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Ευχαριστίες

Ήμασταν αρκετά τυχεροί που μπορέσαμε να μιλήσουμε με πολλούς πολύ ταλαντούχους 
ανθρώπους προετοιμάζοντας αυτό το βιβλίο για σας. Μιλήσαμε όχι μόνο σε ανθρώ-
πους που υλοποίησαν τις δικές τους λύσεις στο «σύννεφο», αλλά επίσης και αυτούς 

που βοηθούν να αναπτύσσουν λύσεις «σύννεφου», καθώς επίσης και σε στελέχη διαφόρων 
σημαντικών προμηθευτών λύσεων «σύννεφου». 
Κατ' αρχάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Darren Boeck McNeilus Steel. Μας είπε πώς 

μπόρεσε να δημιουργήσει ένα εικονικοποιημένο περιβάλλον για πελάτες στο δίκτυό του, που 
μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του προς χάριν σας. 
Είχαμε επίσης την ευχαρίστηση να μιλήσουμε πάλι με τον John Engates, CTO της Rackspace 

Hosting. Μας μίλησε για τις υπηρεσίες cloud computing της Rackspace και εξήγησε το όραμά 
τους για το πώς βλέπουν το cloud computing όπως είναι σήμερα και πώς θα συνεχίσει να 
εξελίσσεται. 
Ο Steve Fisher, ανώτερος αντιπρόεδρος της AppExchange στην Salesforce.com, ήταν θαυ-

μάσιος και μας μίλησε όχι μόνο για το τι φέρνει η Salesforce.com στο «σύννεφο», αλλά και 
επίσης πώς χρησιμοποιούν την λύση της οι επιχειρήσεις και πώς την βλέπει να εξελίσσεται. 
Ο Ryan Collier, μέλος της Citrix XenServer Capability Group της Accenture, μας διαφώτισε 

για τα πλεονεκτήματα του Citrix XenServer, καθώς επίσης και πώς βλέπει την εξέλιξη του 
«σύννεφου». 
Ο Christopher Crowhurst, Αντιπρόεδρος της Architecture & BSI στην Thomson Reuters, 

μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του για το cloud computing. Μοιράστηκε επίσης μία μελέτη 
περίπτωσης περιγράφοντας μία πολύ προνοητική εφαρμογή μιας υπηρεσίας βασισμένης στο 
«σύννεφο» στην Thompson Reuters που ολοκληρώθηκε με επιτυχία την εποχή που οι λέξεις 
«Cloud Computing» αναφερόντουσαν σπάνια.
Ο Charles Babcock, ο τεχνικός μας συντάκτης, μας βοήθησε να διατηρήσουμε τα γεγονότα 

απλά και τα γενικά περιεχόμενα ευθυγραμμισμένα με τις προσδοκίες σας. Εκτιμούμε κάθε 
επεξεργασία και πρότασή του και ξέρουμε ότι έχουμε κάνει ένα καλύτερο βιβλίο λόγω της 
συμμετοχής του. 
Αναγνωρίζουμε επίσης την υπομονή και τη σκληρή εργασία των ανθρώπων της McGraw-

Hill, ειδικότερα αυτών που συμμετείχαν στο στάδιο υλοποίησης αυτού του βιβλίου. Ευχαριστώ 
τους Wendy Rinaldi, συντάκτρια και διευθύντρια έκδοσης^ την Patty Mon, υπεύθυνη έκδοσης, 
την Jean Bodeaux, υπεύθυνη παραγωγής, την Vipra Fauzdar, διευθύντρια παραγωγής, την Joya 
Anthony, συντονίστρια και την Margaret Berson, συντάκτρια κειμένων. Μπορείτε επίσης να 
πάτε πίσω μερικές σελίδες ώστε να δείτε και τους υπόλοιπους που συμμετείχαν με τα μαγικά 
τους σε όλη τη διαδικασία της δημιουργίας αυτού του βιβλίου. Τους ευχαριστούμε όλους τους 
και εκτιμάμε τις προσπάθειές τους. 
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Ποιος Πρέπει να ∆ιαβάσει Αυτό το Βιβλίο 
Αυτό το βιβλίο στοχεύει σ' ένα ευρύ ακροατήριο, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει σε όλους όσους 
θέλουν να μάθουν περισσότερα για το cloud computing. Το cloud computing έχει γίνει ένα 
καυτό θέμα τα τελευταία χρόνια και άτομα σε διαφορετικά επίπεδα της επιχείρησής σας θα 
πρέπει να κατανοήσουν το cloud computing με διαφορετικούς τρόπους. 
Αυτό το βιβλίο είναι για όσους μπορεί να έχουν ακούσει πρόσφατα τον όρο «σύννεφο» για 

πρώτη φορά και θέλουν να μάθους τι είναι και πώς τους βοηθά. Αυτό το βιβλίο είναι επίσης 
για στελέχη, διευθυντές, αναλυτές και για όλους τους επαγγελματίες της Πληροφορικής. Οι 
στόχοι του βιβλίου κυμαίνονται από το να δείτε μέσα από την υπερβολή, έως να αξιολογήσε-
τε λύσεις βασισμένες στο «σύννεφο» σε σχέση με το χρόνο, ενέργεια και κόστος που απαιτεί-
ται για αυτές. Έχουμε προσπαθήσει να γεμίσουμε αυτό το βιβλίο με ένα μεγάλο εύρος από 
πόρους και πληροφορίες. 
Αυτό το βιβλίο εξηγεί μερικά από τα θέματα του cloud computing και πώς μπορούν οι 

επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του cloud computing. Το τμήμα μηχανογράφη-
σης δεν θα χρησιμοποιήσει μόνο το «σύννεφο» ώστε να υποστηρίξει τους στόχους της επι-
χείρησης, αλλά με τις κατάλληλα επιλεγμένες λύσεις «σύννεφου», θα αφιερώνει λιγότερο 
χρόνο συντηρώντας διακομιστές και υπολογιστές-πελάτες, τρέχοντας με διορθώσεις και πα-
κέτα υπηρεσιών και θα μπορεί να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε καινοτόμες δραστηριό-
τητες που βοηθούν την επιχείρηση να αναπτυχτεί. 
Στις πρώτες γραμμές, οι εργαζόμενοι μπορεί να βρουν αυτό το βιβλίο χρήσιμο όταν θέλουν 

να κατανοήσουν το cloud computing. Η μετακίνηση από μία παραδοσιακή υποδομή δικτύου 
προς μία λύση «σύννεφου» μπορεί να είναι δύσκολο να υιοθετηθεί από μερικούς εργαζομένους. 
Αν κατανοήσουν τους φορείς και τα μέρη που αποτελούν μία τέτοια λύση και γιατί η μετακί-
νηση είναι απαραίτητη θα βοηθήσουν τελικά στη μετάβαση.

Τι Καλύπτει Αυτό το Βιβλίο 
Το cloud computing κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο στον κόσμο των υπολογιστών αυτή την 
εποχή – ίσως ο θόρυβος να είναι υπερβολικός. Το cloud computing σημαίνει διαφορετικά 
πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και εάν προσπαθήσετε να βάλετε τα πάντα στον 
εγκέφαλό σας γύρω από αυτό το θέμα, μιας ερώτηση θα καταλήξει σε δέκα άλλες. Αυτό το 
βιβλίο στοχεύει να κάνει τα σχετικά θέματα πιο κατανοητά. 
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Το cloud computing δεν είναι ένας μικρός, μη αναπτυχθείς κλάδος της τεχνολογίας των 
πληροφοριών. Η ερευνητική εταιρεία IDC θεωρεί ότι το cloud computing θα φθάσει στα 42 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2012. Η Gartner Inc. προβλέπει ότι τα παγκόσμια έσοδα από 
υπηρεσίες «σύννεφου» θα ανέλθουν στα 21,3% το 2009 και σε 56,3 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. 
Τα μεγάλα ονόματα που ξέρετε παλεύουν για μία θέση στο «σύννεφο». Η Amazon, για 

παράδειγμα, προσφέρει διάφορες πηγές στο «σύννεφο», από το Elastic Compute Cloud (EC2) 
έως το Simple Storage Services (S3), το οποίο αποτελεί μέρος του Amazon Web Services (AWS). 
Η Google έχει βάλει επίσης διάφορες εφαρμογές online. Σ' ένα βασικό επίπεδο είναι δωρεάν, 
αλλά οι πιο ισχυρές εφαρμογές μπορούν να προσπελαστούν έχοντας μία συνδρομή. Η Microsoft 
συμμετέχει με μεγάλα ογκώδη νέα κέντρα δεδομένων για να εξυπηρετήσει εκατομμύρια χρή-
στες του «σύννεφου». 
Παρόλα τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο «σύννεφο» τώρα, είμαστε πραγματικά 

απλώς στο στάδιο της παιδικής ηλικίας του «σύννεφου». Θυμηθείτε πώς ήταν το World Wide 
Web όταν άρχισε να αποκτά δημοτικότητα. Κάθε ιστοσελίδα είχε την ίδια HTML εμφάνιση και 
όταν εμφανίστηκαν τα πλαίσια, ανακοινώθηκαν ως καινοτομία. Αλλά δείτε πού έχουμε έρθει 
από τότε. Οι ιστοσελίδες είναι συναρπαστικές, με δυναμικά πράγματα που δεν μοιάζουν 
καθόλου με αυτά που χρησιμοποιούντο το 1994. Είμαστε σε αυτό το ίδιο στάδιο ανάπτυξης 
με το cloud computing. Σε 10 ή 15 χρόνια από τώρα, το cloud computing δεν πρόκειται να 
μοιάζει καθόλου όπως τώρα. 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το «σύννεφο» σήμερα δεν είναι χρήσιμο. Στην πραγματικότητα, 

ισχύει τελείως το αντίθετο. Μπορείτε να κάνετε πολλά στο «σύννεφο». Μπορείτε να κάνετε 
τα πάντα, από το να τρέχετε εφαρμογές να για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτός εταιρείας. 
Μπορείτε να τρέξετε ολόκληρα λειτουργικά συστήματα στο «σύννεφο». Σε αυτό το βιβλίο, θα 
μιλήσουμε για τα είδη των πραγμάτων που το cloud computing σας επιτρέπει να κάνετε 
Αλλά παρόλα τα χρήσιμα πράγματα που σας παρέχει το «σύννεφο», υπάρχουν επίσης 

πράγματα για τα οποία δεν θέλετε να στραφείτε στο «σύννεφο». Υπάρχουν απλώς μερικές 
εφαρμογές που θέλετε να τρέξετε τοπικά. Για παράδειγμα, οι επαγγελματικές διαδικασίες 
που είναι κρίσιμες για μία επιχείρηση μπορεί να διατηρούνται καλύτερα τοπικά. Υπάρχει 
επίσης ένα θέμα ασφάλειας και κανονισμών. Λόγω κυβερνητικών κανονισμών, ίσως να μην 
μπορείτε να αποθηκεύετε μερικά δεδομένα στο «σύννεφο». Αυτό το βιβλίο καλύπτει επίσης 
το εύρος των προκλήσεων. 
Η ασφάλεια έχει τόσο βάρος στο «σύννεφο» όσο και οπουδήποτε αλλού. Ο κόσμος θέλει 

να μάθει για το cloud computing από διαφορετικές σκοπιές. Μερικοί θεωρούν το «σύννεφο» 
ένα ανασφαλές μέρος. Τελικά, μόλις στείλετε τα δεδομένα σας στο «σύννεφο», χάνετε τον 
πλήρη έλεγχο πάνω του και διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο διάρρηξης. Αλλά η άλλη πλευρά 
αυτού του νομίσματος είναι ότι οι προμηθευτές «σύννεφου» κάνουν πάρα πολλά για να εξα-
σφαλίσουν την ασφάλεια. Πολλοί προμηθευτές «σύννεφου» αφιερώνουν ομάδες στην ασφά-
λεια ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα «σύννεφά» τους είναι ασφαλή. Αυτό έχει έννοια – το μόνο 
που χρειάζεται είναι να συμβεί μία παραβίαση για να εξαφανιστούν οι πελάτες. Θα μιλήσου-
με για την ασφάλεια και τα σχετικά της θέματα στο «σύννεφο» σε περισσότερο βάθος αργό-
τερα σε αυτό το βιβλίο. 
Οι παροχείς υπηρεσιών cloud computing είναι αυτές οι επιχειρήσεις στις οποίες πηγαίνε-

τε για υπηρεσίες «σύννεφου». Υπάρχουν μεγάλα ονόματα, όπως η Amazon και η Microsoft, 
που προσφέρουν υπηρεσίες «σύννεφου» και υπάρχουν επίσης και μικρότερες επιχειρήσεις. 
Όλες προσπαθούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις αιχμής που είναι ελκυστικές αρκετά 
που θα σκεφτείτε να μετακινηθείτε προς το «σύννεφο». Ας δούμε την Salesforce.com. Έχει 
μεγαλώσει εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών χάρις στις προσφορές της 
στο «σύννεφο» που έχουν υιοθετηθεί ευρέως. Σας παρουσιάζουμε διάφορους προμηθευτές 
λύσεων cloud computing σ' αυτό το βιβλίο και συζητούμε για μερικές καινοτόμες συνεργασίες 
που βοηθούν το «σύννεφο» να εξελιχθεί.
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Μέρος Ι: Ξεκινώντας
Κεφάλαιο 1: Τα Βασικά του Cloud Computing  Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τι συμβαίνει στον 
κόσμο του cloud computing. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τι είναι το cloud computing, ποια συστα-
τικά περιλαμβάνουν μία λύση «σύννεφου» και τις διάφορες εφαρμογές του, καθώς επίσης και 
την σχέση του «σύννεφου» με το Internet. Μιλάμε επίσης για την υποδομή του «σύννεφου» 
και πώς δημιουργείται. 

Κεφάλαιο 2: Η Επιχείρησή σας και το Cloud Computing  Είναι η επιχείρησή σας και οι λει-
τουργίες της κατάλληλες για το «σύννεφο»; Ενώ η απάντηση μπορεί να μοιάζει ότι είναι ένα 
μεγάλο «Ναι» εδώ, το γεγονός είναι ότι δεν ταιριάζει κάθε επαγγελματική λειτουργία να μετα-
φερθεί στο «σύννεφο». Ενώ μπορείτε να κάνετε πολλά στο «σύννεφο», υπάρχουν μερικά θέ-
ματα που πρέπει να εξετάσετε πριν κάνετε την μετακίνηση. Σ' αυτό το κεφάλαιο μιλάμε για 
τέτοια θέματα, όπως όταν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία λύση «σύννεφου», τα οφέλη στην 
επιχείρησή σας (συνήθως οικονομικά, αλλά υπάρχουν και άλλα, επίσης), θέματα ασφάλειας, 
θέματα κανονισμών και περιορισμούς. Ειλικρινά, η ουσία αυτού του κεφαλαίου δεν είναι να 
σας φοβίσει, αλλά απλώς να παρουσιαστεί η άλλη πλευρά στο θέμα. 

Κεφάλαιο 3: Το Cloud Computing και οι Τιτάνες της Αγοράς  Μερικές γνωστές επιχειρήσεις 
συμμετέχουν στο cloud computing με τις δικές τους προσφορές. Ενώ υπάρχουν εκατοντάδες 
προμηθευτές που προσφέρουν λύσεις cloud computing, υπάρχουν και μερικά μεγάλα ονόμα-
τα όπως η Google, η Microsoft, η Amazon, η Yahoo και η Salesforce.com που μπόρεσαν να 
χρησιμοποιήσουν τα ονόματα, εμπειρία και βάση των πελατών τους για να δημιουργήσουν 
τις δικές τους υπηρεσίες cloud computing. Είτε αποφασίσετε να χρησιμοποιήστε μία απ' αυ-
τές τις επιχειρήσεις είτε όχι εξαρτάται από τις ανάγκες της επιχείρησής σας και την επιχει-
ρησιακή στρατηγική σας. ∆εν προωθούμε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις περισσότερο από 
τις μικρότερες, αλλά θέλαμε να μοιραστούμε τι κάνουν τα πιο γνωστά ονόματα. Σ' αυτό το 
κεφάλαιο θα εξετάσουμε αυτά που προσφέρουν οι μεγάλες εταιρείες και την κατεύθυνση που 
θα ήθελαν να ακολουθήσει το «σύννεφο». 

Κεφάλαιο 4: Περιπτώσεις Επιχειρήσεων που Μπορούν να Μετακινηθούν στο Cloud Com-
puting  Γιατί θα πρέπει να σκεφτείτε να μετακινηθείτε προς το «σύννεφο»; Ποιο είναι το 
επαγγελματικό όφελος για μία τέτοια μετακίνηση; Σ' αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε όχι μόνο 
για μερικές από τις οικονομικές εξοικονομήσεις, αλλά και για μερικά από τα λειτουργικά και 
οργανωτικά οφέλη που θα έχετε με την τοποθέτηση μερικών από των επαγγελματικών σας 
λειτουργιών στο «σύννεφο». Θα κάνουμε μία επισκόπηση των Platform as a Service (PaaS), 
Software as a Service (SaaS) και Software plus Services (S+S), καθώς επίσης και μερικές άλλες 
υπηρεσίες «σύννεφου» που μπορεί να ωφελήσουν την επιχείρησή σας. Θα μιλήσουμε επίσης 
για τη διαγραφή του κέντρου δεδομένων σας και τι πρέπει να ξεφορτωθείτε και τι πρέπει να 
κρατήσετε. 

Μέρος ΙΙ: Τεχνολογία Cloud Computing 
Κεφάλαιο 5: Υλικό και Υποδομή  Σε αυτό το κεφάλαιο ανεβάζουμε τα μανίκια μας και ρίχνου-
με μία πιο κοντινή ματιά στα συστατικά που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσετε τη λύση 
σας στο «σύννεφο». Αυτό περιλαμβάνει το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε – κινητούς υπολο-
γιστές-πελάτες, λεπτούς πελάτες και παχιούς πελάτες – καθώς επίσης και θέματα ασφάλει-
ας που σχετίζονται με το «σύννεφο». Θα μιλήσουμε για το πώς μπορείτε εσείς και οι προμη-
θευτές σας μπορείτε να διατηρήσετε τις πληροφορίες σας ασφαλείας μέσω εγγραφής, εργα-
λείων forensic και ελέγχου. Από εκεί θα μιλήσουμε για την κατασκευή των δικτύων που μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο «σύννεφό» σας. Τέλος, θα μιλή-
σουμε για μερικές από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για σας στο «σύννεφο». 

Κεφάλαιο 6: Πρόσβαση στο «Σύννεφο»  Η πρόσβαση στο «σύννεφο» μπορεί να είναι αρκε-
τά απλή. Ανοίγετε έναν Web browser και πηγαίνετε στο URL της εφαρμογής. Αλλά μπορείτε 
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να κάνετε περισσότερο από το να ανοίξετε απλώς τον Internet Explorer ή το Firefox. Σε αυτό 
το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για διάφορες πλατφόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, 
τοπικά περιβάλλοντα χρήστη, Web εφαρμογές και Web API. Θα μιλήσουμε επίσης για μερικούς 
από τους πιο σημαντικούς Web browser που υπάρχουν στην αγορά. Ενώ ο Internet Explorer 
είναι ο πιο επικρατών browser στην αγορά, δεν είναι ο μόνος. Θα μιλήσουμε για τα πλεονε-
κτήματα του Firefox και του Mac, το Safari και του browser που φαινομενικά δείχνει να έχει 
γίνει για το «σύννεφο»– του Chrome της Google. 

Κεφάλαιο 7: Αποθήκευση στο «Σύννεφο»  Μία από τις περιοχές όπου το «σύννεφο» λάμπει 
είναι στο να κάνει τα δεδομένα σας διαθέσιμα, απλώς αποθηκεύοντάς τα εκτός εταιρείας. Γιατί 
είναι αυτό σπουδαίο; Φαντασθείτε τα κέντρα δεδομένων που υπήρχαν στη Νέα Ορλεάνη μερικά 
χρόνια πριν. Εάν δεν είχαν διατηρήσει τα δεδομένα τους εκτός εταιρείας (πολλά, πάρα πολλά 
μίλια εκτός εταιρείας), τότε όλα θα χάθηκαν. Και αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε καταστροφή. 
Εάν τα βασικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε μία ασφαλή θέση εκτός εταιρείας, τότε δια-
τρέχετε τον κίνδυνο να τα χάσετε όλα. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας των δεδομένων 
– υπάρχει επίσης το θέμα να μπορούν οι εργαζόμενοι να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα 
από μακριά και να μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που βασίζονται σε αυτά τα 
δεδομένα στο «σύννεφο». Σ' αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τα βασικά της αποθήκευσης 
στο «σύννεφο», μερικούς προμηθευτές, θέματα ασφάλειας, αξιοπιστίας, πλεονεκτήματα και 
προειδοποιήσεις. Θα εξετάσουμε επίσης κάποιους προμηθευτές και θα συζητήσουμε για τη 
λειτουργικότητα τέτοιων υπηρεσιών, όπως των Amazon Simple Storage Service (S3), Nirvanix, 
Google Bigtable Datastore, MobileMe της Apple και Live Mesh της Microsoft.

Κεφάλαιο 8: Πρότυπα  Είναι γνωστό ότι τα πρότυπα βοηθούν την τεχνολογία των πληρο-
φοριών να προχωρά. Ενώ το cloud computing είναι ακόμα κάπως νέο, τα πρότυπα υπάρχουν 
για να διασφαλίσουν ότι μπορείτε να δουλέψετε και να παίξετε καλά με τους προμηθευτές 
σας. Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο το cloud computing βασίζεται στο Web, δεν 
πρέπει να μας παραξενεύει ότι πολλά από τα πρότυπα είναι πράγματα όπως το HTTP, η 
HTML και το XMPP. Κι ενώ θα μιλήσουμε γι' αυτά τα πρότυπα, θα εξερευνήσουμε επίσης τα 
πρότυπα που υπάρχουν για τις υπηρεσίες «σύννεφου», συμπεριλαμβανομένων των JSON, 
SML, REST και SOAP. Θα εξηγήσουμε αυτά τα ακρωνύμια αργότερα σ' αυτό το κεφάλαιο. 

Μέρος ΙΙΙ: Το Cloud Computing σε Λειτουργία 
Κεφάλαιο 9: Το Λογισμικό ως Υπηρεσία  Το Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS), στην ουσία, χρη-
σιμοποιεί μία εφαρμογή online. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να φιλοξενήσετε την εφαρ-
μογή σας τοπικά στον διακομιστή ή σε υπολογιστές- πελάτες. Αντίθετα, έχετε πρόσβαση στην 
εφαρμογή μέσω ενός προμηθευτή «σύννεφου». Σ' αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τα 
βασικά του SaaS: τα πλεονεκτήματα του, προβλήματα λογισμικού, πλεονεκτήματα σε προ-
μηθευτές και περιορισμοί. Από εκεί θα μιλήσουμε για μερικούς περιορισμούς και μετά θα αλ-
λάξουμε ταχύτητα για να μιλήσουμε για το τι προσφέρουν επιχειρήσεις και βιομηχανίες σε 
σχέση με το SaaS. Ενώ η λίστα μας δεν είναι καθόλου πλήρης, θα πάμε κάτω από την επιφά-
νεια και θα σας παρουσιάσουμε τι υπάρχει εκεί έξω.

Κεφάλαιο 10: Λογισμικό συν Υπηρεσίες  Η μετακίνηση στο «σύννεφο» δεν είναι μία πρόταση 
του στυλ ή «όλα ή τίποτα». Ενώ δεν χρειάζεται να στείλετε όλες τις εφαρμογές σας στο «σύν-
νεφο», δεν χρειάζεται επίσης να στείλετε μία ολόκληρη εφαρμογή αποκλειστικά στο «σύννεφο». 
Σε περίπτωση που χαλάσει η σύνδεσή σας ή υπάρχει μία διακοπή λειτουργίας στον παροχέα 
σας, το Software plus Services σας επιτρέπει να συνεχίσετε έως ότου όλα γίνουν πάλι κανονι-
κά. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε τις διακυμάνσεις του Software plus Services, μαζί με 
αυτά που προσφέρουν μερικοί παροχείς. Θα αφιερώσουμε επίσης πολύ χώρο συζητώντας 
το μοντέλο Software plus Services της Microsoft, η οποία είναι η κυρίαρχη εταιρεία σ' αυτόν 
τον τομέα. 
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xvi  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 11: Ανάπτυξη Εφαρμογών  Ιδανικά, ο προμηθευτής που επιλέγετε θα έχει ακριβώς 
την εφαρμογή που θέλετε. Σε λίγα λεπτά μπορείτε να είστε έτοιμοι. Αλλά το γεγονός είναι ότι 
ίσως να μην έχουν ακριβώς αυτό που θέλετε. Σ' αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δημιουρ-
γήσετε τις δικές σας εφαρμογές. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για το τι προσφέρουν οι 
βασικοί προμηθευτές από την άποψη της ανάπτυξης εφαρμογών και μετά θα σας δείξουμε 
τα βήματα της δημιουργίας των εφαρμογών σας χρησιμοποιώντας το Google AppEngine, τα 
εργαλεία της Salesforce.com και το λειτουργικό σύστημα «σύννεφου» της Microsoft, το 
Azure. 

Κεφάλαιο 12: Τοπικά «Σύννεφα» και Λεπτοί Υπολογιστές-Πελάτες  Μία άλλη προσέγγιση 
στο «σύννεφο» δεν περιλαμβάνει μεταφορά όλων των δεδομένων σας σε έναν προμηθευτή. 
Μπορείτε να αναπτύξετε ένα τοπικό «σύννεφο» για να ξεφορτώσετε μερικά καθήκοντα επε-
ξεργασίας από υπολογιστές- πελάτες σ' έναν τοπικό διακομιστή. Η εικονικοποίηση είναι μία 
άλλη όλο και πιο δημοφιλής τάση με προσφορές που έρχονται από εταιρείες όπως η Microsoft 
και η VMWare. Εκτός από την τεχνολογία διακομιστών που σας επιτρέπουν να εκτελείτε το 
λογισμικό των υπολογιστών-πελατών σας από μία κεντρική θέση, θα μιλήσουμε επίσης και 
για τους λεπτούς πελάτες, που θα βρείτε στα γραφεία των χρηστών σας. Θα μιλήσουμε 
επίσης για τις προσπάθειες εικονικοποίησης, στις οποίες υποβλήθηκε η McNeilus Steel για να 
βελτιώσει την υποδομή της μηχανογράφησής της. 

Κεφάλαιο 13: Μετακίνηση προς το «Σύννεφο»  Η μετακίνηση στο «σύννεφο» είναι ένα πράγ-
μα όταν αρχίζετε εκ του μηδενός, αλλά είναι εντελώς κάτι άλλο όταν πρέπει να μετακινήσετε 
υπάρχοντα δεδομένα. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τις μεθόδους που θα μας βοη-
θήσουν να κάνουμε την μετακίνηση. Θα μιλήσουμε για μερικές υπηρεσίες για άτομα, επιχει-
ρήσεις μεσαίου μεγέθους και επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Θα εξετάσουμε μερικά εργαλεία 
για να μετακινηθούμε προς το «σύννεφο» και κάποια μεθοδολογία για να υλοποιηθεί η μετα-
κίνηση. 

Κεφάλαιο 14: Οι Καλύτερες Πρακτικές και το Μέλλον του Cloud Computing  Όπως και 
οτιδήποτε άλλο, υπάρχει πάντα ένας σωστός τρόπος να κάνετε κάτι και ένας λανθασμένος 
τρόπος. Προκειμένου να μετριάσετε τις «λανθασμένες» προσπάθειές σας, αυτό το κεφάλαιο 
μιλά για καλύτερες πρακτικές χρήσης μιας λύσης cloud computing. Θα μιλήσουμε για την 
ανάλυση της υπηρεσίας σας και για μερικά εργαλεία, καθώς επίσης και τον τρόπο να βρείτε 
τον καλύτερο προμηθευτή για σας. Θα μιλήσουμε επίσης για τον καλύτερο τρόπο να μετακι-
νήσετε τα δεδομένα σας προς το «σύννεφο». Για να τελειώσουμε, θα δούμε την κρυστάλλινη 
μπάλα μας και θα πούμε πώς αναμένεται να εξελιχθεί το cloud computing. 

Παράρτημα: Γλωσσάριο, Προμηθευτές και Πόροι  Το cloud computing είναι τόσο νέο και 
τόσο φρέσκο που έχει την δική του ορολογία που μοιάζει αρχικά έξυπνη, αλλά όσο περισσό-
τερο την ακούτε χωρίς να ξέρετε τι σημαίνει, τόσο γίνεται πιο ενοχλητική. Στο Παράρτημα, 
θα σας δώσουμε ένα γλωσσάριο όρων (μην ανησυχείτε, συνεχώς εμφανίζονται και νέοι όροι 
– μπορείτε ελεύθερα να τους γράψετε με μολύβι στα περιθώρια). Το Παράρτημα έχει επίσης 
μία γρήγορη αναφορά για μερικούς δημοφιλείς πόρους του cloud computing.
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