιμώνται, οι μετοχές διαπραγματεύονται και άλλες οικονομικές επεκτάσεις των 

υπηρεσιών». 

 

Όταν εφαρμόζεται σωστά, το οικονομικό μοντέλο του cloud computing μπορεί να 

μειώσει δραστικά τις λειτουργίες και το κόστος συντήρησης των υποδομών 

πληροφορικής. Μια μελέτη των Booz, Allen, Hamilton (2009) το 2009 κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση του cloud computing θα μπορούσε να 

εξοικονομήσει 50 έως 67 τοις εκατό του κόστους κύκλου ζωής για την ανάπτυξη 

ενός διακομιστή 1.000. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο το οποίο 

υπολογίζει τα κόστη και τα οικονομικά οφέλη από τη μετάβαση επιχειρήσεων και 

δημόσιων οργανισμών σε ένα cloud περιβάλλον εξετάζοντας διάφορα σενάρια: 

Σενάριο 1ο: Υιοθέτηση Δημοσίου Νέφους 

Ορισμός: Το τμήμα ή ο οργανισμός μεταφέρει την τεχνολογία υποδομής του σε 

ένα υπάρχον δημόσιο σύννεφο. 

Βασικά Χαρακτηριστικά Οργανισμών: Σχετικά χαμηλό επίπεδο αποστολής, 

γραφειοκρατικοί, οι οργανισμοί αυτοί μπορεί πιθανότατα να έχουν υιοθετήσει 

νωρίτερα το cloud computing. 

Παραδείγματα: Τμήμα Εμπορίου, Τμήμα Εργασίας, Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 

Προστασίας, Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Μεταφορών, Μικρές 

Επιχειρηματική Ενώσεις, άλλα μικροί ή ανεξάρτητοι οργανισμοί (π.χ. Εθνικά 

Αρχεία,Μηχανικοί κλπ). 
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Υποθέσεις: Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον νέφους θα συμβεί σταθερά σε 

διάστημα 3 ετών. Ο φόρτος εργασίας παραμένει σταθερός (δηλ ζήτηση 

χωρητικότητας). 

Σενάριο 2: Υιοθέτηση Υβριδικού Νέφους 

Ορισμός: Το τμήμα ή ο οργανισμός δημιουργεί ένα ιδιωτικό σύννεφο για να 

χειριστεί το μεγαλύτερο μέρος του φόρτου εργασίας του στον τομέα 

πληροφορικής, αλλά χρησιμοποιεί επίσης μια λύση δημόσιου cloud για να παρέχει 

"κύμα" υποστήριξης εφαρμογών χαμηλής ευαισθησίας. 

Βασικός χαρακτηρισμός του οργανισμού: Γραφείο ή ειδικό πρόγραμμα για 

ευαίσθητες πληρωμές. Λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητα αυτού του σεναρίου, 

αυτών των οργανισμών είναι πιθανότερο να είναι μέρος του "δεύτερου κύματος" 

υιοθέτησης υπολογιστικού νέφους. 

Παραδείγματα: Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Παιδείας, Υπουργείο Υγείας, Τμήμα 

Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, Διαχείριση 

γραφείου προσωπικού, ορισμένες ρυθμιστικές υπηρεσίες (π.χ., 

Υποθέσεις: Το 75% του διακομιστή πληροφορικής για το φόρτο εργασίας θα 

μεταφερθεί σε ένα ιδιωτικό σύννεφο ενώ το υπόλοιπο 25% θα μεταφερθεί σε 

κοινό σύννεφο, η μετάβαση στα νέα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους θα γίνει 

σε διάστημα 3 ετών. Θα αξιοποιηθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα είναι και ο 

φόρτος εργασίας παραμένει σταθερός.  

 

Σενάριο 3: Υιοθέτηση Ιδιωτικού Νέφους 



62 
 

Ορισμός: Το τμήμα ή ο οργανισμός δημιουργεί τη δική του ιδιωτική λύση νέφους 

ή συμμετέχει σε σύννεφο αλληλεπίδρασης. 

Βασικά Χαρακτηριστικά Οργανισμού: Ευρεία αποστολή. Λόγω του αντιληπτού 

κινδύνου, οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να έχουν καθυστερήσει να υιοθετήσουν 

λύσεις νέφους. 

Παραδείγματα: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινότητα 

Πληροφοριών (περιλαμβάνει Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας), Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς κλπ 

Υποθέσεις: Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον του cloud θα συμβεί σταθερά για 3 

χρόνια. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις και ο φόρτος εργασίας παραμένει σταθερός.  

Η εξοικονόμηση κόστους μπορεί να είναι σημαντική και σε ιδιωτικούς 

οργανισμούς, καθώς δαπανούν πάνω από το 30% του προϋπολογισμού τους για 

την υποδομή (κυρίως κέντρα δεδομένων και δίκτυα δεδομένων), μετατοπίζοντας 

μερικά ή όλα αυτά τα έργα στο σύννεφο μπορούν να εξοικονομήσουν το 10-20% 

του ετήσιου προϋπολογισμού τους στον τομέα της πληροφορικής, μια 

εξοικονόμηση που μπορεί είτε να επιστραφεί στην επιχείρηση είτε να 

επανεπενδυθεί στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Αυτό το οικονομικό 

πλεονέκτημα του νέφους προέρχεται από δύο βασικούς οδηγούς κόστους: 

υψηλότερα ποσοστά χρησιμοποίησης ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης της 

"αποθηκευτικής ικανότητας" και της χαμηλότερης μονάδας κόστους από την 

αυξημένη κλίμακα, τις νέες τεχνολογίες, τις βέλτιστες πρακτικές και τη βελτίωση 

της λειτουργικής αποδοτικότητας των παρόχων (Gartner, 2013).  
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Κατά την εξέταση του cloud computing για την Κοινότητα Πληροφοριών, η 

ασφάλεια είναι μια προφανής ανησυχία. Δεδομένων των νομικών και 

επιχειρησιακών ανησυχιών, οι διαβαθμισμένες πληροφορίες θα πρέπει πάντα να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κατάλληλα προστατευμένα και πιστοποιημένα 

ιδιωτικά ή κοινοτικά σύννεφα. Εάν μπορεί να σχεδιαστεί ένα μοντέλο ασφαλούς 

σύννεφο, μπορεί ασφαλώς να επιτευχθεί οικονομική εξοικονόμηση. Όταν 

χρησιμοποιείται για να επεξεργαστεί μη ταξινομημένες πληροφορίες, η κοινή 

χρήση πόρων cloud computing μπορεί να προσφέρει τα λειτουργικά 

πλεονεκτήματα ενός ιδιωτικού cloud με κόστος πιο κοντά σε αυτό ενός δημόσιου 

σύννεφου λόγω των αναμενόμενων οικονομιών κλίμακας από τις συνδυασμένες 

κοινότητες χρηστών. 

Συνολικά, το οικονομικό κόστος ή τα οφέλη από την εφαρμογή υπηρεσιών cloud 

ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τους υπάρχοντες πόρους / 

γενικά έξοδα πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου δεδομένων 

παλαιού τύπου,  την υποδομή, το υλικό υπολογιστή, το παλαιό λογισμικό, την 

ωριμότητα εσωτερικών διαδικασιών, την IT στελέχωση και την τεχνική βάση 

δεξιοτήτων. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν το στρατηγικό κόστος και τα οφέλη 

που αποκομίζουν τα άτομα και οι επιχειρήσεις ανάλογα με το σχετικό μέγεθος 

τους (Etro, 2010).  

Στο παρελθόν, οι μεγάλες εταιρείες είχαν ένα πλεονέκτημα έναντι των μικρών 

εταιρειών στην πρόσβασή τους στο κεφάλαιο και την ικανότητά τους να 

αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό, το λογισμικό και το υλικό για την υποστήριξη 

νέων στρατηγικών και πρωτοβουλιών μάρκετινγκ. Ωστόσο, από την εμφάνιση του 

cloud computing, τα εμπόδια στην είσοδο σε μια συγκεκριμένη αγορά ή σε τμήμα 

της αγοράς για μια εταιρεία έχουν μειωθεί δραματικά και το υπολογιστικό νέφος 

μπορεί να έχει προκαλέσει την ισορροπία του στρατηγικού πλεονεκτήματος 
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ανάμεσα στις μεγάλες καθιερωμένες εταιρείες και στις πολύ μικρότερες. Μια 

μικρή, αφοσιωμένη και ταλαντούχα ομάδα ατόμων μπορεί τώρα να συγκεντρώσει 

τα ατομικά τους ταλέντα και να αντιμετωπίσει μια αντιληπτή ανάγκη της αγοράς 

χωρίς άμεση ανάγκη για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ή κεφάλαια για την 

παροχή της απαραίτητης υποδομής πληροφορικής. Υπάρχουν ορισμένοι πάροχοι 

νέφους που παρέχουν περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού που περιλαμβάνουν τα 

απαιτούμενα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, αποθετήρια κώδικα, περιβάλλοντα 

δοκιμών και πρόσβαση σε ένα εξαιρετικά κλιμακωτό περιβάλλον παραγωγής με 

βάση το χρόνο πληρωμής (Talukder et al., 2010).  

Επίσης, συμβάλλει στο κίνημα ανοιχτού κώδικα. Κατά τη χορήγηση αδειών τα 

ζητήματα, η υποστήριξη και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπορεί να 

αποτρέψουν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις από τη χρησιμοποίηση λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη προϊόντων, με τη διαθεσιμότητα λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα να αποτελεί όφελος για τους αυτοαπασχολούμενους και τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις. Καθώς αυτές οι μικρές εταιρείες μεγαλώνουν σε 

μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, αντιμετωπίζουν μεταβαλλόμενες εξισώσεις 

κόστους που τροποποιούν το σχετικό κόστος και τα οφέλη του cloud computing. 

Για παράδειγμα, σε ορισμένους όγκους κυκλοφορίας δεδομένων, το οριακό κόστος 

λειτουργίας με την υποδομή ενός παρόχου σύννεφο μπορεί να γίνει πιο ακριβό από 

την παροχή της απαραίτητης υποδομή πληροφορικής στο εσωτερικό της 

επιχείρησης.  
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Κεφάλαιο 5. Μελέτες περίπτωσης  

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι πολιτικές τιμολόγησης των cloud 

υπηρεσιών της Amazon και της Google, καθώς και μελέτες περίπτωσης εταιρειών 

που χρησιμοποίησαν τις λύσεις αυτές για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών 

τους διαδικασιών. 

 

5.1 Τιμολόγηση Amazon 

 

Το Amazon Web Services (AWS) προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών cloud 

computing με αποτέλεσμα οι χρήστες να πληρώνουν ακριβώς για το ποσό των 

πόρων που πραγματικά χρειάζονται. Αυτό το μοντέλο τιμολόγησης σε επίπεδο 

χρησιμότητας εξηγείται παρακάτω: 

 Pay as you go. Δεν υπάρχουν ελάχιστες δεσμεύσεις ή μακροπρόθεσμες 

συμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο αντικαθίσταται το αρχικό κεφάλαιο με ένα 

χαμηλό μεταβλητό κόστος και πληρώνει ο χρήστης μόνο για αυτό που 

χρησιμοποιεί. Για υπολογιστικούς πόρους, οι χρήστες πληρώνουν σε ωριαία 

βάση από τη στιγμή που ξεκινάει ένας πόρος μέχρι την ώρα που 

τερματίζεται. Για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων, πληρώνουν 

ανά gigabyte. Η amazon χρεώνει με βάση την υποκείμενη υποδομή και τις 

υπηρεσίες που καταναλώνονται, ενώ οι χρήστες μπορούν να 

απενεργοποιήσουν τους πόρους του cloud και να σταματήσουν να τους 

πληρώνουν όταν δεν τους χρειάζονται. 

 

 Μικρότερο κόστος όταν γίνονται κρατήσεις. Για ορισμένα προϊόντα, 

μπορεί να επενδυθεί διατηρημένη χωρητικότητα και ο χρήστης να πάρει μια 
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σημαντικά μειωμένη ωριαία τιμή, η οποία καταλήγει σε συνολική 

εξοικονόμηση μέχρι 60% (ανάλογα με τον τύπο της περίπτωσης) πάνω από 

την αντίστοιχη χωρητικότητα On-Demand. 

 

 Μικρότερο κόστος ανά μονάδα χρησιμοποιώντας περισσότερα. Οι 

χρήστες εξοικονομούν περισσότερα, καθώς χρησιμοποιούν περισσότερα. 

Για αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, η τιμολόγηση κλιμακώνεται. 

Όσο περισσότερο χρησιμοποιεί πόρους ένας χρήστης, τόσο λιγότερα 

πληρώνει ανά gigabyte. Συγκεκριμένα, γίνονται εκπτώσεις όγκου έως 10% 

όταν γίνονται κρατήσεις. 

 

 

 Μικρότερο κόστος με την αύξηση του AWS. Η Amazon επικεντρώνεται 

στη μείωση του κόστους υλικού του κέντρου δεδομένων της, βελτιώνοντας 

τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 

γενικά μειώνοντας το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτές οι 

βελτιστοποιήσεις και οι αυξανόμενες οικονομίες κλίμακας έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών. 

 

 Προσαρμοσμένη τιμολόγηση. Η προσαρμοσμένη τιμολόγηση είναι 

διαθέσιμη για έργα μεγάλου όγκου με μοναδικά χαρακτηριστικά και 

απαιτήσεις.  

 

Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που πληρώνουν οι χρήστες με το 

AWS: τους υπολογιστικούς πόρους, την αποθήκευση και τη μεταφορά 

δεδομένων. Αυτά τα χαρακτηριστικά ποικίλλουν ελαφρώς ανάλογα με το 
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προϊόν. Παρόλο που οι χρήστες χρεώνονται για τη μεταφορά δεδομένων, 

δεν υπάρχει χρέωση για τα εισερχόμενα δεδομένα ή για μεταφορά 

δεδομένων μεταξύ άλλων υπηρεσιών Web της Amazon. Η εξερχόμενη 

μεταφορά δεδομένων συγκεντρώνεται σε όλη την Amazon EC2, Amazon 

S3, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS και 

Amazon VPC και στη συνέχεια χρεώνεται με το ρυθμό μεταφοράς 

εξερχόμενων δεδομένων. Αυτή η χρέωση εμφανίζεται στην μηνιαία 

κατάσταση ως AWS Data Transfer Out. Το υπόλοιπο τμήμα αυτού 

κατατάσσει τα χαρακτηριστικά τιμολόγησης για τέσσερα χρησιμοποιούμενα 

προϊόντα AWS: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), απλή 

υπηρεσία αποθήκευσης Amazon (Amazon S3), Amazon Elastic Block Store 

(Amazon EBS), υπηρεσία σχεσιακής βάσης δεδομένων της Amazon 

(Amazon RDS) και Amazon CloudFront. 

 

 

Εικόνα 4. Τιμολόγηση του Amazon S3 

Πηγή: https://aws.amazon.com/  
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5.2 Unilever Case Study 

 

Η Unilever δημιουργήθηκε το 1930 με τη συγχώνευση του ολλανδού παραγωγού 

μαργαρίνης,  Margarine Unie και του βρετανικού κατασκευαστή σαπουνιού, Lever 

Brothers. Σήμερα, η εταιρεία- κολοσσός εμπορεύεται τρόφιμα, προϊόντα οικιακής 

φροντίδας, αναψυκτικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε περισσότερες από 

190 χώρες. Η Unilever έχει έδρα στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το 

Ρότερνταμ, τις Κάτω Χώρες και θυγατρικές σε περισσότερες από 90 χώρες. Η 

εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 170.000 ανθρώπους, ενώ το 2012, η 

Unilever ανακοίνωσε περισσότερα από 51 δισ. ευρώ σε έσοδα. 

Η Unilever North America στο New Jersey χρειάστηκε να ανασχεδιάσει την 

υποδομή της για να υποστηρίξει την ψηφιακή εμπορική προσέγγιση της. Η 

εταιρεία χρησιμοποίησε στο παρελθόν κέντρα δεδομένων εγκατάστασης για να 

φιλοξενήσει τις ιδιότητες ιστού της, οι οποίες είχαν διαφορετικές τεχνολογίες και 

διαδικασίες. Χρειάστηκε, δηλαδή να τυποποιήσει το περιβάλλον της για να 

υποστηρίξουν την απαιτούμενη ταχύτητα στην αγορά και να βελτιστοποιήσει το 

επιχειρηματικό μοντέλο της με τρόπο κατά τον οποίο, αν μια καμπάνια είναι 

επιτυχημένη σε μία περιοχή, να την εφαρμόζει και σε άλλες χώρες.  Η διοίκηση IT 

θέλησε να χρησιμοποιήσει το υπολογιστικό νέφος για να εφαρμόσει τη διαδικασία. 

Μετά από μια εκτεταμένη διαδικασία RFP και επανεξέτασης που περιλαμβάνει 

περισσότερες από 16 εταιρείες, η Unilever επέλεξε την Amazon Web Services 

(AWS). Οι προτεραιότητες της Unilever στην επιλογή πλατφόρμας ψηφιακού 

μάρκετινγκ περιελάμβαναν ευελιξία, παγκόσμια υποδομή, τεχνολογία, καθώς και 

ένα πλούσιο οικοσύστημα μελών. Με την AWS, η εταιρεία έχει τον ίδιο πάροχο 

φιλοξενίας για όλες τις περιοχές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να 
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προσαρμόζει λύσεις φιλοξενίας ανά περιοχή. Παράλληλα, είναι σε θέση να δαπανά 

λιγότερα και να έχει περισσότερη καινοτομία συνεργαζόμενη με την AWS και με 

μέλη του δικτύου συνεργατών AWS. 

Η ομάδα IT της Unilever είχε δύο στόχους για τη μετάβαση στο AWS: να 

προσφέρει μια κοινή πλατφόρμα τεχνολογίας για ιστοσελίδες με περιφερειακή 

αρχιτεκτονική παράδοσης περιεχομένου και να μεταφέρει τις υπάρχουσες 

ιδιότητες του ιστού στο σύννεφο. 

Για να αναπτύξει την πλατφόρμα, η Unilever παρακολούθησε ένα εργαστήριο 

AWS για να σχεδιάσει την αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια, η ομάδα DMS 

δημιούργησε μια πιλοτική πλατφόρμα (τοποθεσία αποκατάστασης καταστροφών 

για φιλοξενία τρίτων στο Μαϊάμι) για ανασκόπηση των ενδιαφερομένων. Μετά 

την έγκριση, η Unilever επέλεξε την CSS Corporation, μέλος του Advanced 

Partner του δικτύου συνεργατών της Amazon (Amazon Partners Network), για την 

ολοκλήρωση συστημάτων και την ανάπτυξη εφαρμογών. Η ομάδα DMS 

συνεργάστηκε με το CSS για να αναπτύξει ένα παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS). Η πλατφόρμα CMS επιτρέπει στους οργανισμούς να 

δημιουργούν  ιστότοπους και να τους δημοσιεύουν σε διάφορες περιοχές AWS. Η 

Unilever χρησιμοποιεί ένα balancer φόρτωσης HAProxy για να βελτιώσει την 

απόδοση των ιστότοπων της και να εκτελεί τις βάσεις δεδομένων της σε Microsoft 

SQL Server και MySQL. 

Για την αποκατάσταση καταστροφών, η Unilever αποθηκεύει εφεδρικά δεδομένα, 

στιγμιότυπα, αρχεία πολυμέσων προϊόντος στο Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) και χρησιμοποιεί το αντίγραφο στιγμιότυπου EBS για την αντιγραφή 

στιγμιότυπων του Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Σχεδιάστηκε μια 

λύση αποκατάστασης καταστροφών για να προστατευτεί το σύστημα διαχείρισης 



70 
 

περιεχομένου, η αρχιτεκτονική ανάπτυξης περιεχομένου και πολλές ιδιότητες 

ιστού που έχουν ταξινομηθεί ώστε να προσφέρουν εμπιστοσύνη στο σύννεφο 

AWS.  

Μετά από μια επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο, η Unilever μετέφερε 

περισσότερα από 500 ιδιότητες ιστού από τα κέντρα δεδομένων της σε AWS σε 

λιγότερο από πέντε μήνες. Έκτοτε, η Unilever διαθέτει πάνω από 1.700 ιδιότητες 

ιστού που εκτελούνται σε AWS παγκοσμίως, προσπαθώντας πλέον να 

δημιουργήσει επαναλαμβανόμενα μοντέλα και εύκολο τυποποίηση του 

περιβάλλοντος φιλοξενίας με το AWS. Εάν μια καμπάνια μάρκετινγκ που 

αναπτύσσεται στην περιφέρεια της των ΗΠΑ είναι επιτυχημένη, μπορεί πλέον να 

την επαναλάβει εύκολα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κοκ. 

Για την Unilever, η μετάβαση στο AWS Cloud βελτίωσε την ευελιξία της και την 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Προηγουμένως, η αίτηση για μια ιστοσελίδα 

για μια εκστρατεία μάρκετινγκ ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία, και 

χρησιμοποιώντας το AWS, βελτιώθηκε ο χρόνος έναρξης μιας εκστρατείας 

ψηφιακού μάρκετινγκ από δύο εβδομάδες σε ένα μέσο όρο δύο ημερών, δηλαδή 

επτά φορές γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση 

χρόνου από την χρήση του AWS και χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε 

να αναφέρουμε είναι ότι συνεργάτης της Unilever χρειάζεται λιγότερο από 12 

ώρες για τον υπολογισμό των τιμών για έναν ιστότοπο καμπάνιας. Ως επακόλουθο, 

είναι η ανταπόκριση του AWS Cloud, αφού με την εύκολη εναλλαγή στις 

καμπάνιες, πετυχαίνουν όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους πελάτες και 

συνεπώς μεγαλύτερα κέρδη στην εταιρεία τους.  
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5.3 Τιμολόγηση Google  

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της τιμολόγησης του Google Cloud Platform είναι ότι 

υπάρχει μόνο μία μέθοδος τιμολόγησης – οι χρήστες πληρώνουν μηνιαία για 

χρήση κατά παραγγελία της εικονικής μηχανής. Το ελάχιστο είναι δέκα λεπτά και 

η χρήση στρογγυλοποιείται μέχρι το πλησιέστερο λεπτό. Επιπλέον, η Google έχει 

δημόσια δεσμευτεί να μεταβιβάζει στους πελάτες κάθε μελλοντική μείωση των 

τιμών που επιτυγχάνει μέσω της τεχνολογίας στην πυκνότητα, στην κλίμακα, στην 

ισχύ και στην ψύξη. Επίσης, η Google παρέχει την τιμολόγηση σε πραγματικό 

χρόνο on demand. Oι εκπτώσεις Google Sustained Usage έχουν σχεδιαστεί έτσι 

ώστε όσο περισσότερο χρησιμοποιείται από τους χρήστες, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η έκπτωση. Η Google συνδυάζει όλα τα VM των χρηστών σε μονάδες χρήσης που 

μεγιστοποιούν τη δυνατότητα έκπτωσης - αν κλείσει ένας χρήστης ένα VM για 

κάποιο μέρος του μήνα, η χρήση άλλου VM καλύπτει το κενό για να επιτευχθεί 

σταθερή χρήση. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης έχει τέσσερα VM, δύο που 

τρέχουν από τις 15 Ιουνίου  και στη συνέχεια κλείνουν, ενώ άλλα δύο τρέχουν από 

τις 15-30 Ιουνίου. Από την άποψη της τιμολόγησης, η Google μετατρέπει 

αυτόματα τα τέσσερα αυτά VM που εκτελούνται για το 50% του μήνα σε δύο VM 

που εκτελούνται για το 100% του μήνα, ώστε να μπορεί να υπάρχει μέγιστη 

έκπτωση για συνεχή χρήση και στη χαμηλότερη τιμή. 

Η πλατφόρμα Google Cloud Platform λειτουργούν με ζήτηση σε πραγματικό 

χρόνο και δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις. Οι χρήστες πληρώνουν περισσότερα 

όταν χρησιμοποιούν περισσότερα και λιγότερα όταν δε χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία. Παράλληλα, οι τιμές των cloud υπηρεσιών της Google κατ 'απαίτηση, 

σε πραγματικό χρόνο, είναι ευέλικτες χωρίς να σπαταλούν πόρους. Η συνεχής 

χρήση της Google παραδίδει αυτόματη έκπτωση, για παράδειγμα αν έχουν 
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υποτιμηθεί οι απαραίτητοι πόροι που χρειάζονται, μπορούν να προστεθούν VMs 

και απλά οι χρήστες να πληρώσουν την τιμή εκείνη τη στιγμή κερδίζοντας από τα 

πιθανά πλεονεκτήματα κόστους. Με λίγα λόγια η τιμολογιακή πολιτική της 

Google είναι αρκετά ευέλικτη, ενώ οι καταναλωτές κερδίζουν σημαντικές 

εκπτώσεις όσο χρησιμοποιούν την υπηρεσία. 

 

5.4 Philips Lighting Case Study 

 

Η Philips Lighting είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα, τα συστήματα και 

τις υπηρεσίες φωτισμού, προσφέρει καινοτομίες που αυξάνουν την επιχειρηματική 

αξία, προσφέροντας πλούσιες εμπειρίες στους χρήστες που βοηθούν στη βελτίωση 

της καθημερινής τους ζωής. Εξυπηρετεί τις επαγγελματικές και καταναλωτικές 

αγορές, ενώ αξιοποιεί το Internet of Things για τη μετατροπή σπιτιών, κτιρίων και 

αστικών χώρων. Με τις πωλήσεις του 2015, ύψους 7,5 δισ. ευρώ, η εταιρεία έχει 

περίπου 36.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 70 χώρες.  

Η Philips Lighting, θέλησε να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν το φωτισμό στα σπίτια τους. Η εταιρεία είχε ως στόχο τη σύνδεση 

των λαμπτήρων στο Διαδίκτυο, τη σύνδεση με τα δεδομένα χρήσης και τη 

μετατροπή τους σε διαδραστικά για να προσφέρουν οφέλη πέρα από τον βασικό 

φωτισμό - για τη δημιουργία εκπληκτικών εμπειριών, την ασφάλεια στο σπίτι ή για 

την υποστήριξη της ευημερίας, πχ την παροχή του κατάλληλου φωτισμού για τις 

καθημερινές δραστηριότητες. 

Για να γίνει αυτό, η Philips Lighting λάνσαρε το φωτισμό που συνδέεται με το 

Philips Hue. Με τη Philips Hue δεν πωλούνται μόνο λαμπτήρες αλλά ένας τρόπος 

φωτισμού που αλλάζει το σπίτι και τη ζωή των καταναλωτών. Το Philips Hue 
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σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ελέγχουν τον φωτισμό τους 

από εφαρμογές smartphone. Ωστόσο, η Philips χρειάστηκε μια πλατφόρμα back-

end, η οποία θα επιτρέπει στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση, να παρακολουθούν 

και να αλληλεπιδρούν με το νέο σύστημα φωτισμού.  

Η εταιρεία δημιούργησε το back-end Philips Hue χρησιμοποιώντας την 

πλατφόρμα Google Cloud Platform με τη βοήθεια του Q42, το οποίο παρείχε 

υπηρεσίες σχεδίασης πλατφόρμας cloud και μηχανικής. Χρησιμοποιώντας την 

πλατφόρμα Google Cloud, η Philips Hue μπόρεσε να δρομολογήσει τις υπηρεσίες 

της γρήγορα, με ελάχιστο κόστος εκ των προτέρων και την εμπιστοσύνη ότι η 

πλατφόρμα θα κλιμακωθεί για να υποστηρίξει την απόλυτη επιτυχία της 

επιχείρησης. Επίσης, χρησιμοποιεί μια πλήρη σουίτα υπηρεσιών cloud της 

πλατφόρμας Google Cloud, όπως το Google App Engine, το Google Cloud SQL, 

το Google Cloud Storage, το Google Cloud Datastore, το Google Container Engine 

και το Google Compute Engine για την τροφοδοσία του back-end. Η πλατφόρμα 

Google Cloud επιτρέπει τη σύνδεση του Philips Hue, η οποία λειτουργεί ως ο 

κόμβος που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των λαμπτήρων και της εφαρμογής 

για κινητά τηλέφωνα ή της εφαρμογής ιστού ενός χρήστη, καθώς και εφαρμογές ή 

συσκευές τρίτων που συνδέονται στο σύστημα . 

Το Google Container Engine και το Google Compute Engine χειρίζονται 

καθημερινά 200 εκατομμύρια συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των 18 

εκατομμυρίων εντολών απομακρυσμένου φωτισμού. Το Google Container Engine 

παρέχει την υποδομή που επιτρέπει στη γέφυρα φωτισμού να συνδεθεί με 

οποιοδήποτε αριθμό εφαρμογών και συσκευών, ενώ παράλληλα προσφέρει μια 

ευέλικτη υποδομή υψηλής απόδοσης που επιτρέπει την προσαρμογή ανεξάρτητων 

στοιχείων για μέγιστη απόδοση. 
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Τέλος, η πλατφόρμα Google Cloud έχει μειώσει δραματικά το κόστος και τους 

πόρους που απαιτούνται για τη back-end διαχείριση του Philips Hue και της 

κλίμακας ζήτησης. Η Philips διαχειρίζεται την πλατφόρμα με 10 φορές στην 

κλίμακα άλλων παρόμοιων έργων, αλλά μόνο με το ένα δέκατο του εργατικού 

δυναμικού - απαιτώντας κατά μέσο όρο το μισό του ενός ατόμου έναντι των πέντε 

πλήρους απασχόλησης άλλων παρόμοιων έργων. Επίσης, δρομολογεί 200 

εκατομμύρια συναλλαγές ημερησίως μέσω ενός back-end υποστηριζόμενου από 

την Google. 
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης, με στόχο την 

εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων για την υπηρεσία Cloud Computing. 

Παράλληλα θα αναφερθούμε στα όρια και τους περιορισμούς που υπάρχουν και 

θα προτείνουμε μελλοντικές επεκτάσεις στο συγκεκριμένο θέμα. 

6.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Το υπολογιστικό νέφος είναι μια καινοτόμα τεχνολογία που επιτρέπει στους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία δεν 

φιλοξενούνται  στον προσωπικού τους υπολογιστή, αλλά σε εξοπλισμό άλλων, με 

μόνη προϋπόθεση την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του οποίου λαμβάνονται οι 

υπηρεσίες και έχει πολλαπλά οφέλη γι αυτούς, όπως η οικονομική ωφέλεια, η 

δυνατότητες απεριόριστης αποθήκευσης και η ευκολία πρόσβασης, φέροντας όμως 

μειονεκτήματα που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα όμως αποτελεί η ελάφρυνση του κόστους για τους χρήστες και τις 

επιχειρήσεις. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους έχουν αναπτύξει διάφορα μοντέλα 

χρέωσης, όπως το pay as you go και η τιμολόγηση συνδρομής, ενώ από ερευνητές 

προτείνονται συνεχώς νέα υβριδικά μοντέλα δίκαιης τιμολόγησης. Από ότι 

προκύπτει το μοντέλο pay as you go, ή αλλιώς το βραχυπρόθεσμο μοντέλο 

χρέωσης φέρει πλεονεκτήματα για τον χρήστη και είναι αυτό που χρησιμοποιείται 

κατά κόρον, παρόλαυτά ως μοντέλο στατικής χρέωσης δεν είναι το πιο δίκαιο. 

Γενικά, η υπολογιστική νέφους έχει πολλά πλεονεκτήματα που αφορούν την 

οικονομία για τους οργανισμούς, συνδεόμενα με την αποδοτικότητα του κόστους, 

ενώ μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές στο δημόσιο τομέα. Ειδικά στην Ελλάδα, 
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μπορεί να βοηθήσει στην εξυγίανση του δημοσίου, να δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας και να μειώσει τα κόστη εξοπλισμού, όμως λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, 

αργής υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων εμποδίων, η τεχνολογία δεν 

αξιοποιείται επαρκώς από τους δημόσιους οργανισμούς. 

 

Ως αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της δευτερογενούς έρευνας, 

θα παραθέσουμε μία σύγκριση στους δύο μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud 

computing. 

 To Google Cloud κερδίζει στην τιμολόγηση. 

Είναι ο σαφής νικητής όταν πρόκειται για υπολογισμό και κόστος 

αποθήκευσης. Για παράδειγμα, μία περίπτωση 2 CPUs/ 8GB RAM θα 

κοστίζει $69 / μήνα με AWS, σε σύγκριση με μόνο $52 / μήνα με GCP, 

δηλαδή 25% φθηνότερο. Επιπλέον, το GCP  προσφέρει μία 

“πολυπεριφερειακή” επιλογή αποθήκευσης cloud, όπου τα δεδομένα 

αντιγράφονται αυτόματα σε πολλές περιοχές με πολύ μικρό κόστος. 

 

 Το Google Cloud παρέχει μία καλύτερη προσέγγιση για την 

μακρυπρόθεσμη απόρριψη χρήσης. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η απαίτηση να κρατούν οι χρήστες 

περιστατικά για μεγάλες χρονικές περιόδους όπως συμβαίνει με το AWS. 

To GCP θα παρέχει αυτομάτως εκπτώσεις όσο περισσότερο θα 

χρησιμοποιείτα(εκπτώσεις σταθερής χρήσης) που μπορεί να αποφέρει μέχρι 

και 30% επιπλέον έκπτωση μέσα σε ένα μήνα. 

 

 Το AWS κερδίζει στο μερίδιο αγοράς 
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Όσον αφορά την υιοθέτηση από τους χρήστες, το AWS είναι ο σαφής 

ηγέτης της αγοράς, έχοντας συγκεντρώσει σχεδόν το ήμισυ των υπηρεσιών 

IaaS. Το AWS αποτέλεσε τον πρώτο πάροχο που έκανε την εμφάνιση του, 

έχοντας σχεδόν 7 χρόνια παρουσίας και προσφέρει πολλά περισσότερα 

προιόντα και cloud επιλογές. Αντίθετα, το GCP είναι αρκετά νέο στην 

αγορά εργασίας και παρόλο που προσφέρει συγκρίσιμες λύσεις, 

εξακολουθεί να παρουσιάζει καθυστέρηση. 

 

Για παράδειγμα, αν χρειάζεται κάποιος χρήστης μία πλήρως διαχειριζόμενη 

λύση cloud SQL, το GCP προσφέρει μία διαχειριζόμενη λύση MySQL, ένω 

το AWS προσφέρει επίσης την δυνατότητα χρήσης των Aurora, MariaDB, 

Oracle και Microsoft SQL Server. Ως άλλο ένα παράδειγμα, η AWS 

προσφέρει ένα υπολογιστικό προιόν “χωρίς διακομιστές” που ονομάζεται 

AWS Lambda, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν τον κώδικα 

on-the-fly χωρίς να έχουν ένα περιστάστικο στην αναμονή. 

 

 Όσον αφορά την προσβασιμότητα, το AWS διαθέτει πολλά περισσότερα 

κέντρα δεδομένων σε όλοκληρο τον κόσμο. 

 

 Το Google Cloud κερδίζει στην παροχή free trial 

 

To AWS προσφέρει μια πολύ γενναιόδωρη free trial έκδοση για έναν χρόνο. 

Η δοκιμή είναι παραπάνω από αρκετή για να αντιληφθεί ο χρήστης τις 

δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου καθώς συμπεριλαμβάνει 750 

ώρες / μήνα από μία μικρή CPU / 1GB μνήμη RAM. Eπίσης, η free trial 

προσφέρει και πολλά άλλα δωρεάν προϊόντα που μπορούν να φανούν 

χρήσιμα στους χρήστες. 
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Από την άλλη πλευρά, το Google Cloud προσφέρει μία free trial έκδοση που 

δεν έχει χρονικούς περιορισμούς.Οπότε, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

“τρέξει” δωρεάν μία μικρή ιστοσελίδα για όσο χρονικό διάστημα 

χρειάζεται. Επιπλέον, με αυτή την τακτική, δίνει την ευκαιρία σε αρχάριους 

και νέους χρήστες να υπολογίσουν κατάλληλα την τιμολόγηση μετά την 

δωρεάν χρήση του χώρις εκπλήξεις. 

 

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι το Google Cloud αποτελεί έναν μεγάλο 

ανταγωνιστή του AWS και συνδυασμένο με φθηνότερες χρεώσεις και 

ευέλικτες επιλογές υπολογιστών, καθιστάται η πλέον πιο ελκυστική 

επιλογή. Σαφώς και το AWS μετράει περισσότερα χρόνια και διαγράφει 

μεγαλύτερη πορεία, το GCP παρέχει ήδη όλες τις απαραίτητες λειτουργίες 

και προσφέρει ανταγωνιστικά μοντέλα τιμολόγησης και διαμόρφωσης, τα 

οποία υποστηρίζονται από σοβαρή προστασία της ιδιωτικής ζωής και μέτρα 

ασφαλείας. Με την πάροδο του χρόνου και σκεπτόμενοι την τεράστια 

δύναμη του GCP στην ανάλυση δεδομένων Big Data και την ηγετική θέση 

του Google Chrome ανάμεσα στα προγράμματα περιήγησης, η πλατφόρμα 

Google Cloud θα κατακτήσει ακόμα και περισσότερο έδαφος. 

 

6.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Όσον αφορά τους περιορισμούς της συγκεκριμένης μελέτης, έχουμε να κάνουμε 

με το ότι πρόκειτα για μία νέα υπηρεσία όπου η βιβλιογραφία δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη και αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του cloud computing χωρίς να 

εμβαθύνει σε ικανοποιητικό βαθμό σε μελέτες περίπτωσης. Σαν αποτέλεσμα, να 

μην έχει πραγματοποιηθεί ακόμα μεγάλη έρευνα στο αντικείμενο που εξετάζουμε. 

Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων προκύπτει κατά βάση από το διαδίκτυο και ίσως 
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πολλά σημαντικά στοιχεία να μην είναι προσβάσιμα σε εμάς. Είναι γεγονός, ότι 

πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν την υπηρεσία cloud computing σε πιλοτικό 

επίπεδο και δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν ακόμα τα αποτελέσματα από την 

υιοθέτησή του. 

 

6.3 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Το cloud computing αποτελεί μία υπηρεσία που πρόκειται να γνωρίσει όλο και 

μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον, από την στιγμή που συνέχως μεγαλώνει ο 

αριθμός των εταιρειών και επιχειρήσεων που στρέφεται σε αυτήν, αποδεχόμενοι 

τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν. Επομένως, προτείνεται η εκτενέστερη 

ανάπτυξη της συγκεκριμένης μελέτης και όπου είναι εφικτό, η συλλογή των 

δεδομένων απευθείας από τις ίδιες επιχειρήσεις που το υιοθετούν, στην περίπτωση 

βέβαια που είναι σε θέση να παρουσίασουν τα αποτελέσματά τους. 
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