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ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Το υπολογιστικό νέφος, περισσότερο απ' όλους τους κλάδους της ΤΠ, υποφέρει από 
πολλά λόγια και λίγα έργα. Ο Thomas Erl έχει γράψει ένα βιβλίο που συμπυκνώνει την θεω-
ρία και την στηρίζει με παραδείγματα απ' τον πραγματικό κόσμο, που απομυθοποιούν 
αυτή την σημαντική τεχνολογία. Ένα σημαντικό βιβλίο οδηγός για το ταξίδι σας στο νέφος».

– Scott Morrison, Chief Technology Officer, Layer 7 Technologies

«Ένα εξαίρετο, ιδιαίτερα καλογραμμένο, σαφές βιβλίο, που παρέχει μια συνεκτική εικόνα 
του υπολογιστικού νέφους, που καλύπτει πολλαπλές διαστάσεις του θέματος. Οι μελέτες 
περιπτώσεων που παρουσιάζονται στο βιβλίο παρέχουν μια πρακτική άποψη του πραγ-
ματικού κόσμου, για την χρησιμοποίηση του υπολογιστικού νέφους μέσα σ' ένα οργανισμό. 
Το βιβλίο καλύπτει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, από τα θέματα τεχνολογίας μέχρι την επιχει-
ρησιακή αξία που παρέχεται απ' το υπολογιστικό νέφος. Αυτό είναι το καλύτερο, πληρέ-
στερο βιβλίο για το θέμα – ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε επαγγελματίας του 
υπολογιστικού νέφους και όποιος θέλει να μελετήσει μια αναλυτική εικόνα των αρχών και 
της πρακτικής υλοποίησης του υπολογιστικού νέφους».

– Suzanne D' Souza, SOA/BPM Practice Lead, KBACE Technologies

«Αυτό το βιβλίο παρέχει μια πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των αρχών, των αρχιτεκτο-
νικών και των τεχνολογιών του υπολογιστικού νέφους. Λειτουργεί ως ένα εξαίρετο βιβλίο 
αναφοράς τόσο για τους αρχάριους, όσο και για τους ειδικούς και πρέπει να διαβαστεί από 
κάθε επαγγελματία ΤΠ, που ενδιαφέρεται για το υπολογιστικό νέφος».

– Andre Tost, Senior Technical Staff Member, IBM Software Group

«Αυτό είναι ένα σπουδαίο βιβλίο για το θέμα του υπολογιστικού νέφους. Είναι εντυπωσια-
κό πώς το περιεχόμενο εκτείνεται απ' την ταξινομία, μέχρι την τεχνολογία και μέχρι τις 
αρχιτεκτονικές αρχές και τα σημαντικά επιχειρησιακά θέματα για υιοθέτηση του νέφους. 
Παρέχει μια πραγματικά ολιστική άποψη αυτού του τεχνολογικού παραδείγματος».

– Kapil Bakshi, Architecture and Strategy, Cisco Systems, Inc.

«Έχω διαβάσει κάθε βιβλίο, που έχει γράψει ο Thomas Erl κι αυτό το βιβλίο είναι μια ακόμη 
εξαίρετη έκδοση και επίδειξη της σπάνιας δυνατότητας του Thomas Erl να παίρνει τα πιο 
σύνθετα θέματα και να παρέχει κρίσιμες βασικές αρχές και τεχνικές πληροφορίες μ' ένα 
λογικό και κατανοητό τρόπο».

– Melanie A. Allison, Principal, Healthcare Technology Practice, Integrated Consulting Services

«Οι εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν εφαρμογές ή υποδομή στο νέφος συχνά παρα-
σύρονται από εντυπωσιακά λόγια και απ' την υπερβολική διαφήμιση. Αυτό το έργο τα 
ξεπερνά όλα αυτά και παρέχει μια λεπτομερή εξέταση απ' την έρευνα μέχρι την σύμβαση, 
την υλοποίηση και τον τερματισμό, που χρειάζεται να κάνει ένας οργανισμός για να εμπλα-
κεί με παρόχους υπηρεσιών νέφους. Το βιβλίο παρουσιάζει τα οφέλη και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει μια εταιρεία για να υλοποιήσει μια λύση IaaS, PaaS ή SaaS».

– Kevin Davis, Ph.D., Solutions Architect
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«Ο Thomas με το δικό του διακριτό και πολυμαθές στυλ, παρέχει ένα πλήρες βιβλίο για το 
υπολογιστικό νέφος. Όπως και τα προηγούμενα αριστουργήματά του, το βιβλίο αυτό θα 
βοηθήσει τους γενικούς διευθυντές, τους αρχιτέκτονες νέφους και την κοινότητα των επαγ-
γελματιών να εμπλακούν στην παράδοση πόρων λογισμικού στο νέφος. Ο Thomas και η 
συγγραφική του ομάδα έχουν προσπαθήσει να τεκμηριώσουν με σαφήνεια και λεπτομέρει-
ες τις αρχιτεκτονικές νέφους, τα μοντέλα παράδοσης νέφους, την διακυβέρνηση νέφους 
και τα οικονομικά του νέφους, χωρίς να ξεχάσουν να εξηγήσουν τα βασικά του υπολογι-
στικού νέφους, που περιστρέφονται γύρω απ' την αρχιτεκτονική και την εικονικοποίηση 
του Internet. Ως κριτικός αυτού του εξαίρετου βιβλίου, πρέπει να παραδεχθώ ότι έμαθα 
πολλά πράγματα διαβάζοντας το. Ένα βιβλίο που πρέπει να έχουν όλοι στην βιβλιοθήκη 
τους!».

– Vijay Srinivasan, Chief Architect – Technology, Cognizant Technology Solutions

«Αυτό το βιβλίο παρέχει μια ανεξάρτητη προμηθευτή, πλήρη και περιγραφική κάλυψη της 
τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους, τόσο από τεχνική, όσο και από επιχειρηματική σκοπιά. 
Παρέχει πλήρη ανάλυση των αρχιτεκτονικών και των μηχανισμών νέφους, που αναλύουν 
τα κινητά μέρη των πλατφορμών νέφους του πραγματικού κόσμου. Γίνεται ανάλυση των 
επιχειρηματικών στοιχείων για να δοθούν στους αναγνώστες οι γνώσεις, ώστε να επιλέξουν 
και να ορίσουν βασικά επιχειρηματικά μοντέλα υπολογιστικού νέφους. Το βιβλίο αυτό το 
Thomas Erl είναι μια εξαίρετη πηγή γνώσεων για θεμελιώδη και αναλυτική κάλυψη του 
υπολογιστικού νέφους».

– Masykur Marhendra Sukmanegara, Communication 
Media & Technology, Consulting Workforce Accenture

«Ο πλούτος και το βάθος των θεμάτων, που συζητούνται είναι απίστευτα εντυπωσιακά. 
Το βάθος και το εύρος του θέματος είναι τέτοια που ένας αναγνώστης μπορεί να γίνει ειδι-
κός σε μικρό χρονικό διάστημα».

– Jamie Ryan, Solutions Architect, Layer 7 Technologies

«Η απομυθοποίηση, η εκλογίκευση και η δόμηση προσεγγίσεων υλοποίησης ήταν πάντα τα 
δυνατά σημεία όλων των βιβλίων του THomal Erl. Αυτό το βιβλίο δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Παρέχει μια πλήρη και ουσιώδη κάλυψη του υπολογιστικού νέφους και, το σημαντικότερο, 
παρουσιάζει αυτό το περιεχόμενο μ' ένα συνεκτικό τρόπο. Το καλύτερο από όλα είναι ότι, 
αυτό το βιβλίο ακολουθεί τις συμβάσεις των προηγούμενων βιβλίων του Thomas και απο-
τελεί μια φυσική επέκταση στην βιβλιοθήκη σας. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα είναι ένα 
ακόμη επιτυχημένο βιβλίο, από ένα απ' τους κορυφαίους συγγραφείς της δεκαετίας σε 
θέματα ΤΠ».

– Sergey Popov, Senior Enterprise Architect SOA/Security, Liberty Global International

«Ένα βιβλίο, που πρέπει να διαβάσει όποιος ασχολείται με την σχεδίαση νέφους και με την 
λήψη αποφάσεων για θέματα νέφους! Αυτό το βιβλίο παρέχει μια αναλυτική, αντικειμενική, 
ανεξάρτητη προμηθευτή κάλυψη των αρχών, των μοντέλων και των τεχνολογιών αρχιτε-
κτονικής του υπολογιστικού νέφους. Θα αποδειχθεί πολύτιμο για όποιον θέλει να κατανο-
ήσει πλήρως πώς εργάζονται τα περιβάλλοντα νέφους και πώς πρέπει να σχεδιαστούν και 
να μεταφερθούν λύσεις στα νέφη».

– Gijs in 't Veld, Chief Architect, Motion10
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«Ένα βιβλίο αναφοράς που καλύπτει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με 
παρόχους νέφους και καταναλωτές νέφους. Αν θέλετε να παρέχετε ή να καταναλώνετε μια 
υπηρεσία νέφους και θέλετε να μάθετε πώς να το κάνετε, αυτό το βιβλίο είναι για σας. Το 
βιβλίο έχει μια σαφή δομή για να διευκολύνει την κατανόηση των διαφόρων αρχών του 
νέφους».

– Roger Stoffers, Solution Architect

«Το υπολογιστικό νέφος υπάρχει για πολλά χρόνια, αλλά υπάρχει ακόμη σύγχυση γύρω 
από τον όρο και το τι μπορεί να προσφέρει σε προγραμματιστές και σε υλοποιητές. Το 
βιβλίο αυτό είναι ένας σπουδαίος τρόπος ώστε να μάθετε τι βρίσκεται πίσω από το νέφος 
και μάλιστα όχι μ' ένα αφηρημένο ή υψηλού επιπέδου τρόπο: Μελετά όλες τις λεπτομέ ρειες 
που πρέπει να γνωρίζετε, για να σχεδιάσετε την ανάπτυξη εφαρμογών στο νέφος και να 
δείτε πότε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές ή υπηρεσίες, που φιλοξενούνται επάνω σ' ένα 
νέφος. Υπάρχουν πολύ λίγα βιβλία, σαν αυτό, που μπορούν να εξετάσουν τις λεπτομέ ρειες 
του εξελισσόμενου παραδείγματος του νέφους. Το βιβλίο αυτό πρέπει να διαβαστεί από 
αρχιτέκτονες και προγραμματιστές νέφους».

– Dr. Mark Little, Vice President, Red Hat

«Το βιβλίο αυτό παρέχει μια πλήρη εξερεύνηση των αρχών και των μηχανισμών που βρί-
σκονται πίσω απ' το νέφος. Έχει γραφτεί για όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει τις λεπτο-
μέρειες του πώς λειτουργούν τα περιβάλλοντα νέφους, πώς κατασκευάζονται και πώς 
μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις. Αυτό το βιβλίο αφορά κάθε οργανισμό, που εν-
διαφέρεται πραγματικά να υιοθετήσει υπολογιστικό νέφος. Θα σας καθοδηγήσει ώστε να 
ορίσετε τον οδικό σας χάρτη μέσα στο υπολογιστικό νέφος».

– Damian Maschek, SOA Architect, Deutsche Bank

«Ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει για το υπολογιστικό νέφος. Είναι πλήρες, 
αν και ανεξάρτητο προμηθευτή τεχνολογίας και εξηγεί με επιτυχία τις κύριες αρχές με ένα 
σωστά δομημένο και πειθαρχημένο τρόπο. Εξηγεί όλους τους ορισμούς και παρέχει πολλές 
υποδείξεις για οργανισμούς και επαγγελματίες, που προσεγγίζουν και/ή εκτιμούν λύσεις 
νέφους. Το βιβλίο αυτό παρέχει μια πλήρη λίστα των θεμάτων που παίζουν θεμελιώδη ρόλο 
στον τομέα του υπολογιστικού νέφους. ∆ίνει μια πλήρη λίστα σωστά διατυπωμένων ορι-
σμών. Τα διαγράμματα είναι εύκολα στην κατανόηση και σαφή. Αναγνώστες με διάφορα 
επίπεδα δεξιότητας, εξειδίκευσης και γνώσεων θα μπορέσουν να κατανοήσουν εύκολα τις 
αρχές του υπολογιστικού νέφους».

– Antonio Bruno, Infrastructure and Estate Manager, UBS AG

«Αυτό είναι ένα πλήρες βιβλίο που εστιάζεται στο τι είναι το υπολογιστικό νέφος… Αυτό 
το βιβλίο θα γίνει το θεμέλιο επάνω, στο οποίο πολλοί οργανισμοί θα δομήσουν επιτυχημέ-
να έργα υιοθέτησης νέφους. Είναι ένα βιβλίο, που πρέπει να διαβάσουν οι αρχιτέκτονες 
υποδομής και εφαρμογών ΤΠ, που ενδιαφέρονται για το υπολογιστικό νέφος ή εμπλέκονται 
σε έργα υιοθέτησης νέφους. Περιέχει ιδιαίτερα χρήσιμες και πλήρεις πληροφορίες για όσους 
πρέπει να δομήσουν βασιζόμενες στο νέφος αρχιτεκτονικές ή πρέπει να τις εξηγήσουν σε 
πελάτες που σκέφτονται να υιοθετήσουν τεχνολογία υπολογιστικού νέφους στους οργα-
νισμούς τους».

– Johan Kumps, SOA Architect, RealDolmen
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«Αυτό το βιβλίο ορίζει την βασική ορολογία και τα πρότυπα για το θέμα – ένα χρήσιμο βιβλίο 
αναφοράς για τον επαγγελματία του νέφους. Παρουσιάζονται αρχές από την πολλαπλή 
μίσθωση μέχρι τον hypervisor με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Οι μελέτες περιπτώσεων πα-
ρέχουν εξαίρετα παραδείγματα του πραγματικού κόσμου».

– Dr. Thomas Rischbeck, Principal Architect, ipt

«Το βιβλίο παρέχει ένα καλό θεμέλιο για υπηρεσίες νέφους και για τα ζητήματα της σχε-
δίασης υπηρεσιών νέφους. Τα κεφάλαια τονίζουν βασικά ζητήματα που πρέπει να μελετη-
θούν, για να μάθετε πώς να σκέφτεστε με βάση την τεχνολογία νέφους. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στα σημερινά επιχειρηματικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα, όπου το υπολογι-
στικό νέφος παίζει ένα κεντρικό ρόλο για την σύνδεση υπηρεσιών χρηστών με εικονικο-
ποιημένους πόρους και εφαρμογές».

– Mark Skilton, Director, Office of Strategy and Technology, 
Global Infrastructure Services, Capgemini

«Το βιβλίο αυτό είναι σωστά οργανωμένο και καλύπτει βασικές αρχές, τεχνολογίες και επι-
χειρηματικά μοντέλα για το υπολογιστικό νέφος. Ορίζει και εξηγεί μια πλήρη λίστα όρων 
και γλωσσάριων για το υπολογιστικό νέφος, έτσι ώστε οι ειδικοί του υπολογιστικού νέφους 
να μπορούν να συνομιλούν και να επικοινωνούν με την ίδια τυποποιημένη γλώσσα. Το βιβλίο 
είναι εύκολα κατανοητό και συνεπές με τα προηγούμενα βιβλία του Thomas Erl… Είναι ένα 
βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν τόσο οι αρχάριοι, όσο και οι πεπειραμένοι επαγγελματίες».

– Jian "Jeff" Zhong, Chief Technology Officer (Acting) 
and Chief Architect for SOA and Cloud Computing, Futrend Technology Inc.

«Οι φοιτητές των σχετικών ειδικοτήτων μπορούν να συμπληρώσουν την εκπαιδευτική τους 
διαδικασία με πολύ εύκολα κατανοητό υλικό, που επιδεικνύεται ευρέως και περιγράφεται 
σαφώς. Οι καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, απ' τον τομέα της ανάλυσης επιχειρήσεων 
μέχρι την υλοποίηση ΤΠ – ακόμη και οι καθηγητές νομικής και χρηματοοικονομικής – μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο ως εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Οι ειδικοί της ΤΠ όλων των βαθ-
μίδων και των τομέων εφαρμογής θα δουν ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα πρακτικό και 
χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό για σχεδίαση λύσεων, ανεξάρτητα από συγκεκριμένους προ-
μηθευτές ή τύπους προϊόντων».

– Alexander Gromoff, Director of Science & Education, Center of Information Control 
Technologies, Chairman of BPM Chair in Business Informatics Department, 

National Research University, "Higher School of Economics"

«Το βιβλίο αυτό είναι μια πλήρης επιτομή όλων των σχετικών πληροφοριών για την τεχνο-
λογία νέφους, που μετασχηματίζει τον κόσμο. Αυτό το βιβλίο του Erl επιδεικνύει σαφώς και 
ξεκάθαρα τις αρχές και την θέση του παραδείγματος του νέφους ως το υπολογιστικό μο-
ντέλο της επόμενης γενιάς. Όλα τα κεφάλαια έχουν γραφτεί προσεκτικά και έχουν διατα-
χθεί μ' ένα εύκολο στην κατανόηση τρόπο. Αυτό το βιβλίο θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις επι-
χειρήσεις και τους επαγγελματίες ΤΠ. Έχει γραφτεί για να ταρακουνήσει και να διατάξει 
τον κόσμο του υπολογιστικού νέφους».

– Pethuru Raj, Ph.D., Enterprise Architecture Consultant, Wipro
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«Ένα βιβλίο για το υπολογιστικό νέφος που θα ξεχωρίσει και θα επιβιώσει μέσα στον χρό-
νο, ακόμη και στις ταχύτερα μεταβαλλόμενες περιοχές της τεχνολογίας. Αυτό το βιβλίο 
διαιρεί το υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας του υπολογιστικού νέφους σε εύκολα κατανο-
ητά μέρη. Προχωρεί πέρα από τις βασικές, συχνά επαναλαμβανόμενες, επεξηγήσεις. Εξε-
τάζει τις βασικές αρχές και τα συστατικά, καθώς και τους μηχανισμούς και τις αρχιτεκτο-
νικές, που απαρτίζουν τα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους. Η προσέγγιση κτίζει 
βαθμιαία την κατανόηση του αναγνώστη, αρχίζοντας απ' τα βασικά.
 Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τομέα περιοχή, όπως είναι το υπολογιστικό νέφος, είναι 
εύκολο να εστιάσετε την προσοχή σας σε λεπτομέρειες και να σας ξεφύγει η μεγάλη εικόνα. 
Η εστίαση σε αρχές και αρχιτεκτονικά μοντέλα, αντί λεπτομερειών, που αφορούν συγκε-
κριμένους προμηθευτές, επιτρέπει σε αναγνώστες να μάθουν γρήγορα τα ουσιώδη των 
περίπλοκων θεμάτων. Τα συστατικά συντίθενται στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, το οποίο 
πρέπει να διαβάσει όποιος είναι υπεύθυνος για την λήψη αποφάσεων, που εκτιμά πότε 
και πώς να αρχίσει την μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος. Η αναλυτική, πλήρης κάλυψη 
των θεμελιωδών και των προηγμένων θεμάτων καθιστά το βιβλίο μια εξαίρετη πηγή, που 
πρέπει να υπάρχει πάντα στο γραφείο σας, ανεξάρτητα από το αν είστε αρχάριος στο 
θέμα ή έχει ήδη εμπειρία με το νέφος.
 Συνιστώ ανεπιφύλακτα το βιβλίο σε όσους θέλουν να υλοποιήσουν ή να εκτιμήσουν πε-
ριβάλλοντα νέφους, η απλώς θέλουν να εκπαιδευτούν σε ένα τομέα που θα διαμορφώσει 
την ΤΠ την επόμενη δεκαετία».

– Christoph Schittko, Principal Technology Strategist & Cloud Solution Director, Microsoft

«Το βιβλίο αυτό είναι μια εξαίρετη πηγή για επαγγελματίες και διευθυντές ΤΠ, που θέλουν 
να μάθουν και να κατανοήσουν το υπολογιστικό νέφος και οι οποίοι πρέπει να επιλέξουν 
ή να δομήσουν συστήματα και λύσεις στο νέφος. Ορίζει τα θεμέλια για τις αρχές, τα μοντέ-
λα, τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς νέφους. Επειδή το βιβλίο είναι ανεξάρτητο προ-
μηθευτή, θα παραμείνει επίκαιρο για πολλά χρόνια. Το συνιστούμε για πελάτες, εταίρους 
και χρήστες της Oracle, για να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους προς το υπολογιστικό νέφος. 
Αυτό το βιβλίο έχει την δυνατότητα να γίνει η βάση για ένα μανιφέστο υπολογιστικού νέ-
φους, που συγκρίνεται μ' αυτό που επέτυχε το μανιφέστο SOA».

– Jürgen Kress, Fusion Middleware Partner Adoption, Oracle EMEA
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Η ιδέα του υπολογιστικού νέφους δεν είναι καινούρια ή ιδιαίτερα σύνθετη, από την σκοπιά 
των τεχνολογικών πόρων και της διαδικτύωσης. Το καινούριο είναι η ανάπτυξη και η ωρί-
μανση των μεθόδων υπολογιστικού νέφους και των στρατηγικών που καθιστούν δυνατούς 
τους στόχους της επιχειρησιακής ευελιξίας.

Στο παρελθόν, η φράση «κοινωφελής υπολογιστική» δεν προκάλεσε τόσο πολύ το ενδια-
φέρον της βιομηχανίας των πληροφοριών, όσο το προκάλεσε σήμερα ο όρος «υπολογιστι-
κό νέφος». Σήμερα πλέον έχει αυξηθεί η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των άμεσα διαθέσιμων 
πόρων και τα χαρακτηριστικά χρήσης ή εξυπηρέτησης βρίσκονται στον πυρήνα της εξω-
τερικής ανάθεσης της πρόσβασης των πόρων και των υπηρεσιών τεχνολογίας των πληρο-
φοριών. Έτσι, το υπολογιστικό νέφος αποτελεί μια ευέλικτη, αποδοτική ως προς το κόστος 
και αποδεδειγμένα καλή πλατφόρμα παράδοσης υπηρεσιών πληροφοριών για επιχειρήσεις 
και καταναλωτές μέσω του Internet. Το υπολογιστικό νέφος έχει γίνει ένα στοιχείο αλλαγής 
της βιομηχανίας, καθώς οι επιχειρήσεις και οι ηγέτες της τεχνολογίας των πληροφοριών 
αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες του συνδυασμού και διαμοιρασμού υπολογιστικών πόρων, 
σε αντίθεση με την δημιουργία και την συντήρησή τους.

Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις σε ό,τι αφορά στα οφέλη του υπολογιστικού νέφους και 
πάρα πολλοί προμηθευτές, που προτίθενται να προσφέρουν υπηρεσίες είτε ως λύσεις 
ανοικτού πηγαίου κώδικα, είτε ως εμπορικές λύσεις. Πέρα από την υπερβολική συζήτηση 
που έχει προκαλέσει το θέμα, υπάρχουν και πολλά πραγματικά χαρακτηριστικά του νέφους, 
που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον, λόγω της αυξημένης δυνατότητας παροχής υπηρε-
σιών και της δυνητικά μεγαλύτερης αποδοτικότητάς τους. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα 
εμφάνισης αποτελεσμάτων μετασχηματισμού στο υπολογιστικό νέφος, για να επιλυθούν 
παραδοσιακά επιχειρησιακά προβλήματα, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές διαχεί-
ρισης της τεχνολογίας των πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις, 
ισχύουν πλέον οι αρχές της πληρωμής με βάση την χρήση και των υπηρεσιών αγνώστου 

Πρόλογος

της Pamela J. Wise-Martinez
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υπολογιστή. Σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση και να υπολογίσουμε τις οικο-
νομικές και περιβαλλοντολογικές επιδράσεις του υπολογιστικού νέφους.

Η αλλαγή της αρχιτεκτονικής απ' την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή στην προσανα-
τολισμένη στην υπηρεσία αρχιτεκτονική οδήγησε στην εξέλιξη του συνθέσιμου και επανα-
χρησιμοποιήσιμου κώδικα. Αν και η πρακτική αυτή υπάρχει πολλά χρόνια, τώρα είναι η ντε 
φάκτο προσέγγιση, που χρησιμοποιείται για να μειώσει το κόστος και να αναγνωρίσει βέλ-
τιστες πρακτικές και πρότυπα, για αύξηση της ευελιξίας της επιχείρησης. Αυτό έχει προ-
ωθήσει τις μεθόδους σχεδίασης, τα συστατικά και την τεχνολογία της βιομηχανίας λογισμι-
κού υπολογιστών. Αντίστοιχα, η ευρεία αποδοχή και υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους 
έχει ριζοσπαστικοποιήσει την διαχείριση πόρων πληροφοριών και τεχνολογίας. Τώρα έχου-
με την δυνατότητα να κάνουμε εξωτερική ανάθεση των δυνατοτήτων υλικού και λογισμικού, 
σε μεγάλη κλίμακα για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις αυτοματοποίησης από άκρου σε 
άκρο της επιχείρησης. Οι Marks και Lozano κατανόησαν αυτό το στοιχείο και την ανάγκη 
για καλύτερη σχεδίαση λογισμικού: «… τώρα έχουμε την δυνατότητα να συλλέγουμε, να 
μεταφέρουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να προσπελαύνουμε δεδομένα, 
που βρίσκονται σχεδόν οπουδήποτε και έχουν οποιοδήποτε όγκο». Οι περιορισμοί εξαρτώ-
νται πολύ από το πόσο «νεφελώδης» ή πόσο ενήμερη ως προς το νέφος είναι η υπηρεσία 
ή το συστατικό και γι' αυτόν τον λόγο προκύπτει η ανάγκη για καλύτερη αρχιτεκτονική του 
λογισμικού. (Eric A. Marks και Roberto Lozano [Executive Guide to Cloud Computing]).

Η επαναχρησιμοποιήσιμη μετεξέλιξη μέσω της αρχιτεκτονικής υπηρεσίας ενισχύει την 
εστίαση στους επιχειρησιακούς στόχους και όχι στον αριθμό των πλατφορμών υπολογι-
στικής, που θα υποστηρίζονται. Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική 
λύση διαχείρισης πόρων και αλλάζει θεμελιωδώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε τις υπολο-
γιστικές λύσεις στον τομέα λιανικών πωλήσεων, στην εκπαίδευση και στον δημόσιο τομέα. 
Η χρήση και τα πρότυπα της αρχιτεκτονικής υπολογιστικού νέφους οδηγούν σε νέους 
τρόπους παράδοσης υπολογιστικών λύσεων, καθώς σε ποικιλομορφία πλατφορμών, ώστε 
να ικανοποιούνται οι τελικοί στόχοι μιας επιχείρησης.

Η εργασία του Thomas Erl στην τεχνολογία της υπηρεσίας καθοδήγησε, τα τελευταία χρό-
νια, τον κλάδο της τεχνολογίας. Οι εξαίρετες εργασίες του Erl στις αρχές, στις έννοιες, στα 
πρότυπα και στις εκφράσεις έδωσαν στην κοινότητα της τεχνολογίας των πληροφοριών, 
μια εξελισσόμενη προσέγγιση αρχιτεκτονικής λογισμικού, που τώρα αποτελεί μια βάση, για 
να μπορούν να ικανοποιηθούν επιτυχώς στην πράξη οι στόχοι του υπολογιστικού νέφους. 
Αυτός είναι ένας βασικός ισχυρισμός, εφόσον το υπολογιστικό νέφος δεν είναι πλέον μια 
μεγαλεπήβολη έννοια του μέλλοντος, αλλά μια κυρίαρχη επιλογή για την υπηρεσία της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και της παράδοσης πόρων.

Το βιβλίο Υπολογιστικό Νέφος: Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική προχωρεί την βιομηχα-
νία πέρα από τους ορισμούς του υπολογιστικού νέφους και αντιπαραθέτει τις στρατηγικές 
εικονικοποίησης, πλέγματος και διατηρησιμότητας με τις καθημερινές λειτουργίες. Ο Thomas 
και η ομάδα του οδηγούν τον αναγνώστη απ' την αρχή μέχρι το τέλος στα ουσιώδη στοιχεία 
του υπολογιστικού νέφους, της ιστορίας του, της καινοτομίας και της ζήτησης. Μέσω με-
λετών περιπτώσεων και αρχιτεκτονικών μοντέλων, μελετούν τις απαιτήσεις υπηρεσίας, 
την υποδομή, την ασφάλεια και την εξωτερική ανάθεση σημαντικών υπολογιστικών πόρων.

00_CONT_cloud_computer.indd   xxxii00_CONT_cloud_computer.indd   xxxii 22/1/2015   11:56:50 πμ22/1/2015   11:56:50 πμ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ xxxiii  

Ο Thomas διαφωτίζει τον κλάδο με διεγερτική ανάλυση και αξιόπιστες πρακτικές αρχές 
που καθοδηγούνται απ' την αρχιτεκτονική. Ανεξάρτητα από το πόσο τον ενδιαφέρει το 
θέμα ή πόση εμπειρία έχει, ο αναγνώστης θα ωφεληθεί απ' αυτήν την αναλυτική, ανεξάρ-
τητη προμηθευτή μελέτη του υπολογιστικού νέφους.

Pamela J. Wise-Martinez
Εφευρέτρια και ∆ιευθύντρια Αρχιτέκτων
Υπουργείο Ενέργειας, Εθνική Επιτροπή Πυρηνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α.

(Αποποίηση ευθύνης: Οι απόψεις που εκφράζονται είναι απόψεις του συγγραφέα και δεν 
αποτελούν απόψεις της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α. ή 
της Εθνικής Επιτροπής Πυρηνικής Ασφάλειας).
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